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værksættere er helt centrale for at få vækst i Dan-
mark, og de kommende måneder bliver afgørende for, 
hvordan iværksætteriet fremmes bedst muligt, når 
det nuværende erhvervsfremmesystem står overfor 

en omlægning. Hvert år allokeres svimlende 4,7 milliarder til 
350 forskellige erhvervsfremmeaktører. Pengene er på papiret 
til at støtte danske virksomheder. Men for få får gavn af de 
mange skattekroner. Det vil politikerne på Christiansborg nu 
kigge nærmere på. 

Der er mange gode grunde til at ændre erhvervsfremmesy-
stemet, og vores forventninger til et nyt system er høje. Det 
vildtvoksende og vidtforgrenede erhvervsfremmesystem er 
endt i et miskmask af tilbud og ordninger, der forsøger at råbe 
virksomhederne op. Oftest forgæves. Systemet er kompleks og 
alt for drevet af udbud frem for efterspørgsel.

Heldigvis har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) udvist 
handlekraft og nedsat et forenklingsudvalg, der i skrivende 
stund ventes at barsle med forslag til, hvordan erhvervsfrem-
mesystemet effektiviseres og målrettes. 

I flere år har politikerne efterlyst et mere effektivt erhvervs-
fremmesystem. Nu skal de handle. Alt for mange gange har 
vi set gode intentioner blive til udvalg for derefter at brænde 
ud. Det må ikke ske denne gang. For pengene kan og skal 
bruges bedre. Det har DIF og andre gode kræfter gang på gang 
dokumenteret med udgangspunkt i dem, det handler om: 
virksomhederne.

Færre end hver tiende iværksætter/virksomhed foretrækker at 
søge råd hos det lokale offentlige erhvervstilbud. To ud af fem 
har slet ikke benyttet systemet de seneste tre år, viser en sær-
skilt DIF-analyse af holdningen til erhvervsfremmesystemet. 
Kun når det gælder offentlige krav og nødvendige tilladelser 
foretrækker iværksætterne/virksomhederne at henvende sig 
til en offentlig aktør, og igen bekræfter analysen, at der, hvor 
man fra offentlig side bedst kan hjælpe virksomhederne, er 
fortsat på regler og bureaukrati.

Det er ikke intentionerne i erhvervsfremmesystemet, den er 
gal med. Tiden er blot løbet fra et udbudsdrevet offentligt sy-
stem uden tilstrækkeligt blik for iværksætternes virkelighed. 
En virkelighed, hvor tempoet er skruet op, og ny teknologi gør 

informationer, netværk, vækst og markeder grænseløse og 
tilgængelige for alle. Det har ikke længere samme relevans 
at sætte en vækstkonsulent til at rådgive i statiske modeller 
igennem en lineær vækstmodel. 

Økosystemet spirer af privat initiativ, men kæmper mod et 
marked, som har vænnet “kunderne” til, at alting er gratis i 
overflod. De ydelser, der er behov for, bør kunne produceres 
billigere og mere relevant af private aktører. Hvis markedet 
ikke selv kan tilvejebringe ydelserne, er offentlige udbud nok 
at foretrække frem for offentlige operatører. De områder, hvor 
der stadig er behov for offentlig virksomhedsbetjening, bør di-
gitale kanaler kunne sikre både billigere og bedre interaktion.

Vi forventer, at forenklingsudvalget kommer med slagkraf-
tige forslag til, hvordan vi kan få mere ud af pengene. Langt 
mindre sikre er vi på, at politikerne ikke tænker i alle andre 
hensyn end virksomhedernes. Derfor har DIF taget initiativ til 
en konference på Christiansborg den 9. april, hvor vi inviterer 
virksomhederne til at komme med deres input til fremtidens 
erhvervsfremmesystem. 

Det er tid til forandring. Det holder vi politikerne fast på. 

ERHVERVSFREMMESYSTEM 
MED ØJE FOR IVÆRKSÆTTERE

LEDER

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening
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VANEMÆRKET

DTU Science Park er ejet af Danmarks Tekniske Universitet og er 
hjemsted for over 260 virksomheder med mere end 3.400 medar-
bejdere. ”Tre ud af fire virksomheder i DTU Science Park oplever 
vækst, nogle med flere hundrede procent, og generelt vokser 
virksomhederne betydeligt mere end det nationale gennemsnit”, 
fortæller CEO Steen Donner. ”Det oplever vi blandt andet gennem 
en stigende efterspørgsel på lejemål”. 

