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VI GÅR GLIP AF KVINDELIG
IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE
Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

S

om formand for Dansk Iværksætter Forening kan
jeg længere sidde overhørigt, at 2017 blev året med
færrest kvindelige opstartsvirksomheder. Nu står
deres mandlige ditto bag tre ud af fire CVR-registreringer. Erhvervsstyrelsens opgørelser over andel af
CVR-registreringer fordelt på køn viser, at mens 8318 kvinder
var bag en CVR-registrering i 2017 var der 23.628 mandlige. I
2011 var procentdelen 34% og i 2014 var 32% kvindelige stiftere.
De alarmerende tal gav ikke anledning til selvransagelse
i miljøet. Uanset hvilken position man bekender sig til i
ligestillingsdebatten, kan man ikke negligere, at vi misser et
betragteligt økonomisk potentiale. Det er nu, at vi skal løfte
problematikken og knække kurven.
Situationen er uholdbar. Samfundet har brug for iværksættere – ikke mindst kvindelige – til at skabe og udvikle et rigt
erhvervsliv til gavn for såvel borgere som samfundet generelt.
I det gamle Danmark er nytænkning, ideer, kreativitet og
foretagsomhed i høj kurs, og her er det vigtigt at begge køn
byder ind.
På mange områder har ligestillingen taget kvantespring. Men
inden for iværksætteri går det paradoksalt direkte tilbage.
Med lige mange af hvert køn på arbejdsmarkedet og et højt
uddannelsesniveau kunne man have håbet, at stadig flere
kvinder ville starte egen virksomhed. Imidlertid er det gået
lige omvendt.
Derfor er der al mulig grund til at se nærmere på, hvad der
skal til få flere kvinder til at tage springet og realisere iværksætterdrømmen. For mig er en iværksætter en iværksætter.
Jeg ønsker, at flere tager springet, om det er mænd eller kvinder. Jeg kan dog ikke acceptere den begrænsning, at der ikke
er lige mulighed for alle.
I 2017 viste flere internationale undersøgelser offentliggjort
i Harvard Business Review, at kun 8% af VC’ere i USA har
kvindelige partnere. Undersøgelser viser ligeledes, at der er
enorme kønsforskelle i venturekapitalen i USA. Kvindelige
CEOs modtager kun ca. 2-3% af al venturefinansiering, trods
at 38% af landets virksomheder har kvindelig indehaver. I
drengeklubben investerer mænd i mænd. Undersøgelser viser
også, at når en kvinde står bag et startup bliver der skabt 63%
højere værdi end, hvis der er mænd i front. Det er på tide, at
vi mænd griber i egen barm, om man så må sige. Det er ikke
kun i ligestillingens navn, men slet og fordi vores egen blindhed koster dyrt.
Jeg forstår ideen og tanken om at vise kvindelige rollemodeller frem. Jeg bifalder alle gode casehistorier og forstår, at
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Nye ideer kræver
fleksible betaliNger
Vi har betalingsløsninger til alle brancher, uanset om du har brug for at ekspedere mange eller få.
Du kan have terminalen på abonnement eller købe den, og du vælger selv om den skal være stationær
eller mobil. Ens for dem alle er dog, at de kan tage imod betalinger med både kort og mobil og vores
åbne platform fremtidssikrer din virksomheds betalinger. Få flere informationer på www.verifone.dk
eller kontakt os på tlf. 4450 1652.

kvinder i højere grad kan spejle sig i kvindelig rollemodeller
end de mandelige. Jeg påskønner alle de kvindenetværk, der
blomstrer, hvor kvinder i diverse netværk viser hinanden, at
det kan lade sig gøre. Præcis som for mænd kan karriere, børn
og egen business gå hånd i hånd og fællesskab med ligestillede kan gøre udfordringerne i dagligdagen lettere at håndtere.
Jeg må dog sige, at jeg på baggrund af førnævnte tal må
tilkendegive, at aktører i økosystemet i langt højere grad
skal bevidstgøre sig, hvad de tillægger kønnet af betydning
i vurderinger og investeringer. Nok er det undersøgelser fra
udlandet, men det ændrer ikke på, at vi må have et opgør
med strukturen og den såkaldte unconscious bias, som der så
tydeligt hersker i startup-miljøet. Vi kan ikke i 2018 tillade, at
kønsstereotyper blomstrer indenfor noget så betydende som
iværksætteri.
Jeg håber ikke, at kvinderne har mistet tålmodigheden og
vælger at forsøge at løse udfordringerne selv. Det er i alles
interesse, at hele økosystemet stepper op. Vi har set det før.
Hvis alle løfter den samme agenda, så kan vi faktisk gøre en
forskel. Vi vil herfra holde fast i agendaen, og vi oplever at vores samarbejdspartnere også gerne vil bidrage. Over de kommende måneder vil vi bidrage til at undersøge fænomenet
endnu bedre i Danmark, forstå sammenhænge og at skabe
faktagrundlag, der vedholdende kan udfordre alle aktørers opfattelse af virkeligheden. Vi inviterer alle med på missionen,
og vi kommer til at rette henvendelse til alle, der kan gøre en
forskel. Vi kan ikke tvinge dig med, men vi insisterer på, at vi
skal have knækket kurven med eller uden din medvirken.
Danmark har ikke råd til spilde dyrebar dynamik og kreativitet!
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D

et velkendte Albert Einstein citat må på
banen. For det passer ved gud nok på dette
nummer af Iværksætteren. Denne udgave
er fyldt med historier om iværksættere, der
har en så stærk forkærlighed og passion for et felt, at
de har udviklet en forretning på det.
Selvfølgelig brænder alle iværksættere for deres forretning. No shit, Sherlock. Men ikke alle iværksættere
har brugt tusindvis af timer på deres felt, før de gav sig
i kast med at blive selvstændig forretningsdrivende. I
denne udgave kan I forvente at læse om iværksættere,
der har en vis passion for noget eller nogen, som de
efterfølgende har gjort til deres karrierevej.
Du har måske hørt før, at det tager 10.000 timer at
blive verdensklasse til en given aktivitet. Den frase
blev populær gennem Malcolm Gladwell’s bog Outliers. Gladwell refererede til Ericssons forskning, hvor
de dygtigste violinister havde omkring 10.000 timers
øvelse bag sig. Tager man dette nummers historier
i betragtning kan det meget vel være sandt, for de
medvirkende har om nogen meget øvelse, nørderi og
træning bag sig. Og de er verdensklasse til det, de gør.
Dette nummers forside er influenter og iværksætter
Carla Mickelborg. Hun har iværksat sine virksomheder med udgangspunkt i sin egen personlighed, og
hun ved, hvordan personlig branding skal udøves i en
verden af sociale medier. Fra blogger til Youtuber til
iværksætter. Hun er klar med råd til, hvordan du kan
opbygge dit personlige brand.

Du stifter bekendtskab med Samira Lahlali, der har
brugt et hav af timer i sit køkken for at forfine sine
bolsjer. Hun har skabt Drops by Samira, som byder
på farverige bolsjer med smagsoverraskelser og et
drømmende univers. Et univers der blander visuel
kreativitet med eksklusive nydelser. Det er ikke altid,
at iværksætteriet er lige så søde som hendes bolsjer.
Du møder russisk-københavnske Gulnaz Khusainova,
der revolutionerer online shopping. Som så mange andre har hun en forkærlighed for online shopping. Hun
spottede for fire år siden et hul i markedet og hvordan
man kan forbedre online shopping med avancerede
algoritmer. En idé der har ført hende fra Moskva til København og nu til en plads som én af de talentfulde 30
under 30 på Forbes-liste over personer, der genopfinder
onlineshopping.
I løbet af 2017 har vi set nye, spændende digitale trends
udvikle sig. Men vi har også set, hvordan tidligere
tendenser for alvor er slået igennem og har sat rødder.
Derfor er vi fristede til at sige, at de trends, der hitter
det kommende år, vil være mere af det samme som i
2017. Du får vores bedste bud på, hvad de største trends
vil være i 2018.
… og forvent bare mange flere vækstproteiner til dig og
din virksomhed i resten af magasinet.
God læselyst!
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Du får et portræt af Christiane Vejlø, der har taget turen fra det private til at være digital iværksætter, trendekspert og medlem af regeringens Disruptionråd. Hun

talte om om apps længe før alle andre og er i dag en
rollemodel for mange andre erhvervsdrivende. Vi har
mødt Christiane til en snak om digitalt iværksætteri,
og hvordan man balancerer arbejdsliv med privatliv,
når ens arbejde smelter sammen med ens interesser.

Tryksag
4041 0820
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PERSONLIG
BRANDING ER
IVÆRKSÆTTERS
GENVEJ TIL
SUCCES
Af Cecilie Fuhlendorff

Influenter er nutidens rockstjerner. De
leverer content til en specifik målgruppe, der stoler på den enkelte. Det ved
blogger og YouTube-vlogger Carla Mickelborg. Med et stærkt personligt brand
styrer Carla både sin egen virksomhed
og familievirksomheden GOALS. Hun
har iværksat sine virksomheder med
udgangspunkt i sin egen personlighed,
og hun ved, hvordan personlig branding skal udøves i en verden af sociale
medier.

I

de sociale mediers tidsalder har marketing taget en drejning, der nu såvel som i
fremtiden vil præge små og store brands.
Influenter, bloggere og vloggere skaber
virksomheder, hvor de er deres eget brand og
virksomhed, samtidig med de er ansigt udadtil
for andre brands. For de såkaldte digitale indfødte
er begreber som likes, følgere, abonnenter og
sponsorerede indlæg en naturlig del af ordforrådet, men hvad kan man som iværksætter egentlig
bruge et digitalt hjerte og en tommeltot til?
Carla Mickelborg, 29 år, er en dansk influent, der
groft sagt har opbygget en virksomhed på et fundament af likes. I 2008 begyndte hun at blogge om
sit hverdagsliv, og det har med de sociale mediers
udvikling været med til at skabe den influentvirksomhed, hun har i dag.

Carla Mickelborg
Foto: HolySmokeMedia
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Familien Mickelborg
Foto: Privat
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”Jeg begyndte at skrive, fordi jeg godt kunne lide at reflektere over mit liv. Det var mine egne personlige tanker, jeg skrev om, og jeg kunne se, at det var populært
og blev læst en af en del. Man bliver dog ikke rig på at
udlevere sit liv, så senere begyndte jeg at også skrive
om en af mine største interesser, skønhedsprodukter.
Jeg blev en del af et management-team, som hjalp mig
med at finde kunder, der skulle bruge influentere til
deres brands, og så begyndte det at køre derfra,” siger
Carla Mickelborg.

sin blog, på uddannelsen TV- og medietilrettelæggelse
i 2011. Med et blog-forløb på studiet, der gjorde hende
klogere på formatet, blev hun klar over, at bloggen var
noget, hun kunne udvikle og blive en vej, hun karrieremæssigt kunne gå. Skriveriet gik fra at være noget,
der skete månedligt til at være dagligt, og hun var fast
besluttet på at holde liv i bloggen. Det var først under
et praktikophold i Los Angeles, at det gik op for hende,
hvad sociale medier som Instagram og YouTube kunne, og at hun var ret god til dem.

Med målgruppens kendskab til hende kom interessen i form af likes, følgere og visninger på de sociale
medier. På den måde kan hun være med til at udbrede
de brands, hun samarbejder med, og skabe en relation
til målgruppen, som både inkluderer hende selv og
brandet.
Modreaktion førte til virksomhed

”Jeg hadede min praktikplads, så jeg endte med at
stoppe. I stedet mødte jeg en fyr, som havde brug for
en, der kunne lave noget indhold på de sociale medier.
Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til, men da jeg mødte
ind på min første arbejdsdag hos ham, fandt jeg ud af,
at jeg stod med et hold fra HBO, som jeg skulle producere indhold for. Så blev jeg ligesom kastet ud i det,”
siger Carla Mickelborg.

Carla Mickelborg begyndte, ved siden af arbejdet med

Da hun kom hjem fra Los Angeles fortsatte praktik-

forløbet hos DR. Her skulle hun producere indhold til
programmet Sofie Linde Show, der blandt andet har
kendte vloggere som gæster. Men selvom Carla og
resten af redaktionen brugte tid og kræfter på at lave
selve programmet, så var det ikke på TV, seerne var
flest.

”

Jeg tænkte ’fandeme nej, om
jeg gider at sidde og lave indhold, der ikke bliver vist, og
som ingen ser. Jeg vil også
have en YouTube-kanal’

”Vi var en hel redaktion et halvt år om at lave et Sofie
Linde Show, som kun 20.000 så live til premieren. Til
gengæld var der over 100.000, der så de vloggere, der
var med i programmet, filme backstage og filme sig
selv på deres YouTube-kanaler. Så tænkte jeg ’fandeme
nej, om jeg gider at sidde og lave indhold, som så få
ser. Jeg vil også have en YouTube-kanal’,” siger Carla
Mickelborg.

YouTube-kanal i forlængelse af bloggen og oprettede
et IVS. Bloggen og YouTube-kanalen udgør i dag Carla
Mickelborgs influentvirksomhed, som hun har ved
siden af sit et år gamle familievirksomhed GOALS
Group ApS.

Hun havde udlevet sin drøm om at arbejde for DR,
men fandt ud af, at hun skulle skabe sit eget. For
hende betød bureaukratiet og de lange bestemmelsesprocesser, at der gik for lang tid, før hun fik lov til
at være kreativ, og derfor lagde hun alt i at starte sin

Til hverdag møder Carla Mickelborg ofte fordomme,
som eksempelvis hvordan sponsorerede skønhedsprodukter kan betale huslejen. Men der er langt mere
i at være influent end at afprøve trendy produkter,
fortæller hun. Det er en forretning.

Din personlighed er en del af dit brand
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”Det er jo den nye reklamebranche, der er rykket
herover. Flere og flere af budgetterne fra blandt andet TV-reklamerne ryger over på de sociale medier
nu, fordi man nemmere kan ramme en specifik
målgruppe meget billigere ved at bruge influentere,”
siger Carla Mickelborg.
Det handler om at forstå personlig branding og
forstå sin målgruppe, hvilket hun mener, mange
iværksættere kan lære noget af. Virksomheden og
produktet sælger sjældent sig selv længere. Hvis
man vil ramme især den yngre målgruppe, så er
man nødt til personligt at stå frem eller finde en
influent, der kan være ansigt udadtil.
”Personlig branding er det, folk vil have. De vil gerne
vide, hvem der står bag det, de køber. Det er vigtigt
for en virksomhed at få opbygget en tillid og en
autenticitet, så man på en måde bliver venner med
sine kunder. Det gør også alting meget lettere for
en selv, fordi man får et godt forhold til kunderne,”
siger Carla Mickelborg.
Kunder bliver “venner”
Netop den erfaring har Carla gjort sig i sin anden
virksomhed GOALS, som hun sidste år startede min
sin mor og lillebror. GOALS sælger brugerdesignede
billedkalendre og snart kæmpe billeder til væggene,
der skal inspirere brugerne i deres hverdag til at
sætte nye mål og bryde deres negative tankemønstre. Her står Carla for al branding og salg, blandt
andet gennem sine kanaler på de sociale medier.
Hun kan se, det er et stort plus, at hun er personlig i
sin formidling.