Stærkt fokus på Deep tech
Det som differentierer DTU Science Park er dets stærke fokus på 
life science, hardware og andre deep tech-ventures. Med andre ord 
ventures, som er baseret på videnskabelig forskning samt på nye 
teknologier fremfor på iterationer af eksisterende teknologi i nye 
forretningsmodeller. ”Fordi deep tech er forskningsbaseret og ofte 
udforsker nye markeder er det sværere at finansiere og kommercia-
lisere. Vi ønsker at være den bedste løsning for disse startups. Det 
betyder, at vi hjælper dem med at finde eller skabe et marked, giver 
dem adgang til acceleratorforløb og yder støtte gennem forret-
ningsudvikling og finansiering,” siger Steen Donner. 

Adgang til funding
Ifølge Steen Donner bliver finansieringsmulighederne for biotek 
og medtech startups lettere. ”Medtech-virksomheder er blevet 
rigtig dygtige til at få adgang til finansiering, og samtidig ser vi 

flere og flere startups, som er i stand til at skaffe den nødvendige 
funding. En af vejene til funding i DTU Science Park er gennem en 
årlig fundingbasar med omvendte pitches. Her pitcher investorer 
og andre aktører fra pengemiljøet til startups. Vores fundingbasar 
er succesfuld; vi har set tæt på 20 forskellige finansieringskilder, 
der pitcher til et stort publikum af startups,” forklarer Steen 
Donner. 

Rammer for Deep tech-virksomheder i alle størrelser  
DTU Science Park udlejer 180.000 m2 kontorer og labora-
torier til virksomheder af alle størrelser. Det inkluderer også 
fællesfaciliteter, herunder prototypeværksted, mødelokaler, 
konferencecenter og kaffebar. DTU Science Park tilbyder også 
rådgivning fra konsulenter og mentorer, skræddersyede acce-
leratorforløb samt netværksmuligheder gennem både faglige 
og sociale arrangementer. Nærheden til DTU og til andre virk-
somheder giver også adgang til højtkvalificeret ekspertviden. 

Læs mere om DTU Science Park på dtusciencepark.dk

DTU Science Park 
udvikler danske deep 
tech startups med 
succes 

DTU Science Park er Danmarks førende vækst- 
og udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder, 
hvor startups, scale-ups og etablerede virksom-
heder udveksler viden og erfaring på tværs af 
brancher.  
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I N TERV I EW

den iværksættere går Danmark en 
usikker fremtid i møde. Alligevel 
postes milliarder af offentlige kroner 
hvert år i et erhvervsfremmesystem 

uden det nødvendige blik for, hvordan iværksætte-
riet fremmes. 

I årevis har politikerne talt om at effektivisere 
systemet, men i stedet har det vokset sig stadig 
større, vidtforgrenet og uigennemskueligt for de 
virksomheder, det oprindeligt er sat i verden for 
at hjælpe.  Kun et fåtal af de mindste virksomhe-
der benytter erhvervsfremmesystemet -  endsige 
kender til det. 

Nu er tiden inde til at reformere erhvervsfrem-
mesystemet, så det får langt større relevans for 
iværksættere og fokus på deres behov, vurderer 
såvel formanden for Folketingets Erhvervsud-

U
Af Lone Vibe Nielsen 

valg, Morten Bødskov (S), som Liberal Alliances 
iværksætterordfører Joachim B. Olsen. Men mange 
interesser er i spil, og de to er langt fra enige om, 
hvordan erhvervsfremmesystemet bør skrues 
sammen. 

Væk med fedtet

Joachim B. Olsen  så gerne systemet skåret helt 
ind til benet, og mere end halvdelen af de knap 
fem årlige milliarder i stedet bruges på at fremme 
iværksætternes og de selvstændiges rammevilkår. 
Morten Bødskov derimod lægger op til en langt 
mindre revolution, men efterlyser et kritisk blik 
på systemet og ikke mindst på, hvordan det kan 
tænkes sammen med eksempelvis uddannelses-, 
skatte- og erhvervspolitikken i øvrigt, pointerer 
Morten Bødskov. 

De offentlige konsulenter der skal hjælpe de danske iværk-
sættere bliver ofte kritiseret for at være ved at falde over 
hinanden og støtteordningerne være så indviklet, at hver-
ken myndigheder eller virksomhedsledere kan finde rundt 
i denne jungle af tilbud. Erhvervsfremmesystemet er blevet 
vidtforgrenet og står overfor en modernisering. Iværk-
sætteren har mødt folketingsmedlemmerne, formand og 
næstformand fra Erhvervsudvalget Morten Bødskov (S) og 
Joachim B. Olsen (LA) til en snak om den kommende for-
enkling af erhvervsstøtten og hvordan Danmark kommer i 
startup-superligaen. 

”Vi skal klart kigge kritisk på, om vi får nye ini-
tiativer, vækst og beskæftigelse nok for pengene. 
Er erhvervsfremmesystemet målrettet nok eller 
forsvinder der for mange midler til for mange 
spændende konferencer om det samme emne? 
Hvad bliver pengene i grunden brugt på? Vi skal 
hele tiden huske på, at vi befolkningsmæssigt ikke 
er større end Hamborg og omegn. Derfor er det 
vigtigt, at vi prøver at samtænke og målrette de 
initiativer, vi har, ” siger Morten Bødskov.   
Spild af milliarder

Faktisk er erhvervsfremmesystemet tæt på af 
virke mod hensigten, så det snarere fortrænger 
private virksomheder frem for at hjælpe dem, vur-
derer Joachim B. Olsen. Det er enormt dyrt og på 
marginalen får vi alt for lidt ud af det. Den første 
milliard og måske den næste er formentlig givet 
godt ud til vejledning og helt lavpraktisk hjælp 
til at komme i gang. Men de øvrige tre milliarder 
kunne bruges bedre, understreger han.

”Det er utrolig mange penge, der bliver brugt. Med 
over 350 aktører har erhvervsfremmesystemet 
vokset sig så forgrenet og stort, at det ikke længere 
handler om folk, der starter virksomhed. Det er 
simpelthen blevet en forretning i sig selv. Der 
er rigtig mange, der lever af det – og lever godt. 
Kompleksiteten er enorm, der er dobbeltroller, 
kommuner og regioner laver det samme, og det 
fører til et kæmpe ressourcespil. Samtidig fortræn-
ges private aktører fra det marked, der handler om 
rådgivning og investering. Det er totalt forældet, ” 
siger Joachim B. Olsen til Iværksætteren. 
Også Morten Bødskov genkender billedet af et 
erhvervsfremmesystemet, der er vokset sig stadig 
større, uden at det nødvendigvis har gavnet virk-
somhederne tilsvarende eller modsvaret deres 
behov. 

”Det er rigtig mange penge, der bliver brugt på det 
kommunale, regionale og statslige indsats. Men 
der er ingen grund til at springe erhvervsfremme-
systemet i luften. På mange måder tjener det et 
rigtig godt formål. Nu skal vi benytte lejligheden 
til at få skabt bedre sammenhæng mellem udbud 
og efterspørgsel, eller rettere mellem efterspørgsel 
og udbud.  Det er alt for sjældent, at virksomheder 
med behov for råd, vejledning, netværk og nye 

veje til kapital benytter erhvervsfremmesystemet. 
Og det er en skam,” siger den socialdemokratiske 
erhvervsordfører. 

Respekt for iværksættere 

Særligt bør erhvervsfremmesystemet åbne sig og 
være mere tilgængeligt for iværksættere, pointerer 
Morten Bødskov. Erhvervsfremmesystemet skal 
være i stand til at give manden eller kvinden med 
den lysende ide et skub videre i den rigtige retning. 
”Det bør være sådan, at har du en god ide, så har 
du også et system at spille bold op ad. Iværksætte-
re bør man have den største respekt for. De sætter 
alt på et bræt. Al opsparing, al energi, al tid. Med 
fuld power ud over stepperne, forstår jeg godt, at 
de ikke umiddelbart har tid til at tænke på, hvad et 
offentligt system kan bidrage med, ” siger Morten 
Bødskov. 