”Jeg svarer vores kunder på alle platforme, både
e-mail og sociale medier, så man bliver deres ven.
Det gør alt meget nemmere. Hvis der for eksempel
er forsinkelse på nogle pakker, så forstår de det bedre, fordi de jo ”kender os”. Jeg tror især, det er rigtig
vigtigt at være så personlig i opstarten, så det bliver
en del af ens brand,” siger Carla Mickelborg.
Der er selvfølgelig forskel på at være en blogger, der
opbygger en virksomhed, hvor al branding drejer sig
om bloggeren selv, og en iværksætter hvis livshistorie muligvis ikke er lige så relevant for virksomheden – men lige meget hvad, handler det om
personlighed, og som iværksætter bør man stå frem
og vise, hvad man står for og vil med sine produkter, forklarer hun.
”Vi vil være verdenskendte”
Carla og hendes familie skal til at lancere GOALS i
Sverige, og her har de selv tænkt sig at bruge svenske influenter, der skal være med til at skabe kendskab til virksomheden. Influenter i nabolandet er
dog en del dyrere end herhjemme, og det kan være
et tegn på, at vi herhjemme halter bagefter udlandet
på denne form for marketing.
”At få et billede på en influents Instagram med over
50.000 følgere koster ca. 7.000 kroner herhjemme.
I Sverige er de jo helt oppe på 20.000 kroner for ét
billede. Vi er slet ikke med,” siger Carla Mickelborg.

Foto: Privat

Alligevel er drømmen for familievirksomheden at
blive international, og Carla trækker gerne referencer til store navne som IKEA, når hun lægger
ambitioner for, hvordan fremtiden ser ud.

”

Det er jo den nye reklamebranche, der er rykket herover. Flere og flere af budgetterne fra blandt andet
TV-reklamerne ryger over på de sociale medier nu,
fordi man nemmere kan ramme en specifik målgruppe meget billigere ved at bruge influentere.
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Carla Mickelborg

”Jeg ville gerne have, at GOALS blev verdenskendt;
at alle vidste, vi var den lille danske familie, der
startede noget op, som hjalp mange mennesker med
at opnå deres mål og ønsker,” siger hun.
Og selvom bloggen og YouTube-kanalen stadig fylder
en del i GOALS’ branding, så er fremtidsønskerne,
at de to ikke nødvendigvis er nødt til at gå hånd i
hånd.
”Jeg vil gerne i større grad arbejde med GOALS og få
det til at køre derudaf. Jeg laver stadig YouTube og
bloggen, fordi jeg synes, det er sjovt, og det gør, at vi
sælger – men jeg glæder mig også til, at det ikke kun
hænger på mig, og at det bliver et brand, der kan stå
selv,” siger Carla Mickelborg.
GOALS har netop fået en investor, som Carla holder
hemmelig, og planen er, at virksomhedens udvidelse skal tage fart i løbet af 2018. Udover at lave
billeder, holder GOALS også foredrag og workshops,
der følger virksomhedens mantra om positivitet.

”

Personlig branding er det, folk
vil have. De vil gerne vide, hvem
der står bag det, de køber.
Det er vigtigt for en virksomhed at få opbygget en tillid og
en autenticitet, så man på en
måde bliver venner med sine
kunder.
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DO’S & DONT’S

HAR DU STYR PÅ
MUSIKKEN?

en lobby eller i din restaurant eller bar.

Musik på internettet er offentlig fremførsel, så hvis du fx har
videoer med musik på din virksomheds hjemmeside, Facebookside eller Instagram, skal du lave en aftale med Koda.

Af Søren Hansen, Koda

V

idste du, at musik er beskyttet af ophavsretsloven?
Det betyder, at du skal have tilladelse fra de kunstnere, der har lavet musikken, før du må bruge
musik i din virksomhed. Du kan altså ikke uden
videre spille musik for dine kunder, uden at du først har lavet
en aftale.
I Danmark repræsenterer Koda komponisters og sangskriveres
rettigheder og sikrer, at de får fair betaling, når folk bruger
deres musik. Når kunstnerne melder sig ind, laver Koda aftaler
på deres vegne, indhenter betaling og sender pengene videre
til dem, der har lavet musikken. Hvis du vil bruge musik i din
virksomhed, skal du derfor lave en aftale med Koda, for at du
ikke kommer til at overtræde komponisternes rettigheder.
Hvorfor skal man betale?

Hvad koster det?
Prisen afhænger af, hvordan du bruger musik. Fx har høj
musik på en natklub en anden pris end stille baggrundsmusik
i en detailbutik, og livemusik har en anden pris end indspillet
musik. Det skyldes, at der er forskel på, hvad musikken betyder for virksomhedens indtjening.

Tre gode råd
Som sagt er ideen bag betalingen, at dem der har lavet musikken, får en andel af den værdi, som den skaber. Der er nemlig
stor værdi at hente, hvis du arbejder strategisk med musik i
din virksomhed. Her er tre gode råd til musik i virksomheden.

Lyd og musik har betydning for kundens oplevelse og virksomhedens salg. Stilhed i en restaurant eller cafe kan skabe akavet
stemning, hvor gæsterne bliver nødt til at hviske for at føre
en privat samtale. I forretninger kan stilhed få kunderne til at
føle sig overvågede, så de går på listefødder og mest har lyst
til gå igen. Musik giver værdi ved at fylde rummet, tage fokus
og skabe stemning, så kunderne føler sig tilpas og har lyst til
at blive. Musik har dermed også betydning for virksomhedens
salg og derfor skal dem, der har lavet musikken, have en del af
den værdi, musikken skaber.

1) Sørg for at musikken understøtter brandet og fremkalder
de rigtige følelser

Hvornår skal man betale?

2) Varier musikken

Komponister og sangskrivere har eneret til offentlig fremførsel af deres værker. Det står i ophavsretsloven, som beskytter
kunstneriske og litterære værker. En offentlig fremførsel er en
fremførsel, som sker uden for det private. Det vil sige, at du skal
have en musikaftale, hvis du fx spiller musik for dine kunder,
på steder med offentlig adgang eller i forsamlinger, hvor folk
ikke kender hinanden.

Kundens humør varierer over dagen, ugen og året, og derfor
fungerer den samme musik ikke nødvendigvis på alle tidspunkter. Det vil for eksempel være forskelligt, hvad der virker
mandag morgen og fredag eftermiddag, eller på en sommerdag og en mørk novemberdag. Tilpas derfor musikken så
den afspejler, hvor kunden er eller brug den til at understøtte
forskellige sæsoner. De fleste professionelle musiksystemer
har i dag avancerede kalenderstyringsværktøjer, som kan
automatisere skift i musikken.

Når man snakker om rettigheder, bliver det hurtigt kompliceret og der kan nemt opstå misforståelser. Her er et par af de
hyppige faldgruber:
Mange tænker at når de har købt et streamingabonnement,
lydfiler eller CD’er, så har de betalt for musikken. Men uanset
hvor musikken kommer fra, skal du samtidig have en aftale
for den offentlige fremførsel. Det gælder, selvom du kun hører
radio.
Da der er musik i de fleste TV programmer, skal du også have
en aftale med Koda, hvis du vil bruge TV fx på hotelværelser, i
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Hvis du har livemusik, vil du for det meste betale honorar til
musikerne. Men ofte er det ikke de samme, som står på scenen, som også har skrevet musikken. Derfor skal du altid lave
en musikaftale for eventet, så også de, der står bag musikken,
får betaling.

Ligesom farver og interiør er musik med til at sætte rammerne for kundeoplevelsen og forme de brandassociationer, der
opstår i mødet med virksomheden. Det er derfor vigtigt, at
musikkens værdier og stemninger understøtter brandets værdier. Musik påvirker folks humør, så om kunden skal føle sig
festlig, romantisk, glad eller melankolsk, er musik et stærkt
værktøj til at frembring den rigtige stemning.

3) Tænk på dine medarbejdere
En skarp musikprofil med nøje udvalgte numre kan skabe
stærke brandassociationer hos kunden. Men er der for lidt
variation, kan musikken blive enerverende for personalet og
ødelægge deres humør – hvilket i sidste ende også går ud over
kundeservicen. Hav derfor rigeligt med musik i playlisterne og
opdater dem løbende, så der hele tiden er noget nyt at lytte på.
Overvej om medarbejderne skal have indflydelse på musikken.
Det kan være et værktøj til at øge motivationen og arbejdsglæden.

IVÆRKSÆTTERKONTORER:

HVAD
OG
HVORFOR?
Flere og flere iværksætterkontorer og fællesskaber popper op og ser dagens lys flere steder
i landet. De tilbyder det ene, det andet og det tredje. Det rejser naturligvis spørgsmålet, om
det er noget, du og din virksomhed skal drage fordel af. Vi har samlet en række spørgsmål,
du bør stille dig selv som iværksætter, før du rykker teltpælene op og slår lejr i de nye fællesskaber.
Af Alex Randrup

D

en dag du CVR-registrerede dit startup tænkte du nok næppe på bonede
gulve og lange korridorer med åbent
kontorlandskab med chit chat over
vandkøleren. Du tænkte nok det stik modsatte.
Du forestillede dig nok mere, som en start, dig
selv, din laptop og en kop af den gode neskaffe.
Dette velkendte og vel nok fortærskede billede af
opstartstilværelsen har ændret sig. På den ene
side ser vi flere og flere virksomheder med virtuel organisering og på den anden side flere og
flere startups rykke sammen i hubs og kontorfællesskaber for at få støtte, hjælp og ligesindede
at mødes med i hverdagen.
Det rejser spørgsmålet om du og din virksomheder kunne nyde godt at rykke teltpælene op og
flytte ind sammen med ligesindede. Vi guider og
stiller de spørgsmål, der kan få dig til at rykke
nærmere en ny firmaadresse.

Fordelene ved et iværksætterkontor
Først og fremmest kan der være helt klare fordele ved at
centralisere sin forretning og flytte ind i et fysisk kontor,
om det er forbeholdt iværksættere eller ej:
Fysisk placeret hovedkontor. Har du et fysisk placeret
kontor, udviser du som iværksætter legitimitet og det er
et stærkt signal til dine kunder og samarbejdspartnere.
Du er seriøs omkring din forretning og du driver ikke en
kældervirksomhed.
Videndeling. Et kontor er et kontor, men mange iværksætterkontorer og fællesskaber målretter og segmenterer sig
efter bestemte brancher og startups. Der findes kontorer
til tech-startups, til enkeltmandsvirksomheder og mere
nicheprægede brancher. Der vil være rig mulighed for at
søge viden hos andre og møde nye bekendtskaber, der kan
hjælpe din virksomhed. Måske endda sende potentielle
leads din vej?
Ansigt-til-ansigt relationer. Data taler for sig selv og undersøgelser og forskning viser, at interpersonel og direkte
kommunikation er mere succesfuld end virtuel kommunikation. Særligt i business øjemed. Et fysisk kontor giver
dig en fordel i den sammenhæng over for kunder, da du
her har muligheden for at invitere samarbejdspartnere og
kunder indenfor. Hvis du er mere end dig selv i dit team
fungerer det ligeledes godt at have en base for teamet.
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Subjektive fordele. Der kan for mange være anekdotiske
og subjektive fordele ved at rykke ind i et kontorfællesskab. Er du en enkeltmandsvirksomhed kan du få
følelsen af at have kolleger og et netværk. Du har også
den fordel, at det kan være en fordel at adskille arbejde
for fritid ved at være fysisk adskilt fra ens bopæl. En helt
anden ting er det sociale fællesskab med de øvrige beboere. Det er de færreste kontorfællesskaber, der ikke sørger
for faglige, sociale arrangementer, forplejningsordninger
og teknisk support.
Hvorfor så ikke?
Der er altid et men…. Fra dag et i din virksomhed kan det
være, at du måske bør prioritere anderledes end at pakke
dine kontorforsyninger ned i flyttekasser og flytte din
virksomhed. Et kontor forpligter i den forstand, at huslejen skal betales, så hvis ikke du er i stand til at sende
fakturaer, bør du nok prioritere anderledes. For intet er
gratis.
En bred søgning på husleje hos
iværksætterkontorere bredt i hele
Danmark viser, at prisen for et
kontor er mellem 1500-10.000 kroner. Der er selvfølgelig faktorer, der
påvirker prisen. Antal af skriveborde,
forplejning, brug af fælles faciliteter
og p-plads.

hvor alt foregår online. Omend bør du også tænke på,
hvordan du selv vil opfattes i den sammenhæng.
Hvordan er sammensætningen og den geografiske
spredning i dit team?
Hvis dit team kun er bestående af dig og en anden bosiddende i en anden del af verden er et kontor sandsynligvis
unødvendigt. På den anden side hvis I er mere end et
par stykker kan et kontor være en smart investering i
virksomhedens fremtid, da det forpligter til at øge salget
af produkter og ydelser for at tjene moneter hjem til
huslejen.
Hvor stor betydning har interaktion og dialog i din
forretning?

BOOST YOUR
J
NEY

Det kan være svært at forholde sig til, men kræver dine
produkter og tjenester mulighed for udvikling gennem
workshops og brainstormingsessioner for at udvikle
forretningen, så er et kontor et
must. Hvorfor ikke gøre det et sted
med andre iværksættere? Hvis din
virksomhed derimod er opbygget
af mere selvstændige enheder, der
opererer isoleret inden for deres
ekspertiseområde, kan det muligkontorer
vis undlades.

Find lokale
på inno-overblik.dk

Det kan selvfølgelig være, at du er
born global og dit team er bredt
forankret og bor forskellige steder
i andre tidszoner. I så fald ser din
hverdag anderledes ud end de fleste.
Omend du skal stadig gøre det op med dig selv om et kontor er relevant og en nødvendighed for din business.

Fem spørgsmål du bør stille dig selv
Hvis de ovennævnte fordele og ulemper ikke er nok til at
hjælpe dig med at beslutte, skal du prøve at besvare disse
fem spørgsmål:
Hvordan ønsker du at imponere dine kunder?
Vil du holde møder med dine kunder over sofabordet i privaten eller er dine kunder mere til et professionelt setup,
der bliver forvirrede, hvis du ikke har et kontor. Måske
retter du dig mere mod normerne i den digitale tidsalder,

EGET
KONTOR
FRA 1.495 KR.
PR. PLADS

Hvordan er forholdet mellem arbejdskapital og omsætning i din
forretning?
Helt basic. Har du råd? I den spæde
start af iværksættereventyret kan
pengepungen være tom. Udsigten
til at være en del af et iværksætterfællesskab er spændende, men tænk på at lejen skal tjenes hjem. Der findes
billige løsninger og endda gratis løsninger. Dette er typisk
hos uddannelsesinstitutioner, der stiller lokaler til rådighed for iværksættere.
Hvilken type iværksætterkontor vil DU være en del af?
Nok uden tvivl det vigtigste at forholde sig til. Du kender
bedst selv din forretning og dens behov. Der findes kontorer, der vægter faglige og sociale arrangementer højt.
Der findes kontorer i et corporate miljø med fokus på
videndeling og andre der slår sig op på at være et working-in-the-basement-miljø. Find ud af hvilket kontor du
bedst ser dig, dit team og brand navigere i.

ATTRAKTIVE KONTORFÆLLESSKABER
MED FÆLLESSKABET I CENTRUM
Velkommen til Our Office by Nordea Ejendomme – et helt
nyt kontorfællesskab for startups, små og mellemstore
virksomheder. Her danner networking, videndeling og
samarbejde rammerne for et fællesskab, hvor du kan
skabe noget med andre – på tværs af brancher.

Hos Our Office får du

v Fleksible lejevilkår

v Skalerbarhed og plads til vækst
v Fri premium kaffe

v Adgang til mødelokaler med wifi,
fællesområder og ekstraservices

LÆS MERE PÅ
OUROFFICE.DK

Attraktive kontorfællesskaber for iværksættere,
små og mellemstore virksomheder i København og Nordsjælland.
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FRA PASSION TIL
VIRKSOMHEDSVISION
Iværksætter Christiane Vejlø er beviset på, at man kan gøre sin passion til sin profession.
Hun har taget karriereturen fra ledende stillinger i det private til at være digital iværksætter, trendekspert og medlem af regeringens Disruptionråd. Hun talte om om apps længe
før alle andre og er i dag en rollemodel for mange andre erhvervsdrivende med sin kamp
om at nedbryde fordomme om kvinder i IT-branchen. Magasinet Iværksætteren har mødt
Christiane Vejlø til en snak om digitalt iværksætteri, og hvordan man balancerer arbejdsliv
og privatliv, når ens arbejde smelter sammen med ens interesser.

Af Alex Randrup

M

an skal kæmpe for at holde hovedet
oven vande og i den grad stå tidligt op
for at holde styr på likes, algoritmer
og alverdens nye teknologier. For der
er fart over feltet, og det kræver, at man holder sig
opdateret. Det gør iværksætter Christiane Vejlø. Hun
har gjort det til sin levevej at formidle viden om teknologi. Christiane står bag virksomheden Elektronista Media, og hun ved mere om teknologi, gadgets
og digital livsstil end de fleste i Danmark. En viden
og passion der har gjort hende til radiovært for sit
eget radioprogram på Radio24syv, foredragsholder
i ind- og udland, kommentator på digitale trends,
strategisk rådgiver og investor samt én af statsminister Lars Løkkes udvalgte i regeringens Disruptionråd.

”

Hele app-bølgen har gjort
det normalt at snakke om
teknologi til middagsselskaber. Teknologi optager
os alle.

På trods af at Christiane til dagligt bærer flere kasketter og har gjort sin interesse for digital livsstil
til sit levebrød, så er det ikke, fordi hun har kastet

Christiane Vejlø
Foto: Sif Meincke
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”

De fleste virksomheder er i dag heldigvis godt klar over, at de skal kommunikere til mennesker, når det handler om teknologi. De er langt mere livsstilsorienterede end tidligere. I dag ved de godt, at det har været et problem tidligere.

sig over formidlingen af tekniske specifikationer,
HTML-koder og hardcore programmering. Tværtimod.
For Christiane er det interessante samspillet mellem
mennesker og teknologi, og hvordan den har indvirkning og kan forandre verden. En interesse som kom
allerede fra barnsben.
“Mit udgangspunkt har altid været mennesket og
teknologien omkring os. Som barn var jeg vild med alle
mulige fremtidsting og sci-fi, men jeg kommer ikke fra
et miljø, hvor det var normalt at programmere. Men
jeg hang ud computerrummet og var én af de første til
at få en e-mailadresse. Jeg kendte ikke folk, der kunne
programmere den gang. For mig har interaktionen
med teknologien været udgangspunktet. Det er min
interesse, og det jeg i dag lever af,” udtaler Christiane.
Fra ledende stillinger til iværksætter

Christiane Vejlø

for hende at forlade det private erhvervsliv og springe
ud som iværksætter.
”Det jeg laver nu er klart sammenstykket af ting,
jeg har lært gennem de forskellige områder, jeg har
arbejdet med. Retrospektivt giver det mening. At forene
tech, nørderi og iværksætteri med content og kommunikation. Fra min tid i tv-branchen røg jeg over i bredbåndsbranchen og brugte meget af min tid på Christiansborg med lobbyarbejde for at formidle og overbevise
politikerne om vigtigheden af bedre bredbåndsforbindelser. Der er en rød tråd gennem min karriere, og det
er formidling af content og medieindhold med henblik
på at skabe mindre afstand mellem brugeren og teknologien,” udtaler Christiane.
På trods af flotte titler som
kommunikationschef, contentchef og innovationschef trak
iværksætteriet og muligheden
for at drive egen virksomhed i
Christiane. En undren over at
kvinder blev overset i markedsføringen af teleprodukter skulle
vise sig at være springbrættet
for Christianes iværksættereventyr.

Siden studietiden har Christiane
Netop Christianes tilgang
beskæftiget sig med, hvordan
med at flytte fokus fra de
mennesker bruger teknologien.
tekniske specifikationer til
mennesker og gøre det livsHun har lige siden, hun kan huske
stilsorienterede afspejler sig
tilbage interesseret sig for fremtiogså i Christianes ugentlige
den og været ivrig efter at kaste sig
radioprogram Elektronista,
over internettets og teknologiens
der hører hjemme på Radio24syv og som podcast.
muligheder. Christiane er uddan“I min tid som innovationsnet cand.mag fra Aarhus Univerchef havde jeg længe gået og
sitet, Københavns Universitet og
overvejet, at vi skulle gøre mere
University of Montana. Hun har
for kvinderne. Markedsføre os
studeret medievidenskab, tv- og
direkte til dem. Der var ingen
filmteori samt religionsvidenskab
teleselskaber på det tidspunkt, der var gode til at se,
med fokus på nyreligiøse bevægelser. Hun skrev sit
at der var 50% befolkningen, man også kunne nå. Det
speciale om unges sociale adfærd på nettet lang tid før
var jo meget nørdet kommunikation. Der var mange
Facebook var virkelighed.
ting der faldt på plads. For der var et kæmpe potentiale
i at opfinde et nyt sprog til at kommunikere teknologi
Med sit eksamensbevis i hånden tog Christiane store
meget bredere,” tilføjer Christiane.
skridt ind i tv-branchen, hvor hun havde til opgave at
være fremsynet og bl.a. arbejde med problematikken,
“Kvinder elsker teknologi”
hvordan man skaber liv før, under og efter tv-programmer. I mere end 10 år stod Christiane i front med
Christiane havde ret med sin tese om potentialet med
ledende stillinger i tv- og telebranchen, før hun i 2009
at målrette produkter mod kvinder. Der var et kæmpe
sprang ud som iværksætter. Det var et naturligt skridt

Foto: Sif Meincke
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Christiane Vejlø
Foto: Sif Meincke

potentiale i at ændre den nørdede tekniske kommunikation, som inden 2009 havde præget den teknologiske
kommunikation og markedsføring af nye devices. Af
egen lomme foretog Christiane en undersøgelse med
og om kvinder og deres teknologiske vaner. Christiane
interviewede mere end 800 kvinder og fandt frem til
resultater, der ryddede forsider og tv-skærme.
“Èn af pointerne med undersøgelsen var netop, at det
handler ikke om køn. Konklusionen fra undersøgelsen
tog alle aviser med storm. Kvinder elsker teknologi og
at de gider ikke, at det er lyserødt. Det var en øjenåbner
for mange,” udtaler Christiane.
Undersøgelsen satte fart over Christianes iværksætterprojekt. Kvinderne og deres teknologiske vaner var løftestangen for at komme ud med projektet. Egentlig var
hele pointen bag undersøgelsen, at teknologi er unisex
og både mænd og kvinder anvender teknologi i hverdagen og er lige så optaget af, hvordan den kommer til at
ændre og forme vores fremtidige liv. Det satte liv under
virksomheden But Why, og som senere hen er blevet
til hendes nuværende virksomhed Elektronista Media,
som er et digitalt univers med omdrejningspunktet,
hvordan teknologi interagerer med mennesker.
Rollemodel med en mission
Med en karriere som foredragsholder og digital trendanalytiker, hvor man ugentligt indtager nationale
som internationale scener, og hvor ens stemme sendes
i æteren, er Christiane i høj grad medvirkende til at
nedbryde visse fordomme om kvinders manglende
interesse for IT og teknologi.
Selv tilkendegiver Christiane, at hun håber og tror på,
at hendes arbejde og Elektronista-universet er med til
at åbne den teknologiske verden for kvinder. I flere år
har Christiane arbejdet for og rådgivet virksomheder
om at åbne dørene for flere kvinder i IT-branchen.
“Jeg har altid sagt til virksomheder, jeg har arbejdet
med, at de skal få flere kvinder ind, fordi de kan tjene
på det. Der er så mange pay offs ved at sammensætte
en virksomhed med diversitet. Men vi skal også gribe
fat andre steder, hvis vi skal se den store forandring og
styrke fremtidens arbejdspladser. Få nu flere IT-fag i
folkeskolen, iværksætteri og design-thinking på skole-

skemaet allerede i børnehaveklassen. Her har børnene
ikke skilt sig ud kønsmæssigt i forhold til teknologi.
Hvis man viser, at IT, science og robotter til de yngste,
så gør man det interessant for alle,” siger Christiane.

Hun indgår i bestyrelser og innovationsboards og er meget aktiv i startup-miljøet, idet hun også deler penge ud til
andre startups via Innobooster Fonden.

Iværksætterdrive og skabertrang

Alle bør holde sig opdateret på digitale
muligheder

Det lyser ud af Christiane, at hun er iværksætter.
Lysten til at kaste sig over nye projekter og tiltag, der
kan bidrage til virksomheden og være med til at gøre
en forskel for brugerne. Selv tilkendegiver Christiane,
at hun er iværksætter af natur, og det manifesterer
sig i, at hun hvert år søsætter nye projekter. Det tæller
hidtil både et magasin, verdens første digitale designer
Clutch, et radioprogram, et tvprogram, to ebøger og en
webshop.

Som en opfordring fra Christiane lyder
det, at det aldrig har været vigtigere
at have udsyn for, hvad teknologien
kan bidrage med i ens virksomhed. For
brancher og virksomheder er i disse år
under stor forandring, der kan have
betydning for selv den virksomhed, der
på papiret står stærkt i dag.

“Jeg har brug for dynamik. Jeg kan godt lide at sætte
ting i gang og dynamikken med, at det er forskellige
ting. Jeg har ikke brug for forudsigelighed. Det her er
ikke en livsstil for folk, der gerne vil have stabilitet, en
fast pensionsopsparing og er bange for at blive fyret.
Jeg har vildt meget respekt for dem, der har det. Men
jeg har behov for at skabe noget og udleve nye projekter,” tilføjer Christiane.

“Man skal tænke virksomheder på en
anden måde i dag end før finanskrisen.
Virksomheder kan være one hit wonder.
De kan være døgnfluer. Vi vil i fremtiden stadig se teknologiske iværksættere
vokse ud af en kælder og blive globale
giganter, men mange har også bare en
levetid på nogle år, og så er de videre,”
siger Christiane.

I den teknologiske verden sker ting ofte hurtigere
end andre steder. Nye devices, systemer og måder at
interagere på ser hurtigt dagens lys. For selv Christiane
er det vigtigt at prioritere, at der er balance mellem
arbejdsliv og privatliv. Der er ingen emails efter endt
arbejdsdag, og de sociale medier nedprioriteres for at
skabe balance mellem arbejde og privatlivet. Eftersom
Elektronista Media i årene er vokset, er freelancere og
deltidsansatte også tilknyttet for at holde hjulene igang
og for at skabe bedre balance mellem det arbejdsmæssige og private.
“Jeg er godt klar over, at man skal holde snuden i sporet som iværksætter. Jeg minder mig selv tit om det.
Jeg prioriterer privatlivet og tid med min datter. For
alle iværksættere gælder det vel, at man hele tiden skal
navigere efter sin hovedoverskrift. Det er så nemt at
blive fristet for at kaste sig over alt, der lyder spændende,” siger Christiane.
Udover at drive Elektronista Media er Christiane i dag
også strategisk rådgiver og investor i andre startups.

FRA EN IVÆRKSÆTTER TIL EN ANDEN
CHRISTIANE VEJLØ ANBEFALER APPS

Selv bruger Christiane Twitterkontoen
@christianevejlo til løbende at få input,
indgå i dialoger og blive klogere på sit
felt. Som førende ekspert og digital trendanalytiker bliver Christiane også ofte
hyret til hjælp og løsninger på virksomheders digitale udfordringer og digitale
innovationsprocesser. Her er én af
hendes pointer, at virksomhederne skal
omfavne det digitale og prøve at forstå
det teknologiske mindset.

BLÅ BOG
• Rådsmedlem i Statsministerens Disruptionudvalg
• Bestyrelsesmedlem i CBS Executive
• Optaget i Blå Bog

“Du kan ikke på en time hjælpe en virksomhed med at omfavne den digitale
udvikling, men du kan skubbe til deres
måde at tænke på. Mit svar til virksomheder i dag er, at de skal sætte sig
ind i det teknologiske mindset. Prøve at
forstå tankegangen og finde ud af, hvad
der rører sig. En god start er at sætte sig
ind i, hvordan virksomheder indsamler data, kunstig intelligens, forstå
tankegangen om internet of things og
at alle devices online kan knytte sig til
hinanden. Kig derefter i andre brancher
for, hvad der rører sig. Her kan mange
virksomheder i dag virkelig lære af
hinanden,” afslutter Christiane.

• Medlem af Innoboosters ekspertpanel
• Vinder af Blogprisen 2015
• Medlem af Kulturministerens public service udvalg 2015-2017
• Rådgivendegruppe med forskningsminister Sofie Carsten Nielsen 2015
• Bland Femina’s 100 Guldkvinder 2013
• I dialoggruppen for Erhvervs og vækstministerens vækstteam for IKT og digital vækst 2013
• Nomineret European Podcast Award 2013
• Nomineret Europes Top 10 Youth Marketing Minds 2012
• Advisory Board Member GigaContent 2011
• Jurymedlem Mobil Awards 2011 og 2012
• Forfatter til e-bøgerne “Når kvinder bruger teknologi- fra nødvendigt og besværligt til sjovt
og uundværligt” og “Elektronista eller Elektro-not, Kvinder, Teknologi og Trends”.

1. DriveNow Carsharing: Bybiler der gør det nemt at komme fra A til B
2. Day One Journal: Personlig dagbog til noter, fotos og placeringer
3. Friday Lock: Intelligent WiFi lås der gør det nemt at lukke ind og ud af ens husstand
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INTERVIEW

”IVÆRKSÆTTERI ER IKKE BLOT AT
HAVE ET SUCCESFULDT STARTUP”
De gode historier om succesfulde iværksættere er der nok af. Historier om vindere og om de gode exit.
Men for iværksætteren Bente Boe er der meget mere i iværksætteri end det, der bliver bragt frem i lyset
i dag. Det handler om mindset, virksomhedskulturer og den menneskelige udvikling, og det kan i sidste
ende give mere succes end et hurtigtvoksende startup.

M

“Jeg vil gerne vende tingene lidt på hovedet. Med Livsdesign
360° vil jeg give mennesker mulighed for at designe det liv,
de drømmer om. Og det kan f.eks. være et liv som iværksætter. Det handler om at iværksætte sig selv og disrupte det liv,
man lever. Jeg arbejder med forskellige kreative metoder,
der giver mennesker mulighed for at se på, hvordan de kunne tænke sig at leve deres liv, og hvad de gerne vil bidrage
med til verden. Det kan forhåbentlig være med til at skabe
flere iværksættere, der laver det, de drømmer om, og som
samtidig bidrager positivt til verden,” siger Bente Boe.
Bente Boe er oprindeligt handelsuddannet og BA i Design
og Business. Hun har arbejdet med idéudvikling og designtænkning næsten hele sit liv. Hun har undervist i både
ideudvikling, ledelse og design og i en periode været ansat
som designchef i en større dansk beklædningsvirksomhed.
Undervisningen og interessen for menneskelig udvikling
blev fundamentet for virksomheden Heart2Lead, som blev
etableret i 2005.
“Jeg fandt ud af, at det jeg kunne med undervisning og mennesker var virkelig interessant. Jeg videreuddannede mig
blandt andet inden for ledelse og psykologi og researchede
på en masse relaterede emner. I de seneste 12 år har jeg primært beskæftiget mig med at uddanne mennesker til at lede

“Det, at et menneske vælger at designe sit eget liv, viser et
menneske, der er kaptajn i sit eget liv, og som gør det, vedkommende drømmer om - og det er beundringsværdigt. Det
viser, at man synes, det er vigtigt at bruge livet på noget, der
giver mening for én. Og livet er en proces. Hvis vi ikke synes,
at processen er sjov, så spilder vi jo dyrebar tid, som ikke
kommer tilbage”, siger Bente Boe.
Hun er samtidig kritisk over for idealet om, at hvis man vil
have succes som iværksætter, kræver det, at man bruger al
sin tid på det. For hende er det en myte, at man skal arbejde
over 100 timer om ugen for at få succes.
“For hvad er succes? For mig er det at have balance i livet, og
det har man ikke, hvis man arbejder så mange timer – heller ikke selv om det er noget, man brænder for. Det bremser
iværksætteriet og den entreprenante tankegang, hvis der
tegnes et for ensidigt billede af, hvordan det er at være succesfuld iværksætter,” siger Bente Boe.