Samtidig må erhvervsfremmesystemet i alle dets 
forgreninger erkende, at det er et problem, at så få 
aner, hvad de kan bruge det til, pointerer han. 
”Iværksætterne skal vide, at der er en hel del kom-
petencer, som faktisk godt kan hjælpe. Det behøver 
ikke at være så svært, som de tror. Opgaven må 
være at bringe folk videre, når de på forskellige ni-
veauer kommer og beder om det offentliges hjælp, 
” siger Morten Bødskov.

Også Joachim B. Olsen kan se fornuften at hjælpe 
iværksættere og erhvervsdrivende på vej. Men 
som det er nu, har systemet taget overhånd og 
fortrængt private aktører fra markedet i forhold til 
rådgivning og investering. Derfor bør det offentlige 
fylde mindre og det private mere. 

Kun behov for lavpraktik

Samtidig er kompleksiteten i lovgivningen på en 
række områder eksempelvis skat og revision gået 
for vidt. Svaret på det har så været erhvervsfrem-
metanken til at gelejde folk gennem systemet.
”Det er ligesom blevet en skraldespand. Når vi på 
Christiansborg komplicerer tingene, så har vi altid 
det der offentlige erhvervsfremmesystem til at 
gøre det enkelt for folk og forklare dem det. Det er 
en helt forkert tankegang. Helt overordnet burde 
vi tage fat i, hvordan vi gør lovgivningen mere 
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simpel og så blot have det offentlige erhvervsfremme-
system til at hjælpe folk i gang. Helt lavpraktisk hjælp 
til at komme igennem komplicerede regelsæt. Så vil 
jeg hellere bruge alle de penge, man sparer på det til at 
give nogle bedre rammevilkår for iværksættere, ” siger 
Joachim B. Olsen. 

En mulighed kunne være at sætte skatten ned. Ganske 
vist løser det ikke alle problemer. Men det er et parame-
ter, understreger han. 

”Når man har en aktiekultur i Sverige, så handler det 
selvfølgelig om, at de har en meget lavere aktiebe-
skatning. Den høje danske aktiebeskatning fremmer 
selvsagt ikke iværksætterkultur og investeringer. 
Tværtimod. Det vi taler om i Danmark er, hvilke huslån 
og prioriteter, vi har. Det er meget få danskere, der taler 
om, hvilke nye virksomheder de har investeret i, ” siger 
Joachim B. Olsen. 

Nye iværksættermiljøer

Netop i forhold til at fremme interessen for at investere 
i iværksættervirksomheder glæder de to politikere sig 
over de mange nye iværksættermiljøer, der skyder frem 
landet over faciliteret af store danske virksomheder. 
Eksempelvis Danske Banks The Hub. Samtidig er Morten 
Bødskov gerne, at pensionskasserne og uddannelsesin-
stitutionerne fik en mere offensiv rolle i forhold til at 
styrke dansk iværksætteri.

”Der sker spændende ting på det private marked i 
forhold til risikovillig kapital, hvor flere af bankerne 
er begyndt at lave deres egne hubs for iværksættere. 
Her kunne pensionskasserne også i fremtiden blive en 
vigtig aktør. Det kunne være fedt, hvis pensionskasserne 
gik aktivt ind i eksempelvis at fremelske klynger for 
erhvervsprofiler rund omkring i lokalmiljøerne, bidrog 
til en egentlig offensiv iværksætterpolitik og skabte sta-
bilitet omkring de her udviklingsmiljøer,” siger Morten 
Bødskov. 

Selvstændighed i folkeskolen

Styrket iværksætteri forudsætter også et tættere samspil 
mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Der er 
brug for et opgør med silotænkningen. Erhvervsfremme 
skal ses langt bredere end erhvervsfremmesystemet, 
pointerer han.