Af Cecilie Fuhlendorff

odeordet “disruption” løber over de fleste
politikere og erhvervsfolks læber i disse år.
Ordet forbindes ofte med banebrydende, nye
teknologier, der skal ændre et helt marked og
gå over i historien, men for iværksætteren Bente Boe ligger
der en anden betydning bag det ord. I sin virksomhed Heart2Lead har hun udviklet uddannelsen Livsdesign 360°. Med
den har hun tænkt sig at disrupte folks mindset omkring,
hvordan vi som mennesker skal uddannes og udvikles i
fremtiden – både som iværksættere og lønmodtagere.

Generelt mener hun, at hele måden, vi tænker iværksætteri på i dag, er for entydig og stringent. Prestigen i at være
iværksætter ligger overvejende hos dem, der får en unik idé,
som de hurtigt kan skalere, vækste og tjene mange penge på.
Ifølge Bente Boe bør man italesætte, at der er rigtig mange
måder at være en succesfuld iværksætter på.

og udvikle sig selv,” siger Bente Boe.

Der skal være plads til entreprenørskab

Bente har desuden siden 2011 samarbejdet med Global Leadership Foundation i Australien, som en del af deres Global
Leadership Fellow Netværk. Netværket arbejder ud fra en
fælles mission om globalt at inspirere mennesker og virksomheder til det, de kalder vertikal udvikling og uddannelse.
I det begreb ligger blandt andet, at man bør udvikles og uddannes ud fra de ting, man lærer og selv researcher sig frem
til gennem livet, og ikke blot den viden man får gennem en
officiel uddannelse.

Ifølge Bente Boe handler iværksætteri og entreprenørskab
ikke blot om at starte virksomheder. Det handler at have
et entreprenør-mindset. Det kan man også sagtens have
i et lønmodtagerjob. Hvis virksomheder vil undgå at blive
disruptet, skal de ansætte ledere og medarbejdere med et en-

treprenant mindset og være åben overfor deres ideer. Der
skal etableres en entreprenant virksomhedskultur.
“Når vi taler iværksætteri, er der meget fokus på startups.
Du kan sagtens være iværksætter, selvom du har haft din
virksomhed i ti år eller mere. Det handler om at opretholde en entreprenant tilgang til tingene,” siger Bente Boe
Hun påpeger, at selvom ministrene taler meget om, at
Danmark skal være et førende iværksætterland, så bliver
der ikke gjort noget radikalt for, at det skal blive en
realitet. Der bliver talt meget, men ikke handlet på det.
Iværksætteriet skal ind i undervisningen på folkeskolerne,
ungdomsuddannelserne og på universiteterne, hvis det
virkelig skal kunne mærkes.
“Jeg tænker især på udvikling af entreprenørmindsettet.
Her er det afgørende at blive undervist af nogen, der har
praktisk erfaring med iværksætteri og er rollemodeller
for at være designer i eget liv. Vi er nødt til at indrette
uddannelse og undervisning radikalt anderledes, hvis vi
skal være på forkant med udviklingen fremover,” siger
Bente Boe.
Hun kalder det et paradoks, at vi i dag lærer, at vi skal
designe vores eget liv, men at vi ikke lærer det af nogen,
som selv har gjort det. Her hentyder hun blandt andet til
lærere, forelæsere og andre undervisere, som ikke har
tænkt sig at ændre deres vante metoder.
“Det er min oplevelse, at mange af dem, der underviser i
uddannelsessystemet i dag, bare ikke har det entreprenante mindset, der skal til,” siger Bente Boe.

Bæredygtigt arbejde
Bæredygtighed har mange former og betydninger, men for
Bente er det vigtigt, at vi som mennesker skaber en personlig indre bæredygtighed, så vi får overskud til at skabe
bæredygtig i verden omkring os. Et bæredygtigt liv handler
derfor ikke kun om at passe på miljøet, det handler også om
at beskæftige sig med og bruge sit liv på noget, man brænder
for.
“Der kan være en tendens til at se lidt ned på mindre
virksomheder, og en holdning til at man ikke er en ”rigtig”
virksomhed, hvis man ikke har en eller flere medarbejdere. Det er noget pjat. Det handler ikke altid om at skabe
arbejdspladser til andre. Der kan være én person, der skaber
arbejdspladser til 100 mennesker, men der kan også være
100 mennesker, der skaber en arbejdsplads til dem selv.
Begge dele kan være lige gode. Det vil jeg gerne have frem i
lyset. Det mest bæredygtige er, at man designer sit eget liv
og sit eget arbejde og følger sit hjerte. Og så kan det da godt
være, at det på sigt ender med at være en virksomhed med
en eller flere medarbejdere. Det behøver blot ikke være målet
i sig selv”, siger Bente Boe.

Bente Boe
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Uddannelse handler ikke kun om formel uddannelse, men i
lige så høj grad om uformel uddannelse, forklarer hun. For
at udvikle os, både som mennesker og iværksættere, skal
vi også finde inspiration og læring uden for studiet ved at
læse, researche, udforske og være nysgerrige på alt, hvad der
interesserer os. Og så skal vi teste det af og gøre os en masse
erfaringer med forskellige ting, for det vil øge chancerne for
at finde frem til det, man virkelig brænder for.

god til og brænder for. Da design og kreativ tænkning er en af
mine store passioner, har jeg udover Heart2Lead, som er min
primære forretning også en mindre sekundær forretning,
hvor jeg laver bolig- og havedesign sammen med min mand,”
siger Bente Boe.
Desuden er hun i den indledende idéfase omkring at skabe et
bæredygtigt tøjbrand, som skal sætte fokus på anti-fashion
og reducering af forbrug.

Vi kan udleve flere passioner og potentialer på én gang
Selv har Bente Boe denne tilgang til verden, og det har givet
hende erfaring på mange områder. Hun kalder sig neo-generalist og forklarer, at hun laver mange ting i sin hverdag,
hvilket ikke må forveksles med multitasking. Det handler
blot om, at hun ikke vil give afkald på det, hun synes er sjovt,
blot fordi hun har et andet arbejde i forvejen.
”Jeg vil gerne være med til at slå et slag for, at man sagtens
kan have gang i flere forskellige ting på samme tid. Det
handler om at designe et liv, hvor man laver de ting, man er

Indimellem kan andre mennesker have svært ved at forstå,
hvad hun egentlig laver, fordi hun har gang i flere ting sideløbende, og hun ser den samme spejling i samfundet, hvor
man helst skal passe ned i én kasse.
”Sådan er jeg bare ikke. Og vi skal have disruptet kassetænkningen omkring, at vi kun skal lave én ting ad gangen. Hvis
vi har lyst til at lave flere ting, så skal vi gøre det. Hvorfor
ikke? Det er blevet en livsstil for mig. Jeg har altid haft en
trang til at skabe noget, forbedre, forny og følge mit hjerte.
Når man er, som jeg er, så gør man bare det, man gør, fordi
det er naturligt,” siger Bente Boe.

10 tip til et bæredygtigt arbejdsliv som iværksætter:

Kontormøbler til
iværksætteren.
Brugt elle nyt?
Du kan også leje/lease.
Hurtig levering, konkurrencedygtige priser og mulighed for leje/leasing.
Det er nogle af nøgleordene når du handler hos os. Vi ved, at du har
mange startomkostninger - så lad os hjælpe med en iværksættervenlig
kontorindretning. Vores kæmpe udvalg af både nye og brugte
kontormøbler leveres og monteres efter dine ønsker. Bare ring, så tager
vi en snak om dine behov og hvordan vi på bedste vis kan imødekomme disse.
Ønsker du mere luft i budgettet?
Så kan du leje eller lease møblerne hos os. Det er nemt, vi leverer,
monterer og afhenter - uden at du skal ikke røre en finger.

BRUGT

Brug rabatkoden ”Iværksætter” og få 10% rabat på ikke nedsatte varer
i vores webshop.

HVIDT HÆVE-/SÆNKEBORD
Brugt kvalitetsbord med Linak
stel. Bordplade i hvid laminat
med sorte affasede kanter.
Afdæk dine passioner og potentialer - hvad gør dig glad,
og hvad er du god til?

EFG TEAMSPIRT KONTORSTOL
Brugt kontorstol polstret med sort
møbelstof. Stolen har en 5-grenet
fod i plast og mange indstillingsmuligheder.

JIVE REOL
Klassisk reol fra vores nye
sortiment. Hvid reol med fast
bagplade og 1 hylder.

BRUGT

Find ud af, hvordan du kan bidrage positivt til verden med
det, du er god til.
Definér værdier, personligt formål og mission.
Vær modig. Hop ud af ”kassen”, følg dit hjerte og vær tro
mod dig selv.
Vær dygtig til det, du laver. Levér kvalitet og god service.
Prøv ting af: Test og eksperimentér. Vær nysgerrig og søg
inspiration.
Hack dit mindset - skab støttende tanker og overbevisninger.

PRIS (FØR 2.795 - SPAR 15%)

PRIS

PRIS (FØR 1.795 - SPAR 15%)

2.376 Excl. moms (2.970)

1.238 Excl. moms (1.548)

1.526 Excl. moms (1.907)

Vær åben, ærlig, venlig, begejstret, ordentlig og ansvarlig.
Vær flittig, tålmodig og udholdende. Giv ikke op!
Få en mentor og et netværk, som kan støtte dig på rejsen.

- forvent lidt mere
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K O M M E N TA R

1-2-3 DRÆB DIN
SKRIVEBLOKERING

S

Vejret er (muligvis) menneskets bedste ven til at finde
undskyldninger for vores sindsstemning. Og vi er eksperter i at kringle den videre til, hvorfor vi ikke lige får klaret
den opgave, der i sin utålmodighed venter på at blive løst.
Skriveblokering, kalder nogen det. Ja, det kan hænde. Men
hvem eller hvad blokerer for skrivningen? Sandsynligvis
os selv. I de fleste tilfælde af skriveblokering er der nok
snarere tale om manglende motivation, utilstrækkelig
viden eller noget helt tredje.
Bliv bevidst om dine tanker
En ny tekst (eller en gammel, du har trasket alt for meget
rundt i) kræver en omgang energi og gåpåmod. Selv med
fingre, der i deres skrivelyst danser over tastaturet og
nærmest skriver teksten for dig, er hovedet altså nødt til
at følge med.
Hov, hæng lige på, jeg skal lige tjekke nyhederne. Og måske er der kommet svar på det tilbud, jeg sendte i sidste
uge, så jeg tjekker også lige mailen.
Var det lige en overspringshandling? Hjernen, der et øjeblik spillede dig et puds og fortalte, at der var noget meget
vigtigere, du lige skulle ordne?
Ja, det sker (også) for os alle (næsten – nogle er ualmindeligt dygtige til at holde fokus).
Men! Det gode er, at når du er bevidst om, at du (måske)
har lidt svært ved at få skrevet din tekst færdig, så kan du
også gøre noget ved det.

Når du har skrevet alt det, du kan komme i tanke om,
kan du læse din tekst igennem og begynde at rette. Ikke
før.

Der kommer absolut intet til dig? Ingen ord, der sniger
sig fra hjernen ned gennem armene ud i fingrene og
dukker op på skærmen?
Her kommer 3 tips til, hvordan du kommer i gang – eller
videre – med din tekst. Er du stadig med?

Tip til at dræbe din “skriveblokering”
1. Find årsagen
Hvorfor er et af mine yndlingsord. Du kan nemlig komme
vidt omkring og helt ind til kernen med det ord. Så: Hvorfor skriver du ikke lige nu?
Gransk din hjerne. Sidder du dårligt, eller er rummet
trangt? Skift dine omgivelser ud. Er dit hoved fyldt med
alle mulige (på nuværende tidspunkt irrelevante) tanker?
Skriv dem ned – og tag dig af dem senere. Ved du ikke nok
om emnet? Gå ombord i emnet og lav din research grundigt, inden du igen kaster dig over tastaturet.
Mangler motivationen? Hvorfor? (Den havde du set
komme, ikk’?) Hvis skrivningen er blevet en sur pligt, er
du nødt til at vende billedet. Hvordan kan du gøre det til
noget sjovt, noget rart, noget spændende?
Vær bundærlig over for dig selv, når du svarer på, hvorfor
du ikke skriver. Kun sådan kan du komme skridtet nærmere en færdig (og god!) tekst.
2. Just do it!
Nikes slogan “Just do it.” kender du sikkert. Det er noget
med bare at kaste sig ud i det. Og det er netop, hvad du
skal. Bare gør det! Eller som Richard Branson (du ved,
ham med alle Virgin-selskaberne) ynder at sige “Screw it,
let’s do it” – hvorefter han kaster sig ud i alverdens eventyr, nogle mere vovede end andre. Hop med!
Glem din indre censor, den onde tvilling på din venstre
skulder, der fortæller dig om alle de fejl, du laver undervejs. Kast dig ud i det og bare skriv!
Som med alt andet gør øvelse mester, også når du skal
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Beslut dig for, at NU sætter du dig godt til rette ved tastaturet og skriver alt det, der er relevant for dit emne. Og
skulle der komme noget knap så relevant med, så lad det
få lidt plads – og slet det senere.

3. Du er helt blank – få styr på hjernen med et mindmap

Af Camilla Gregers-Høegh

olen skinner, og det trækker i dig for at
mærke de (sjældne) lune stråler, mens du
kaster dig over den sidste nye krimi. Eller det
er gråt og koldt, regnen pisker mod ruden, og
du kan svagt høre, hvordan tæppet på sofaen kalder på dit
selskab.

skrive. Kun ved at øve dig bliver du hurtigere, bedre og
har større modstandskraft mod den onde skriveblokering.

Okay, det er nok ikke helt så slemt alligevel. Du har (forhåbentlig) den viden, du skal bruge, så prøv at organisere
den i et mindmap.
Tag et stykke hvidt, ulinjeret og blankt papir, minimum
størrelse A4. Fat en blyant eller kuglepen. Gammeldags,
ja, men det sætter din kreativitet i gang, og den har du
brug for nu. Og så kan du nemmere tegne små symboler
eller grafik, der illustrerer dine ord.

Ligegyldigt, om ordene sidder fast, eller om du netop har
fremtryllet en fantastisk tekst, så har både din krop og
din hjerne brug for en pause. Gå en tur. De bedste idéer
og kreative vendinger kommer ofte, når vi netop ikke
arbejder på at finde dem.
Læg din tekst til side. Måske en time, måske til i morgen.
Og læs den så igennem igen. Ved at få teksten på afstand
kan du nemmere se de små fejl og tunge vendinger og få
dem rettet, så den endelige tekst står helt skarpt.
Driller det stadig?
Sidder ordene bare fast, eller har du konkluderet, at årsagen til din skriveblokering er manglende lyst? Så er dette
måske én af de opgaver, som du med fordel kan overlade
til en professionel samarbejdspartner.
Om Forfatteren:
Camilla Gregers-Høegh er ejer af kommunikationsvirksomheden MECATUM, hvor hun hjælper virksomheder
med skriftlig kommunikation på web og tryk. Opgaverne spænder over tekstforfatning, sprogoptimering og
korrektur til opsætning af materiale til tryk. Derudover
er hun webredaktør og projektleder. Passion for ord og
korrekt indhold driver hende i arbejdet, og en uddannelse
som cand.comm. fra RUC og ITU samt en projektlederuddannelse fra Mannaz sikrer den faglige ballast.

Lad os komme i gang
Skriv først dit emne i midten. Lav en cirkel omkring ordet. Rundt om skriver du nu alle de ord, der er relevante
for emnet. Ram hvert ord ind med en cirkel og forbind
det nye ord og ordet i centrum med en streg. Disse ord er
dine “underemner”.
Camilla Gregers-Høegh

Nogle af de ord, du får skrevet, hænger måske mere sammen med et af “underemnerne” end centrum-ordet. Så
forbind det nye ord og underemnet med en streg.

Foto: Privat

Har du skrevet alle de ord, du kan komme i tanke om?
Godt. Kig på dit mindmap og beslut, hvilke ord der skal
dækkes i din tekst. Har du mange ord, har du sandsynligvis indhold til flere tekster.
Begynd nu at skrive lidt om de forskellige ord, du har
valgt ud. Hvorfor er det relevant for din læser? Hvordan
hjælper det din læser? Hvorfor vil du gerne fortælle det?
Kom hele vejen rundt om ordene.
Nu skal du “bare” rette teksten igennem og forbinde
tekstbidderne, så den samlede tekst flyder naturligt.
Sådan! Det var dén skriveblokering.
Tag en pause
Lige en sidste bemærkning, inden du kaster dig over din
tekst.
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OPRÅB

Af Lone Vibe Nielsen

FLERE
KVINDELIGE
IVÆRKSÆTTERE
EFTERLYSES

D

e stormer frem. På chefgangene og uddannelserne. Men når det gælder iværksætteri
og lysten til at starte egen virksomhed,
sakker kvinderne bagud. Mens der stod en
kvinde bag hver tredje nystartede virksomhed i 2007,
blev tre ud af fire CVR-numre i fjor oprettet af mænd.
Faktisk blev 2017 året, hvor færrest kvinder – kun 8318
mod 23.628 mænd – startede virksomhed, viser tal fra
Erhvervsstyrelsen.
Øjensynligt er færre kvinder end mænd tændte på at
forlade lønmodtagerjobbet og gøre den gode idé til levevej. Mens hver sjette mand tænker i de baner, overvejer
kun hver ottende kvinde at starte egen virksomhed,
viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ase, landets største a-kasse for selvstændige.
De relativt få kvindelige iværksættere er ikke kun et
problem for de kvinder, som faktisk har en eller flere
fremragende idéer, pointerer Karsten Mølgaard Jensen,
administrerende direktør i Ase og næstformand i Dansk
Iværksætter Forening (DIF).
”Det er spild af dyrebar dynamik og kreativitet, som er
helt nødvendig, hvis vi skal klare os i den globale konkurrence. Derfor gælder det om at udnytte potentialet
for iværksætteri og få flere – ikke mindst kvinder – til
at afprøve deres ideer som selvstændige,” siger Karsten
Mølgaard Jensen.
Ubalancen vokser
Trods et mangeårigt politisk ønske om at flere kvinder
starter egen virksomhed, har de reelt mistet markant
terræn på iværksætterfronten. Tilbage i nullerne satte
VK-regeringen det mål, at Danmark i 2015 skulle være
blandt de lande i verden, hvor der var flest vækstiværksættere. En vigtig forudsætning var her netop flere
kvindelige iværksættere.
”For at indfri dette, skal vi have flere til at tænke i
vækst – og ikke mindst skal flere kvindelige iværksætteres potentiale i højere grad realiseres,” konstaterede daværende erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen
(K) tilbage i august 2008 i publikationen ”Kvinder kan få
succes med egen virksomhed”.
Imidlertid er det gået helt anderledes, og den voksende ubalance mellem kønnene på iværksætterområdet
står i skærende kontrast til udviklingen på en række
andre parametre. Sammenlignet med andre lande er
Danmark kun i midterfeltet, hvad angår kvindelige
iværksættere, selv om danske kvinder er blandt de mest
erhvervsaktive i verden. Samtidig er pasningsmulighederne i top.
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”Der er lige så mange kvinder som mænd på arbejdsmarkedet og flere kvinder får en videregående uddannelse. Så der burde være rigeligt potentiale blandt kvinderne for at skabe spændende firmaer,” siger Karsten
Mølgaard Jensen.
Fleksibilitet ønskes
Alligevel bliver alt for få kvinder iværksættere, og når de
gør det, har de umiddelbart mindre succes end mændene. I hvert fald de første år. Forklaringerne er mange og
flertydige.
Kvindelige iværksættere bruger fleksibiliteten som selvstændig til at skabe balance mellem arbejde og familie,
vurderer lektor Karen Sjørup, Roskilde Universitet, der
forsker i ligestilling på arbejdsmarkedet.
”Ofte starter kvinder virksomheder i brancher med hård
konkurrence, eksempelvis detailbranchen. Typisk inden
for områder, de ikke kender i forvejen, men de synes
kunne være spændende at prøve noget nyt. Endelig starter mange kvinder virksomhed, mens de har små børn
for at få mere fleksibilitet i hverdagen. Mænd derimod
bruger fleksibiliteten til at arbejde mere. Så kvinders
motivation er ikke nødvendigvis at blive en stor profitmaksimeret virksomhed,” siger Karen Sjørup.
Udfordringen for mange kvindelige iværksættere er
imidlertid, at kunderne ofte efterspørger ydelserne på
ydertidspunkter, som harmonerer dårligt med ønsket
om et mere stabilt familieliv, pointerer hun. Samtidig
er økonomien mere sårbar, end hvis de vælger en karriere som lønmodtagere.
Usikkerhed bremser lysten
For såvel mænd som kvinder uanset alder er netop
udsigten til en mere økonomisk usikker fremtid største
barriere i forhold til at tage springet og blive selvstændig iværksætter. Og for kvinderne spiller usikkerheden
om økonomien, hvis den faste månedsløn droppes, en
endnu større rolle end for mændene, viser Ases undersøgelse.
”Netop større økonomisk tryghed for selvstændige i
form af eksempelvis bedre muligheder for dagpenge,
barsel og pensionsopsparing er helt afgørende tiltag,
hvis flere kvinder skal tage springet og starte egen
virksomhed. Heldigvis har Folketinget før jul vedtaget
et nyt dagpengesystem for selvstændige og freelancere,
som styrker sikkerhedsnettet, hvis forretningsideen
smuldrer,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Om det nye og fremtidssikrede dagpengesystem i sig
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selv vil betyde flere kvindelige iværksættere er nok tvivlsomt. Men forhåbentlig kan det vise sig at være én af de
tryghedsfaktorer, som kvinderne efterspørger, pointerer
a-kassen.
Kvindekamp med bagslag
Her knap 150 år efter stiftelsen af kvindesagens ældste
forening, Dansk Kvindesamfund i 1871, har den tilsyneladende sejret ad pommeren til på netop iværksætteri-området.
Paradoksalt nok er netop det ligestillede arbejdsmarked
én af de væsentligste barrierer for at få kvinder til at tage
springet fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende, vurderer Kim Klyver, der er professor i entreprenørskab og relationsledelse på Syddansk Universitet.
”Flere af de vigtigste barriere er politisk skabte. Kampen
for ligestilling på arbejdsmarkedet handlede langt hen
ad vejen om lige vilkår ved ansættelse. Men ordninger
som forældreorlov og børns første sygedag, der skaber
ligestilling for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet,
gælder ikke for selvstændige. At starte eget firma kræver
derimod lange arbejdsdage, og man kan ikke blive væk
på grund af barns sygdom. Så realiteten er, at de fordele,
der er skabt for ligestillingen på arbejdsmarkedet, gør,
at kvinder fravælger livet som selvstændig,” siger Kim
Klyver.
Jo mere ligestilling, der er i et samfund, jo oftere vælger
kvinder ansættelse frem for selvstændighed, viser et
studie på tværs af 60 lande, pointerer han.
Kulturel afsmitning
Samtidig foretrækker flere kvinder end mænd at være
ansat i det offentlige. Mens hver anden danske kvinde
er ansat i den offentlige sektor, er det kun hver femte
mand. Der er altså markant flere mænd ansat i den
private sektor, hvorfra springet til at blive iværksætter
tilsyneladende er mindre.
Således kommer størstedelen af de kvindelige iværksættere fra den private sektor. En forklaring kan være, at
den erfaring og de netværk, som kvinderne opbygger i
deres job i det offentlige, er vanskelige at bruge, når en
ny virksomhed skal etableres. De offentligt ansatte kvinder udfører typisk pleje- og omsorgsopgaver i kommuner
og regioner. Det gør det vanskeligere for kvinderne at
finde fodfæste.
”Studier fra Rockwool Fonden viser, at det gavner
virksomhedens mulighed for at overleve, hvis iværksætteren har kendskab til og erfaring fra den branche,
forretningen etableres inden for. Derfor er det en ekstra
udfordring, at mange kvinder vælger at starte virksomhed i en branche, de ikke har erfaring fra,” siger Karsten
Mølgaard Jensen.
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Vækst er hårdt arbejde
Manglen på kommercielt netværk kombineret med at
kvinder i ringere grad end mænd har ledelseserfaring fra
tidligere job at trække på kan være en barriere i forhold til
at få virksomheden til at vokse. Derfor er det vigtigt for den
enkelte at gøre sig klart, hvad der skal til for at få gang i
væksten. Hvis det er missionen.
”Iværksættere, der allerede i etableringsfasen har planer om
at ville ansætte medarbejdere, eksportere og udvide virksomheden med nye forretningsområder og produkter, er godt
på vej til at gøre det til virkelighed. Men vækstambitionerne
skal selvklart være realistiske. Forretningsidéen eller produktet skal være nyt, innovativt eller på anden måde have
appel til en større kundegruppe. Andre har ingen ambitioner
om at få ansætte. For dem er det en tilfredsstillelse i sig selv
at have sit eget,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Samtidig gælder det om at besidde flere forskellige menneskelige og faglige kompetencer og ikke mindst være
åben for input. Uanset om målet med forretningen er
vækst eller blot at kunne forsørge sig selv.
”Mænd som kvinder, der starter egen virksomhed, er
typisk inspireret af personer i nærmeste familie, omgangskreds eller offentligheden,” siger Karsten Mølgaard
Jensen.
Fælles for gode rollemodeller er, at deres historier og
erfaringer giver lyst til og mod på at gøre noget lignende
selv.
Rollemodeller vigtige
Umiddelbart er såvel uddannelse som karriere den enkeltes eget valg, men sandsynligheden for, at forældrene
alligevel har været rollemodel – bevidst eller ubevidst – er
stor.

Således er der større sandsynlighed for, at børn af en
iværksætter bliver selvstændige erhvervsdrivende, end
hvis forældrene er lønmodtagere. For kvindelige iværksættere spiller særlig moderens karrierevalg en vigtig
rolle. Hvis din mor er selvstændig eller har været det,
er sandsynligheden for, at du selv bliver iværksætter
dobbelt så stor, viser undersøgelser fra uddannelsestænketanken DEA og Centre for Economic and Business
Research (CEBR) på Copenhagen Business School.
At komme fra idé til succesfuld virksomhed er en stor
udfordring. Det kræver hårdt arbejde, mod og talent og
tilmed en række forskellige kompetencer – lige fra salg
og økonomi til markedsføring, jura og personaleledelse.
”De færreste mestrer selv alle disse områder. Heldigvis er
der masser af støtte at hente. Det kan være i kvindenetværk, a-kassen eller tilbud som Succes Online, hvor du
kan optimere dine muligheder for digital markedsføring.
Jo bedre du er til at trække på andres faglighed, erfaring
og viden, des bedre vil det sandsynligvis gå for din virksomhed,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Mor og virksomhedsejer
Mange kvinder vælger at starte egen virksomhed, mens
de har små børn, fordi de ønsker at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv. Umiddelbart kunne det lyde
som en farlig cocktail med to så store udfordringer, som
det er at blive mor og virksomhedsejer. Men firmaer startet af kvinder med helt små børn har en lige så høj overlevelse efter fem år som virksomheder iværksat af andre
kvinder dog med undtagelse af detailvirksomheder.
For kvindelige iværksættere med familieforøgelse i
pipelinen er det under alle omstændigheder en fordel
at udtænke en plan for, hvordan barselsperioden kan
håndteres.
”En måde kan være at starte virksomheden sammen
med en anden eller at ansætte én, der kan overtage i de
perioder, hvor den kvindelige stifter ikke selv kan være
fuldt involveret i virksomheden,” siger Karsten Mølgaard
Jensen.
Større livskvalitet
Motivationen for at starte egen virksomhed er for både
mænd og kvinder ønsket om at få nye udfordringer og
foden under eget bord. For kvinderne handler det dernæst om at få større sammenhæng mellem familie- og
arbejdsliv, mens ønsket om at tjene mange penge fylder
mere hos mændene.
”Typisk er det friheden, fornemmelsen af at være sin
egen, der driver lysten – også for kvinderne. For nok
kræver det mange timers arbejde at stable en virksomhed på benene. Men det giver også glæde. Faktisk oplever
flertallet, at deres livskvalitet forbedres, efter at de er
blevet selvstændige. Så flere kvindelige iværksættere vil
ikke blot øge dynamikken i samfundet, det vil også gavne
den enkeltes livskvalitet,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

31

PORTRÆT

FRA RUSLAND TIL
KØBENHAVN TIL FORBES
30 UNDER 30

Gulnaz Khusainova har taget turen fra Moskva til København for at være
iværksætter. Hun er CEO i virksomheden Easysize og har på bare fire år taget
store skridt ind i det internationale iværksættermiljø. En bemærkelsesværdig
tur der har sat Gulnaz i det internationale rampelys og fortjent kastet hæder
af sig med en plads som én af de talentfulde 30 under 30 på Forbes-liste over
personer, der genopfinder onlineshopping.

Af Alex Randrup

I

2013 fik Gulnaz Khusainova en invitation fra
Startup Bootcamp Danmark. Hun tog turen
fra Rusland til København uden at kende
mere end en håndfuld danske startups. Med
sig under armen havde hun en iværksætteridé og
modet til at forsøge sig som tech-iværksætter. Ideen var til hendes kommende forretning Easysize,
som ved hjælp af avancerede algoritmer hjælper
kunder i online modebutikker med at finde den
rigtige tøjstørrelse. Selv vil Gulnaz ikke kalde sig
for ekspert inden for hverken tech eller mode, men
mere en hyppig bruger. Som det ofte er for iværksættere, var det et personligt problem, der søsatte
ideen om Easysize-konceptet og satte fart under
det russisk-københavnske iværksættereventyr.
“Jeg er en online-shopper, så jeg kender hverken
særligt meget til tech- og modebranchen. Men
man kan så nemt fare vild online med så mange
størrelsessystemer og de lange shippingtider. Hvis
du bor i Rusland er online shopping ikke altid
nemt. Det måtte man altså kunne gøre bedre. Det
var begyndelsen til Easysize. Hvad og hvordan
vidste jeg ikke helt, men jeg oplevede et irriterende problem, og jeg måtte finde en løsning,” siger
Gulnaz.

RUSSISK-KØBENHAVNSK
IVÆRKSÆTTERTALENT

Tre måneder efter Startup Bootcamp-programmet
var afsluttet, endte Gulnaz med at forelske sig i
byen og indså, at det københavnske startup-miljø
var perfekt for hende til at drive sin virksomhed. Så hun blev. Som hun siger, folk her er vilde
med at prøve nye ting, er gode med teknologi, og
Danmark er centralt placeret i Europa med gode
forbindelser, der primært fokuserer på det større
internationale marked.

GULNAZ KHUSAINOVA
Gulnaz Khusainova
Foto: HolySmokeMedia
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OM GULNAZ
KHUSAINOVA
Adm. direktør og grundlægger af
Easysize.
Easysize udnytter kunstig intelligens
til at forebygge returvarer.
Fra Rusland, har boet i Danmark
siden 2014.
Gulnaz Khusainova er vinder af
start-up-konkurrencen for kvindelige iværksættere i Europa og en
af de talentfulde 30 under 30 på
Forbes-listen over personer, der
genopfinder, hvordan vi shopper
online.
Er nævnt som blandt ”Top 50 most
inspiring women in Nordic Tech
2016” og ”Top 100 Female Startup
Founders in Europe - 2016”.
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“Jeg får ofte spørgsmålet, hvorfor jeg har
valgt København. For mig var det ikke et
svært valg. Danmark har spændende virksomheder inden for tech. Se bare Trustpilot,
Zendesk og Unity. For mig er Danmark et
perfekt marked til at teste mine ideer og i
modsætning til andre steder er det nemt at
drive en international virksomhed, da alle i
startup-miljøet har gode sprogkundskaber. I
København er det nemt at komme i kontakt
med andre tech-iværksættere. Det skal man
udnytte og sætte pris på. Det har hjulpet mig
og Easysize med at vækste,” siger Gulnaz.
Easysize er born global
Nok var Startup Bootcampen Gulnaz’ afsæt
for at komme ud med sin iværksætteridé,
men det krævede stadig hårdt arbejde efterfølgende for at få en forretning stablet på
benene. Virksomheden var efter bootcampen stadig kun en idé på papiret og hun
havde hverken et team eller potentielle
kunder i pipelinen for projektet. Med en
opsparing i ryggen gav hun sig selv et år til
at få Easysize flyveklar.
“Jeg havde en idé. Intet team og ingen
kunder. Jeg gav mig selv et år. Det var
hårdt. Hver måned havde jeg nye milepæle.
Jeg skulle finde en udvikler, tale med nye

potentielle kunder og i slutningen af 2014
testede vi algoritmen og lukkede investeringer. Med hårdt arbejde og månedlige milepæle nåede jeg mit mål,” siger
Gulnaz.
Undervejs i det første år af Easysizes levetid gik det op for Gulnaz, at det personlige
problem, der var afsættet for virksomheden ikke kun var et problem for online
shoppere, men for hele mode- og detailindustrien. Hvert år smider mange online
shops ubrugte varer ud og det koster i
det hele taget butikkerne dyrt ved deres
kunders fejlkøb. Det viste sig hurtigt, at
virksomheden havde potentiale til at vækste og skabe impact hos nationale som
internationale kunder. Et råd Gulnaz også
anbefaler andre og nye iværksættere til at
have in mente, er at kigge på udfordringer
for brancher og industrielle problemer og
ikke kun brugernes. Easysize løser en tosidet udfordring. Brugernes udfordringer og
online-butikkerners spild og håndteringer
af forbrugernes fejlkøb.

et kontor i Frankrig og målet er de kommende år at
blive stærkere i de asiatiske lande. Dette er blevet bemærket af det amerikanske erhvervsmagasin Forbes,
der har hædret Gulnaz med en plads på én af Forbes
prestigefyldte lister til erhvervstalenter under 30 år.
Easysize-stifteren er repræsenteret på listen over personer, der er med til at genopfinde onlineshopping.
“Jeg er glad for prisen og opmærksomheden. Den skal
naturligvis bruges til at nå nye mål med virksomheden. Jeg er dog allermest stolt af mit team og hvad
vi sammen har opnået. Jeg var ikke nået hertil uden

deres erfaringer og viden,” siger Gulnaz.
“En international forretning kræver internationalt
DNA”
I en tid hvor vi ønsker flere startups bliver til vækstvirksomheder og såkaldte internationale scale-ups har Gulnaz et råd til andre iværksættere, der ønsker at vækste
deres forretning uden for Danmarks grænser.
“Hvis du vil have en international forretning og vokse på
andre markeder end det danske, så er det bedste råd, jeg

I dag er Easysize en global forretning
og sigter efter at få fodfæste på flere
internationale markeder. Særligt på det
franske, indiske og tyske marked er Easysize stærkt repræsenteret. Der er åbnet

FRA IVÆRKSÆTTER TIL IVÆRKSÆTTER OM AT TAGE SPRINGET
1. Sæt milepæle hver måned i starten af din iværksætterkarriere. Små milepæle er også en sejr.
2. Spørg om hjælp og brug lokales viden, hvis du vil
ud på andre markeder.
3. Vær dig selv og ikke en anden. Du skal ikke
kopiere andre - find din egen vej og kend dine begrænsninger.

Gulnaz Khusainova
Foto: HolySmokeMedia
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TRENDS

8 DIGITALE TRENDS
DU SKAL HOLDE
ØJE MED I 2018
Af Camilla Kjærsgaard Pedersen

I løbet af 2017 har vi set nye, spændende
digitale trends udvikle sig. Men vi har også
set, hvordan tidligere tendenser for alvor er
slået igennem og har sat rødder. Derfor er vi
fristede til at sige, at de trends, der hitter det
kommende år, vil være mere af det samme
som i 2017. Du får nu vores bedste bud på, hvad
de største trends vil være i 2018.

Gulnaz Khusainova

PERSONALIZATION

Foto: HolySmokeMedia

kan give, at du får international arbejdskraft ind i dit team.
Det tager tid at finde de rigtige medarbejdere. Jeg havde 50
samtaler med folk her i København og endte med at finde en
medarbejder fra Austin. Teamet skal tænke internationalt,
hvis du vil vokse internationalt,” pointerer Gulnaz.

“Du skal række ud og spørge efter hjælp. Ikke kun i Danmark,
men i hele verden er folk villige til at hjælpe. Der er så mange
andre, der har oplevet det samme. Det kan være en udfordring
og man skal finde sin egen vej som iværksætter, men du kan
altid finde folk, der er villige til at hjælpe og guide en videre,”
tilføjer Gulnaz.

For Gulnaz er diversitet i ens team også afgørende. Alle skal
dele passionen om målet, men det vigtigste er, at ikke alle er
Selvom Gulnaz har sparket døren ind i tech-miljøet og nået
ens og teamet besidder forskelliglangt på bare fire år, så kan hun
artede kompetencer. Det giver en
stadig se, at kønsfordelingen i
dynamik, at medarbejderne er fortech-miljøet stadig er ujævn. Der
skellige og tænker forskelligt. For
er stadig udfordringer for kvindet påvirker både teamet i sit hele
der og kommunikationen om og
FRA IVÆRKSÆTTER TIL
men også den enkelte medarbejder
til kvinder er stadig anderledes,
IVÆRKSÆTTER OM AT INDtil at bidrage yderligere med ens
end det hendes mandlige kolspidskompetencer, tilføjer Gulnaz.
legaer oplever. Selv har Gulnaz
TAGE NYE MARKEDER
ikke et problem med at være rol1. Opbyg et internationalt team og
“Du er aldrig alene som iværklemodel og stå frem for at ændre
tænk dine business-processer intersætter”
stereotyperne i miljøet.
nationalt
2. Koncentrer dig om enkelte markeSelvom turen fra Moskva til Kø“Vi skal stadig kæmpe for at få
der til en start
benhavn kan synes lang og Gulnaz
rollemodellerne og potentiai den grad kan siges at have været
let frem i miljøet. Jeg ser flere
3. Find og pitch din idé for internatioen udfordring, når hun har skullet
kvinder opleve det samme, som
nale investorer
bygge en forretning op fra bunden
jeg har oplevet. Jeg forstår godt,
i den danske hovedstad, så har
at det kan være intimiderenGulnaz aldrig følt sig på udebade at træde ind i et miljø med
ne. Selv har Gulnaz opsøgt andre
overvægt af mænd, men ved at
iværksættere eller investorer til at
vise rollemodellerne frem får
spørge om hjælp og opfordrer andre til at gøre det samme,
flere kvinder mod på at tage springet. Det er vigtigt, at vi står
hvis de støder hovedet mod muren.
sammen og viser vejen for andre kvinder,” afslutter Gulnaz.

Hvis du arbejder med markedsføring, har du formentlig
også hørt om termen ’personalization’? Hvis ikke, er det
tid til at slå øjnene op og følge koncentreret med.
Lad os starte med at slå en ting fast: Persontilpasset
indhold er ikke nyt. Virksomheder har i flere år målrettet
annoncer mod bestemte målgrupper og tilbudt forslag til
køb baseret på tidligere købshistorik.
Derudover har sociale medier som Facebook og Instagram
tidligere fjernet deres kronologiske tidslinjer, så du i stedet
får vist indhold i dit feed ud fra, hvad du tidligere har vist
interesse for og interageret med.
Den store grad af persontilpasset indhold har medvirket
til, at forbrugerne er blevet mere og mere vant til persontilpasset kommunikation og annoncering. Det betyder,
at de nu kræver, at virksomheder er i stand til at levere
persontilpasset indhold – hver eneste gang.
Som virksomhed er det derfor afgørende, at du formår at
bruge dine data til at udarbejde personlige, kreative kampagner, der målrettes forskellige kunder. Samtidig skal du
forsøge at gøre jeres hjemmeside så dynamisk som muligt. Det kan du f.eks. gøre gennem kunstig intelligens (AI),
som du kan bruge til at skabe unikke oplevelser for den
enkelte bruger, der stemmer overens med deres specifikke
behov og forventninger.
Som virksomhed skal I være i stand til at tilbyde individuelle, personlige brugeroplevelser, så forbrugerne føler,
at der er tale om 1:1-markedsføring. Det handler om at gå
væk fra ’one-size-fits-all’-tankegangen og i stedet markedsføre sig til de enkelte forbrugere.
Persontilpasset indhold er ikke nyt. Men i 2018 vil det blive
endnu mere personligt.
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MICRO-MOMENTS
Micro-moments handler i sin enkelthed om, at virksomheder skal kunne give forbrugerne den rigtige information
på det rigtige tidspunkt.
Micro-moments er en reaktion på, at forbrugerne er blevet
mere utålmodige. De ved, hvad de vil have, og de ved præcis, hvornår de vil have det.
Størstedelen af forbrugerne rækker i dag ud efter deres
smartphones, når de skal lave research. Ifølge Think with
Google er der faktisk tale om hele 96%.
De foretager ’on the spot’-beslutninger, mens de har
telefonen i hånden. Derfor er mobilvenlige hjemmesider
også vigtigere end nogensinde før. Det er afgørende, at du
formår at gøre det så nemt, hurtigt og smertefrit for de
besøgende som overhovedet muligt.
De mest succesfulde brands vil være dem, der formår at
adressere og deltage i forbrugernes impulsive behov i det
afgørende øjeblik.
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VIDEOMARKEDSFØRING

VOICE SEARCH

Det kommer formentlig ikke som nogen overraskelse, at
videomarkedsføring er en af de helt store satsninger for
mange virksomheder. Flere og flere kaster sig ud i arbejdet
med optagelser og redigering, og det er der en helt speciel
grund til.

Stemmebaserede søgninger og digitale assistenter er ikke
en ny ting. Men hvad der derimod er nyt er, at brugerne
for alvor begynder at tage denne mulighed til sig og gøre
brug af stemmebaserede søgninger.

Videomarkedsføring er populært som aldrig før, og forbrugerne engagerer sig mere i videoindhold end almindelige,
statiske opslag. Der er derfor langt større sandsynlighed
for, at de vil dele, like og kommentere på indholdet.

I løbet af 2018 vil vi opleve, hvordan stemmebaserede søgninger kan være en hjælpende hånd i forbrugernes travle
hverdag. Teknologien bliver afgørende for kunderejsen, da
forbrugerne ikke længere får vist utallige muligheder ved
søgninger.

I løbet af det seneste år er der set nye, kreative eksempler
på, hvordan virksomheder kan få succes med videomarkedsføring, og hvordan de kan udarbejde indhold, der
skaber et stort engagement.

I stedet vil stemmebaserede søgninger handle om at give
præcis de svar, forbrugerne leder efter. Et nøgleord inden
for stemmebaserede søgninger vil altså være ’convenience’
eller på dansk: bekvemmelighed.

I løbet af 2018 vil vi se endnu flere kreative forslag til,
hvordan videomarkedsføring kan gribes an. Vi har
tidligere set live-formater, 360 graders formater og helt
korte formater på få sekunder vokse frem. Derfor bliver
det spændende at se, hvilke muligheder der vil bryde
frem i det nye år. Hvis du stadig ikke har nogen plan for
videomarkedsføring på f.eks. Facebook eller YouTube, så
er det med at få styr på din videostrategi i 2018. Bliv skarp
på, hvem jeres målgruppe er og find et koncept, der kan
engagere og skaffe kunder i biksen.

Det handler om at give forbrugerne mulighed for at foretage bekvemmelige og hurtige stemmebaserede søgninger
og derefter give hurtige, præcise svar. Hvis din virksomhed
ikke allerede har indtænkt stemmebaserede søgninger i
jeres SEO-strategi, er det nu, I skal tage arbejdshandskerne
på. Fremtiden ligger nemlig her, og der er gode muligheder for de virksomheder, der for alvor formår at udnytte
teknologien.

MACHINE LEARNING OG
BIG DATA
AUGMENTED REALITY
Selvom trenden blev spået til at slå igennem i 2017, har vi i
løbet af sidste år set, hvordan augmented reality har været
en udfordring at integrere for helt almindelige virksomheder med gennemsnitlige budgetter.
Augmented reality: Med augmented reality er du stadig i
kontakt med den ’virkelige verden’, mens du interagerer
med virtuelle objekter. AR blev for alvor synlig i sommeren
2016 med Pokémon GO. Men sådan er det ikke længere.
I 2018 vil augmented reality for alvor slå igennem. Simpelthen fordi mulighederne har udviklet sig, og teknologien nu er inden for rækkevidde for flere virksomheder.
Og der er mange flere apps under udvikling.
iOS udvikler David Urbina er f.eks. ved at udvikle en ARKit
drevet app, som hjælper dig til at finde dine venner til
koncerter, på festivaler eller ved andre store begivenheder med mange mennesker – alt sammen ved brug af
augmented reality.

Big Data er en af de mest populære termer inden for data
management. Det er ikke bare en, men mange ting. Det
kan for eksempel være data inden for segmentering, persontilpasset indhold, native marketing og meget mere.
I denne trend blander vi det hele lidt sammen for at give
et billede af de muligheder, der ligger i teknologien.
Selvom Big Data er blevet mere og mere populært i de
seneste år, kan det stadig være en udfordring for mange
virksomheder at implementere og udnytte de muligheder,
der følger med.
I 2018 vil det for nogle virksomheder være afgørende at
vende blikket mod Big Data og Machine Learning og tage
de mange funktionsmuligheder til sig.
Det er især vigtigt i en tid, hvor der er fokus på at levere
personlige, real-time svar til de utålmodige forbrugere.
Med de rigtige data vil en professionel digital marketing-medarbejder kunne forstå den eksakte brugeradfærd. Dette kan bruges til at levere en korrekt og tilpasset
indsats mod den enkelte forbruger. Der findes mange
forskellige bud på, hvordan virksomheder kan omfavne og
inkorporere de teknologiske muligheder.
I løbet af 2018 vil vi opleve, hvordan IT-systemerne bliver
mere intelligente. De bliver i stand til at kunne behandle
og analysere endnu større datamængder, som virksomheder kan lære af. Men det er ikke bare historiske data.
Efterhånden som intelligensen udvikles, vil mange syste-
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mer være i stand til også at kunne lagre nutidige og endda
fremtidige data. Det betyder, at teknologien f.eks. kan
bruges til at forudse, hvilke forbrugere der vil falde fra, og
hvilke der potentielt kan blive loyale kunder.
Vi vil formentlig også se, hvordan flere virksomheder
tager seriøse CRM-værktøjer til sig, så der ikke kun trackes
trafik gennem Analytics. Derfor vil programmer som
Marketo, HubSpot og andre nye programmer formentlig
kunne opleve fremgang i løbet af 2018.

EFTERKØBSOPLEVELSEN
Forbrugernes krav og forventninger stiger. Det samme gør
forventningerne til efterkøbsoplevelsen.
Derfor vil vi i 2018 opleve, hvordan flere og flere virksomheder satser på efterkøbsoplevelsen. Vi vil se nye initiativer, der viser forbrugerne, at virksomhederne også er
interesserede i at give dem en god oplevelse, efter de har
foretaget et køb.

CONTENT MARKETING BLIVER
UDFORDRET

På den måde vil det også blive muligt at knytte et stærkere
bånd til forbrugerne, så de forhåbentlig kommer tilbage
for at handle igen på et senere tidspunkt.

De seneste år har vi oplevet, hvordan stort set alle virksomheder har vendt blikket mod content marketing.
Virksomhederne er for alvor begyndt at tage content marketing seriøst, og der udvikles mange steder selvstændige
enheder til indsatsen.

I 2018 handler det altså om at fokusere på produktudvikling, service og innovation, der alt sammen kan sikre
en god efterkøbsoplevelse. Det handler om at vise, at
virksomheden ikke blot sælger en service/et produkt, men
at de også er interesserede i forbrugerne efter købet. Der
findes mange bud på, hvordan efterkøbsoplevelsen kan
udvikles og forstærkes. Vi har f.eks. set det med QR-koder
på vinflasker. Når du nyder din vin derhjemme, kan du
ved hjælp af en QR-kode læse historien om vinen, området, druerne m.m.

Det gælder også for de helt store giganter som Google, Apple, Facebook og Amazon. Disse virksomheder satser i løbet
af de næste år på at være ”the go-to-guy” inden for – alt.
De investerer i serier, platforme, marketplaces, originalt
indhold m.m.
Det betyder, at der i løbet af 2018 vil opleves en endnu
større konkurrence om forbrugernes opmærksomhed.
Men dermed ikke sagt, at I som virksomhed skal gøre det
samme. I skal ikke forsøge at efterligne de store, men I
skal forsøge at navigere efter det.
I 2018 vil ”kvalitet frem for kvantitet” for alvor få betydning. Det handler om at levere så stærkt kvalitetsindhold,
at det lykkes at opbygge et publikum og en loyal læserskare.
Og her er det selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvilke platforme
der satses på. Som virksomhed er det vigtigt, at I formår at
være skarpe på enkelte platforme. Det gælder ikke længere
om at sprede sit indhold ud alle steder, men at levere kvalitetsindhold på netop de platforme, hvor I står stærkt.
Det er umuligt at mestre alle, når konkurrencen er så høj.
Man kan derfor tale om, at der i løbet af 2018 måske vil
opleves et skift fra ”content is king” til ”platform is king”.
Det handler om at måle succesen ud fra værdien af det
publikum, I har opbygget. I skal altså måle værdien af en
ny, loyal læser – frem for at måle værdien af det enkelte
indhold.

På den måde kan der skabes en ekstra oplevelse, mens
forbrugeren nyder produktet.
Et andet eksempel er fra Castorama, der har skabt et magisk tapet til børneværelset. Med tapetet har de udviklet
en app, der kan fortælle godnathistorier om de figurer, der
er på tapetet, og på den måde udvide både universet og
oplevelsen omkring et ellers statisk produkt.
Hvis du vil skabe loyale kunder i 2018, er det relevant allerede nu at tage de taktiske briller på og studere jeres efterkøbsoplevelse nøje. I skal finde frem til, hvordan I kan
udvide og udvikle jeres produkt, så der skabes oplevelser i
efterkøbsprocessen.

Du kommer ingen vegne med en ”one-size-fits-all”-tilgang. Du skal målrette dit indhold til de enkelte forbrugere, udvikle relevante personaer og arbejde med content
mapping. Først herefter har du en reel chance i den skærpede konkurrence inden for content marketing.

OM SKRIBENTEN
Camilla Kjærsgaard Pedersen er ansat som kommunikations- og administrationschef ved Kursusfabrikken.
Kursusfabrikken tilbyder bl.a. dagskurser inden for online markedsføring, grafiske programmer, Office samt
webudvikling. De tilbyder også skræddersyede forløb til virksomheder, der tilpasses efter deltagernes
niveau og virksomhedens unikke behov.
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OPRÅB

GØR NORDJYSK
IVÆRKSÆTTERSUCCES
LANDSDÆKKENDE
Af Lone Vibe Nielsen

N

år ledige skal tilbage på arbejdsmarkedet er
vejen stort set ensrettet mod et lønmodtagerjob. Men det er alt for ensidigt, mener landets
største a-kasse for selvstændige, der opfordrer
politikerne til at lade sig inspirere af nordjysk forsøg og
gøre iværksætteri på dagpenge muligt over hele landet.
Netop nu forhandler partierne på Christiansborg om at
forbedre og forenkle den aktive beskæftigelsespolitik.
Her vil det være oplagt at gøre op med den traditionelle
lønmodtagertænkning og åbne for, at ledige med visionære
iværksætterplaner får mulighed for at starte egen virksomhed op på dagpenge, foreslår Karsten Mølgaard Jensen,
administrerende direktør i Ase og næstformand for Dansk
Iværksætter Forening (DIF).
”Målet med en aktiv beskæftigelsesindsats må være, at
ledige igen og gerne så hurtigt som muligt bliver selvfor-
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ne. Opskriften er skræddersyede startup-forløb, hvor de
deltagende dagpengemodtagere fritages for rådighedsforpligtelsen.
”Dermed undgår de at spilde tid med at søge job, de ikke
ønsker, endsige forstyrre virksomhederne med useriøse
ansøgninger. Til gengæld skal der løbende følges op på de
lediges plan for etablering af iværksættervirksomhed for
at sikre, at de bliver i stand til at forsørge sig selv gennem
deres nyetablerede virksomhed. Med den rette rådgivning,
sparring og støtte er der gode muligheder for, at iværksætterdrømmen kan blive en levevej,” siger Karsten Mølgaard
Jensen.
I forbindelse med ledighed overvejer mange et karriereskift, og op mod hver fjerde iværksættervirksomhed
opstår af behovet for at få et job, viser en undersøgelse fra
Deloitte.

sørgende. Alligevel er fokus i dag ensidigt på at få ledige
tilbage på arbejdsmarkedet som lønmodtagere. Dermed går
samfundet glip af en masse gode ideer, der kunne blive til
bæredygtige forretninger. Interessen er stor. Konkret peger
hver tredje dagpengemodtager ifølge vores analyser på, at
beskæftigelsesindsatsen bør tilrettelægges, så ledige kan
vælge forløb, der ruster dem til iværksætteri,” siger Karsten
Mølgaard Jensen.
Sæt iværksætterdrømmen fri
At der er andre muligheder for at komme ud af ledighed
end et traditionelt lønmodtagerjob, viser erfaringerne fra
Nordjylland med to forsøgsordninger, hvor dagpengemodtagere har fået mulighed for at starte egen virksomhed. Her
er 20 ledige pt. i gang med at virkeliggøre deres iværksætterdrøm med hjælp fra Væksthus Nordjylland, der står for
projektet i samarbejde med blandt andet Aalborg Kommu-

”Men formentlig kunne endnu flere virksomheder blive levedygtige, hvis vi gav ledige iværksætterspirer mulighed for
at koncentrere sig om at få deres forretning op at stå i stedet for, at de partout skal gå lønmodtagervejen. Omvendt
er det også vigtigt at undgå uretmæssigt brug af ordningen.
Det skal ikke være en genvej til at åbne den pizzabar, der
var blevet en realitet under alle omstændigheder. Missionen er at gøre ledige selvforsørgende og skaffe nye private
arbejdspladser,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Nærig til god ide
Springet fra dagpengemodtager til succesfuld iværksætter
ser lovende ud for blandt andre Anders Løcke, Aalborg,
hvis mål er at bringe rent vand til Afrika. Sammen med en
medstuderende på Arkitektur og Design på Aalborg Univer-

sitet har han udviklet en fire liters plastikpose SolarSack,
som renser vand ved hjælp af solens varme og UV-stråler.
For en pris på blot 15 kroner kan posen, der er udviklet i
samarbejde med lokalbefolkningen i Uganda og Kenya,
rense ca. 600 liter drikkevand. Forhåbentlig kan SolarSack
både sikre Anders Løcke en fremtid som selvforsørgende
selvstændig erhvervsdrivende og nødlidende verden over
adgang til rent vand. Alene i Østafrika mangler 47 millioner mennesker adgang til rent drikkevand, og 80 procent
af alle sygdomme i regionen skyldes dårlige vand-og sanitetsforhold.
”Særligt for mange unge, der har taget en lang uddannelse
og sidder inde med stærke kompetencer, er iværksættervejen attråværdig, og Danmark har brug for den virkelyst og
iderigdom, iværksætterne bidrager med. Derfor bør tilgangen til at starte virksomhed som ledig liberaliseres uden,
at det går ud over konkurrencen,” siger Karsten Mølgaard
Jensen.
Lysten driver værket
Der er mange grunde til at blive selvstændig. Udsigten til
fleksible arbejdstimer, mere spændende opgaver og følelsen
af at skabe sit eget, driver mange. Initiativ og kreativitet
skaber udvikling og bør påskønnes, pointerer a-kassedirektøren.
”Det betyder langtfra, at vi alle skal være iværksættere. Heller ikke, hvis vi bliver ramt af ledighed. Men vi bør skabe
plads, rammer og legitimitet for de, der har motivationen
og evnerne til at tage springet,” siger Karsten Mølgaard.
Ganske vist kan ledige med en iværksætter i maven starte
virksomhed og få dagpenge samtidig. Men restriktive
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regler gør det svært. Eksempelvis skal man stadig stå til
rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet,
at alt arbejde med egen virksomhed skal kunne foregå
uden for normal arbejdstid - det vil sige efter klokken 17
og i weekenderne.
Flere veje til selvforsørgelse
Senere i år træder et nyt dagpengesystem for selvstændige og freelancere i kraft, hvilket åbner mulighed for,
at ledige på dagpenge kan have en bibeskæftigelse, som
de på sigt ønsker at gøre til deres hovedbeskæftigelse,
men kun på betingelse af, at den selvstændige sideløbende med virksomheden kan stå til rådighed for
arbejdsmarkedet.
”Det er gammeldags og nedbrydende for samfundet at
straffe dagpengemodtagere, der har ideen og lysten til
at springe ud som iværksættere ved at tage dagpengene fra dem. Det nordjyske forsøg viser, at iværksætteri
på dagpenge er en farbar vej til selvforsørgelse,” siger
Karsten Mølgaard Jensen.
Samtidig skaber det nye arbejdspladser. Således beskæftiger en af deltagerne, nu 30-årige Jonas Byrresen,
Aalborg, der var med i forsøgsordningen i 2013, i dag ca.
15 medarbejdere med udvikling af spil i virksomheden
Bedtime Games. En væsentlig forklaring på succesen for
Jonas Byrresen var netop, at han og de øvrige omkring
70 deltagere blev fritaget for jobsøgning og dermed
rådighedsforpligtelsen.
Erfaringer et godt afsæt

Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase og næstformand for Dansk Iværksætter
Forening (DIF)

Samtidig blev fokus i det 40 ugers forløb, de ledige
iværksætterspirer gennemgik, at de blev flyttet fra
konkret jobsøgning til individuel rådgivning om forretningsplan med mere. Ved projektets afslutning havde
iværksætterideen givet beskæftigelse til over halvdelen
af de deltagende. 30 ledige havde oprettet CVR-nummer
og drev selvstændig virksomhed, mens yderligere 10 var
blevet fastansat på grundlag af deres projektidé.
”Ofte udspringer iværksætteridéer, som de ledige arbejder med, af erfaringer, de har med sig fra deres tidligere
beskæftigelse. Det er et godt udgangspunkt. Rockwool
Fondens Forskningsenhed har vist, at det bedste afsæt
for at klare sig godt som iværksætter er at starte en ny
virksomhed inden for den branche, man tidligere har
været ansat i,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
I de såkaldte spin-off virksomheder er der langt højere
produktivitet, pointerer han:
”Derfor giver det god mening, at personer med uddannelse og erfaring og en god idé inden for et arbejdsområde får mulighed for at prøve dette af som en levevej
og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i samfundet. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være”.
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K O M M E N TA R
Josefine Østerby er administrerende direktør i
PLINTHIT ApS, som har udviklet en innovativ &
patenteret parasolfod. PLINTHIT har kontor i Aarhus, hvor visionen er at sætte den nye standard
for parasolfødder og levere til hele verden.

#CPHFTW is (..) working for the tech start-ups in Denmark
#AARSOME is an organisation born out of Silicon Valley
(..) ecosystems for tech start-ups.
Founders House the (..) space for die-hard tech startups.
Når brancheaviserne, Startup Hubs og tech-konferencerne udtrykker, at iværksætteri er en lukket klub, er
det efter min optik ekstremt skadeligt for det danske
iværksættermiljø.
Die Hard parasolfods-startup
Ja, det er da klart, at ”die hard parasolfods-startup”
ikke lyder super sexet. I sommeren 2015 opsagde vi
min 2-værelses og rykkede sammen ind på et værelse
i Aarhus for at halvere vores udgifter, og vi udskiftede
entrecote med nedsat dato-mad og sagde farvel til fredagsbar og sjov og ballade. I stedet sparede vi penge op
til en regnvejrsdag.

”IVÆRKSÆTTERI ER
MERE END TECH”
Af Josefine Østerby, PLINTHIT

K

lokken var 12.34 en regnvåd tirsdag i september, da mailen tikkede ind. 38.400 kr.
Det var det symbolske beløb, vi modtog i et
Mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab
i september 2014. Det gjorde for alvor, at min kæreste
Christian Jakobsen & jeg tog springet og blev ”iværksættere”. For nu var der andre end os selv, som syntes,
at ideen om en revolutionerende parasolfod ikke var så
dum. Vi studerede begge på Aarhus Universitet, så det at
lave en virksomhed ved siden af studiet med sikkerheden fra SU virkede oplagt.
Der var bare et problem: Vi lavede ikke en tech-virksomhed. Det gjorde alle andre jo, og det er det Danmark skal
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leve af, ikke?
Mere end tech
Vi bør arbejde på at gøre definitionen af iværksætteri
bredere end bare tech. For tiden er de to ord næsten
synonymer. De mest omtalte iværksætter-succeshistorier, nye fonde og tiltag er rettet mod tech, og det
taler kun til et meget begrænset segment. Det indskrænker forståelsen af, hvad iværksætteri er. Hos de
mest interessante Startup Hubs i Danmark er det hvert
fald tydeligt, at vores parasolfodsbusiness er uden for
fællesskabet:

I foråret 2016 kom vores støbeforme hjem til Danmark,
og vi kunne endelig gå i gang med produktionen og
salget. Det betød mere arbejde i virksomheden, så jeg
måtte tage et valg mellem studie og iværksætteri. Da vi
allerede på det tidspunkt havde lagt vores livsstil om,
var det ikke svært at vælge. Jeg brændte alle broer og
droppede kandidatuddannelsen i Business Intelligence
for at passe på krop og sjæl. Christian fortsatte på studiet, og derved kunne vi fastholde én indtægt fra hans SU
og SU-lån.
En knækket kultur
Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være iværksætter, og
jeg identificerer mig ikke med det ideal, som er opstillet.
Titlen emmer lidt af TechBBQ, konkurrencer og en kultur, som prædiker hurtige exits frem for bæredygtighed
og aktionæroverskud frem for samfundsvelstand. En
kultur som prædiker kvantitet over kvalitet – “øg antallet af iværksættere!”. Kulturen løber efter ”unicorns”
og ”disruption” i stedet for at støtte virksomheder, som
reparerer, kultiverer og connecter vores samfund.

Nye forretningsmodeller, der gør verden bedre
Vores forretningsmodeller avler adfærd i samfundet,
som på stor skala kan give destruktive resultater. Facebook – den ultimative unicorn - er et godt eksempel på
dette. Har vi det reelt set samfundsmæssigt bedre, eller
har Facebook ”disconnected” os?
Naturligvis redder vores parasolfod ikke verden, men
det gør vores adfærd og tilgang til forretning. Netop
derfor er vores ’WHY’ at vise verden, at man kan nå
målet igennem stræben, vedholdenhed, vilje og ved at
følge ens mavefornemmelse. Jeg tror på, at vi i fremtiden skal gentænke forretningsmodeller, som balancerer
formål og profit og fokuserer mere på samfundet end
personlig gevinst. Vi har vist, at det anno 2018 stadig er
muligt at bevare produktionen i Danmark og skabe flere
arbejdspladser både hos os selv og ved vores danske
leverandører.
Racerbiler eller damplokomotiver?
Vi skal skifte fokus fra at lave hurtige racerbiler med
kun plads til to på forsædet. I stedet skal målet være
at lave enorme damplokomotiver, som også eksisterer
om 25 år. For det er dem, der tager det tunge læs på den
lange bane, selvom opstarten ikke er en hockeystick.
Damplokomotiver som MÆRSK, Grundfos og LEGO.
På Erhvervsministeriets hjemmeside er overemnet på
Iværksætterpanelets to nye iværksætterprojekter ”øg
antallet af iværksættere”. Men man kan tilsyneladende kun blive iværksætter, hvis du har en vild tech-idé,
som koster flere millioner at starte, selvom du ikke kan
bevise, om den er profitabel. Vi bør i stedet prædike, at
iværksætteri er langt mere end bare at få CVR-nr. eller
lave en app. Det handler nemlig ikke om mængden af
iværksættere, men om kvaliteten af dem, der er.
I dag går 85% af min virksomheds omsætning til Tyskland, Østrig, Holland & Schweiz, og om to år forventer
vi, at det tal er 98%. 143.000 km er blevet kørt på de
tyske motorveje siden september 2016, og i dag flytter
38.400 kr. os ikke så langt, som de gjorde i 2014. Vi er for
alvor born global uden kæmpemæssige millioninvesteringer, men med gammeldags hårdt arbejde, og det vil
vi fortsætte med, selvom vi ikke er tech.

45

PORTRÆT

SATSEDE ALT FOR AT GØRE SØDE
DRØMME TIL VIRKSOMHED:

“JEG TROR BARE IKKE,
MAN FRA START AF SKAL
VIDE, HVAD DER
KOMMER”
Samira Lahlali har skabt Drops by Samira, som byder på farverige bolsjer med smagsoverraskelser og et drømmende univers. Et univers, der blander visuel kreativitet med eksklusive
nydelser. Alligevel mener Samira ikke, at iværksætterlivet altid er så sukkersødt som hendes
forretningsgrundlag - og som mange får det fremstillet. Drops by Samira er i dag i fuld udvikling, men sådan var det langt fra i starten. Samira er skoleeksempel på, at hårdt arbejde kan
gøre ens passion til levevej.
Af Cecilie Fuhlendorff

S

elv siger Samira, at det at være iværksætter ikke lå i hendes kort. Hun kom til
Danmark fra Marokko som femårig og
voksede primært op hos en plejefamilie.
Med en skolegang, der blev klaret, med det hun selv
betegner som hængende med røven i vandskorpen,
tænkte hun ikke, at hun havde kompetencerne til
at være selvstændig. Alligevel driver Samira Lahlali
nu succesfuldt Drops by Samira, og hun har sin helt
egen tilgang til det at være iværksætter. Virksomheden har været undervejs i fire år og er blevet bygget
op i et tempo, der har fulgt Samira Lahlali.
“De fire år inden ‘Drops’ kom på markedet har lidt
været en process, hvor jeg har tænkt over, om jeg
kunne det her, og om jeg havde det, der skulle til.
Det har lidt været min kamp. ‘Drops’ er blevet skabt i
små bidder, så jeg har stille og roligt vænnet mig til
det, og det er nok også det, der har gjort, at det overhovedet er blevet til noget. Jeg synes jo stadig, det er
vildt svært, men jeg gør det alligevel. Jeg har altid
haft det i mig, at jeg skulle kæmpe for det, jeg gerne
ville, så det har jeg gjort,” siger Samira Lahlali.

Barndomshobby blev til passion
Interessen for at være kreativ med mad startede, da
Samira var barn og kokkererede sammen med sin
bedstemor. Siden da blev bolsjeproduceringen en
hobby, og en dag var hun blevet ‘den, der har bolsjer
med’, når hun skulle over til vennerne.
“Jeg begyndte senere at lave bolsjer med en fra mødregruppen, som min søn og jeg var i. Vi tog en hel
dag ud fra klokken 09.00 om morgenen, og så stod
vi bare og masseproducerede bolsjer, indtil vi skulle
have aftensmad. Det var fedt at blande alt muligt
mærkeligt sammen og mikse farver, men til sidst
blev vi trætte af selv at spise dem. Så puttede vi dem
i store krukker og gav dem til hende fra mødregruppens mand, som tog dem med ud på sit arbejde i
LeoPharma. Da han kom tilbage med krukkerne, var
de tomme, og så måtte vi jo lave nogle flere,” siger
Samira Lahlali.
Samiras passion for at lave bolsjer voksede sig
gradvis større. Med inspiration fra mode- og beautyverdenen og med fokus på visuel æstetik ville hun

Samira Lahlali
Foto: HolySmokeMedia
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ningen. Den gik så stille og roligt fremad, og herefter var det meningen, vi skulle være flyttet i hus.
Han kunne dog godt se, at jeg havde lavet noget, der
var ret fint, så vi valgte at bruge de penge, vi skulle
have købt hus for, til at satse på forretningen. Da vi
var i gang med at bruge de penge, blev vi enige om,
at nu var det nu, ‘Drops’ for alvor skulle skabes.”
“Earn your right to do business”
Med planlægningen af at virksomheden skulle
sættes i værk, bankede usikkerheden dog også på
hos Samira Lahlali. Hun havde ingen form for erfaring med at være selvstændig, ingen kendskab til
iværksætterverdenen og netværket bestod ikke lige
af Danmarks førende iværksættere, som hun kunne
spørge til råds. Uvisheden om fremtiden, da Jesper
sagde sit sikre job op, og tvivlen på, om produktet nu
var godt nok, blev større hos Samira Lahlali, og hun
måtte mentalt forberede sig på at skulle styre sin
karriere selv.

udvide kreativiteten og mikse slik med modetrends
og drømmeuniverser.
“Jeg ville gerne vende op og ned på den måde, man
ser bolsjer på. Jeg ville have, det var en følelse,
måske noget drømmende og lidt mystisk - ligesom i
Charlie og Chokoladefabrikken. Jeg synes godt, man
må blive overrasket, men det skal samtidig være
lækkert. Og så måtte der godt være lidt fashion-verden ind over det. Jeg har tænkt i trendfarver, og
hvilke følelser man kunne få af de her bolsjer,” siger
Samira Lahlali.
Satsede det hele
Med en voksende interesse for at gøre sin hobby
til sit arbejde begyndte hun at overveje, hvordan
man bliver selvstændig, og hvad det ville kræve
ressourcemæssigt. Startkapitalen lå nemlig ikke lige
for, da hun selv var sygeplejerske, manden Jesper
var politimand, og de havde to små børn, der også
skulle med i regnestykket. Men selvom der lød et
lidt ironisk “God fornøjelse”, da Samira Lahlali første
gang præsenterede idéen om at starte sin egen bolsjeforretning for sin mand, endte han alligevel med
at være med på idéen.

”

Jeg tænkte over sætningen “earn
your right to do business” - havde
jeg det? Det var ret nervepirrende.
Men jeg havde det også sådan, at
hvis andre skulle have lyst til at investere i min virksomhed, så skulle
jeg også selv gå all in

“Jeg tænkte, at vi nok skulle klare det strategiske,
men det psykiske og forventningerne til mig selv
var enormt høje. Kunne jeg nu præstere? Jeg ville så
gerne give folk en god oplevelse og have, at dem, der
købte produktet, følte, de fik noget med hjem, som
var noget værd. Jeg tænkte over sætningen “earn
your right to do business” - havde jeg det? Det var
ret nervepirrende. Men jeg havde det også sådan,
at hvis andre skulle have lyst til at investere i min
virksomhed, så skulle jeg også selv gå all in. Så må
man springe ud i det,” siger Samira Lahlali.
Hun fortsatte derfor med at planlægge virksomhedens udvikling. I slutningen af 2016 fik ‘Drops’ lavet
en aftale med kæden LêLê om at låne deres køkken
til produktion, og derfra begyndte essensen af Drops
by Samira at tage form. Nu skulle bolsjerne bare ud
på markedet. I starten blev bolsjerne lagt i goodiebags til modeevents med de to brands Notes du Nord
og RAAW in a jar, og efter de fik positiv respons på

”

Jeg synes jo stadig,
det er vildt svært, men
jeg gør det alligevel

”

Vi valgte at bruge de penge, vi
skulle have købt hus for, til at satse
på forretningen. Da vi var i gang
med at bruge de penge, blev vi
enige om, at nu var det nu, ‘Drops’
for alvor skulle skabes.

produktet, begyndte Samira Lahlalis mand at cykle
rundt til butikker for at lave salgsaftaler med dem.
Udvidelse af slikbutikken
I dag bliver Drops by Samira solgt i butikker landet
over, og til jul havde de deres egen juleshop i Tivoli.
Det er stadig blot Samira Lahlali og hendes mand,
der er i virksomheden, men fremover har hun
planer om at udvide forretningen, og derfor har
de nu fået et advisory board, der skal ruste dem til
fremtiden.
“Vores advisory board er dygtigt og har mange
erfaringer, så de kan hjælpe os med at lægge nogle
strategier for virksomheden, der er på et lidt højere niveau, end vi er nu. Samtidig søger vi nogle
salgsagenter, der er eksperter i salg. Vi prøver at
strukturere virksomheden og se, hvilke kompetencer vi mangler at få ind, så vi kan udvikle os,” siger
Samira Lahlali om status for virksomheden.
Og står det til Samira, sker udviklingen gerne internationalt og med inspiration fra resten af slikverdenen. Selvom hun ikke vil afsløre, hvilke andre
sukkersager, der skal gøres til en del af drømmeuniverset, så fortæller hun, at hun har ting på tegnebrættet - tiden skal bare lige være til det.
Uvidenhed var en fordel i starten
Ved siden af at styre forretningen tager Samira
Lahlali indimellem stadig vagter som sygeplejerske.
På hospitalet bliver hun tit mødt af en nysgerrighed
over for, hvordan hun med to små børn turde tage
springet og bruge hele opsparingen på en drøm om
at lave bolsjer.
“Mange af sygeplejerskerne har spurgt, hvordan vi
bare lige har kunnet gøre det. Jeg ved ikke rigtig,
hvad jeg skal svare, andet end at ‘man gør det bare’.
Sælg bilen, flyt i en mindre lejlighed, hvis det er
nødvendigt. For nogle virker det fuldstændig sind-

“I starten brugte vi lidt af hans opsparing på forret-
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sygt, men for os blev det egentlig helt naturligt. Så længe børnene har tøj, mad og har det
godt, så kan vi klare det meste,” siger Samira
Lahlali.
Når hun ser tilbage på sin start med Drops by
Samira, kan Samira Lahlali dog godt se, at det
kan virke lidt uoverskueligt at skulle starte en
virksomhed, hvis man på forhånd vidste, hvor
meget man skal igennem. Alligevel fortryder
hun ikke, at hun har startet og har kæmpet
for at virksomheden skulle blive til noget. Hun
kalder det en rutsjebanetur, der er skræmmende at tænke tilbage på, men alligevel også
virkelig sjov.
“Nogle dage tænker man bare, ‘Hvordan skal vi
nogensinde klare det her?’, men næste dag får
man det vildeste sus, fordi tingene bare lykkes, og så kan man slet ikke få armene ned.
Jeg fortryder ikke, jeg har gjort det, og uanset
hvad der kommer, så vil jeg fortsætte. Jeg tror
bare ikke, man fra start af skal vide, hvad der
kommer. Man skal tage det i sit eget tempo, og
se hvad tiden bringer,” siger Samira Lahlali.

K O M M E N TA R

Samira blev nomineret til Årets Mønsterbryder af IVÆKSTprisen 2017, og hun fortæller, at
virksomheden har udviklet hende på mange
punkter. Selvom det har været hårdt, så mener
hun ikke, man som selvstændig bør være usikker på at dele ud af sine tanker og bekymringer om virksomheden.
“Jeg ved ikke, hvordan det er for andre, men
jeg kunne godt forestille mig, at nogen måske
er bange for at fortælle for meget og gerne vil
passe på alt det, de har. Jeg tror bare, man i
det store hele er nødt til at være åben omkring
det, hvis man er grøn i faget,” siger Samira
Lahlali.
Hun opfordrer andre selvstændige til at lade
være med at være så bange for at tabe ansigt
og i stedet fortælle andre, når det er “pisse
hårdt” at starte virksomhed. Til slut fortæller
Samira Lahlali, at det kan være en fordel at
finde sig en bankrådgiver, der til tider kan se
igennem fingrene med, hvordan bankkontoen
ser ud.

GLADE ANSATTE
ER EFFEKTIVE
MEDARBEJDERE
Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

H

vordan har din dag været?

Sådan lyder spørgsmålet ofte ved middagsbordet,
når familien mødes over frikadellerne. For mange
afhænger svaret af, hvordan forholdet til chefen og kollegerne på jobbet er. Om dagen har været god eller mindre god afgøres ikke mindst af samspillet mellem chef og medarbejder.
Rundt regnet bruger vi en tredjedel af døgnets timer på jobbet,
mens de øvrige seksten timer er ligeligt fordelt mellem søvn
og fritid. At der er en god balance mellem de tre områder er
helt afgørende for vores trivsel. Uanset om vi er chefer eller
medarbejdere.
Derfor er det en god øvelse som leder at forestille sig selv
bænket hjemme hos sine ansatte og høre deres svar. Glæden
ved at gå på arbejde og trivslen på arbejdspladsen er typisk
tæt forbundet med ledelsens og dermed din måde at agere i
forhold til medarbejdere.
Lyder svaret, at ”det har været en møgdag på arbejdet”, er der
grund til at stoppe op og lytte. Medarbejderens beskrivelse af
sin dag kan være vigtig information, som måske kan være
med til på flere fronter at forbedre hverdagen for den enkelte
og effektiviteten i virksomheden.
Sammenhængen mellem arbejdsglæden og den indsats, der
bliver lagt for dagen, er stor. Afspejler et negativt svar en
mere generel tendens, er der grund til at reagere i respekt for
pågældende medarbejder og dennes velbefindende. Men også
af hensyn til virksomheden. Dårlig trivsel betyder, at medarbejderen med stor sandsynlighed ikke yder sit bedste og
dermed tabes kostbare ressourcer. Med andre ord er arbejdsglæden vigtig. Også for forretningen.
Heldigvis er mulighederne for at højne trivslen på arbejdspladsen mange. Og de mest effektive er faktisk gratis og nemme at praktisere, når behovet er identificeret: Påskønnes den
enkeltes indsats, stiger arbejdsglæden. At højne engagementet handler langt hen ad vejen om at være til stede – fysisk
og mentalt – og om at støtte og opmuntre medarbejderen ek-
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sempelvis ved at fremhæve opgaver, som er løst særlig godt.
Men først og fremmest gavner det motivationen og selvtilliden, hvis medarbejderne oplever en leder, der viser ægte
interesse for dem og de opgaver, de løser. Her er en vigtig
pointe, at alle tre gange otte timer skal fungere. Er der udfordringer på hjemmefronten, påvirker det den enkelte de øvrige
af døgnets timer. Også når de er på arbejde. Som leder er det
derfor nødvendigt, at du forstår og giver plads til, at familielivet også er vigtigt.
Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at medarbejdere er forskellige og skal ledes forskelligt alt efter, hvilke
situationer de er i, og hvilke opgaver de får.

Gode råd i forhold til hjælp og
støtte
Vær oprigtig interesseret i dine medarbejderes
trivsel
Vær opmærksom på at få afstemt med medarbejderen, hvilket behov der er for ledelse.
Ledelsesbehovet kan variere fra opgave til opgave;
nogle opgaver kræver ingen hjælp – andre meget.
Behovet for ledelse kan ændre sig, så vær konstant opmærksom på medarbejderens behov.
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