”Langt, langt hovedparten af vores virksomheder er 
små og mellemstore, og international set har vi et højt 

vidensniveau med tætte bånd til flere af vores universi-
teter. Nogle gør det langt bedre end andre i dialogen og 
samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Så der er plads 
til forbedringer. Konkret arbejder Socialdemokratiet 
med at gøre det lettere at tage sin bachelor i samarbejde 
med en virksomhed, ” siger Morten Bødskov. 

Tanken om at fremme iværksætteri via uddannelsessy-
stemet bakkes op af Joachim B. Olsen – og det bør ske 
allerede i folkeskolen.

”Folkeskolen er præget af en veludviklet lønmodtagertil-
gang. Vi uddanner primært eleverne til at blive lønmod-
tagere. Da jeg gik i skole, beskæftigede man sig slet ikke 
på noget som helst niveau med at stifte virksomhed. Det 
skal ind i folkeskolen. Også når det handler om hånd-
værk. På samme måde skal iværksætteri og samarbejde 
med virksomheder belønnes senere i uddannelsessyste-
met, siger Joachim B. Olsen. 

Udvalg med bud først i 2018

Kort efter at regeringen sammen med Dansk Folkeparti 
var blevet enige om erhvervs- og iværksætterpakken 
nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i juni 
sidste år et udvalg bestående virksomhedsledere og eks-
perter, der med Claus Juhl som formand skal udvikle en 
model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen.  
”Regeringen ønsker at forenkle erhvervsfremmesyste-
met, så det bliver nemmere og mere overskueligt at 
anvende for iværksættere og virksomheder,” understre-
gede Brian Mikkelsen.

Samtidig skal systemet bedre og mere effektivt under-
støtte vækst og virksomhedernes behov, og den omstil-
ling kræver grundig forberedelse, fastslog erhvervsmi-
nisteren. Meldingen kom efter, at konsulentrapporten 
fra Mckinsey ”Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen” 
havde vist, at det er alt for svært for virksomhederne at 
finde rundt i indsatsen og derfor ikke får tilstrækkeligt 
udbytte af erhvervsfremmesystemet. 

Tid til handling

”Når udvalget har afrapporteret, håber jeg på politisk 
opbakning i kommunerne, regionerne og Folketinget til 
en ambitiøs og sammenhængende reform af erhvervs-
fremmeindsatsen. Det skal være slut med, at offentlige 
aktører falder over hinanden og opdyrker overlappende 
indsatser. Det er virksomhederne ikke tjent med,” poin-
terede Brian Mikkelsen. 

Så efter mange års tilløb er tiden inde til hand-
ling, vurderer såvel Morten Bødskov som Joachim 
B. Olsen. 

”Nu skal der ske noget – og alle siger, at de gerne 
vil. Men der er også mange interesser i spil og 
mange organisationer som er en del af – og har 
interesser i det her system. Så jeg er positiv i den 
forstand, at det kommer til at trække i den rigtige 
retning. Vi kommer til at bruge færre penge på 
erhvervsfremmesystemet. Det kommer nok til at 
blive lidt mere gennemskueligt, og der bliver lyt-
tet mere til virksomhederne og deres behov.  Men 
der er stadig langt til min version,” siger Joachim 
B. Olsen.  

Forenklingsudvalget blev nedsat med et kommis-

sorium med fem principper for udvalgets forslag 
til en enklere organisering af indsatsen: 
Erhvervsfremmeindsatsen skal tilrettelægges 
efter virksomhedernes udfordringer og behov.
Virksomhederne skal møde et enkelt erhvervs-
fremmesystem med få aktører og uden overlap-
pende indsatser på tværs af den offentlige sektor.
Der skal være en stærk sammenhæng og få 
koordinerende organer på tværs af de offentlige 
indsatser.

Varetagelsen af højt specialiserede indsatser, som 
kapitalformidling og eksportfremme, skal kon-
solideres fra decentrale niveauer til det statslige 
niveau.

Administrationen af indsatsen skal effektiviseres, 
herunder ved inddragelse af digitale løsninger.

Forenklingsudvalget blev nedsat med 
et kommissorium med fem principper 
for udvalgets forslag til en enklere 
organisering af indsatsen: 

Erhvervsfremmeindsatsen skal tilrette-
lægges efter virksomhedernes udfor-
dringer og behov.

Virksomhederne skal møde et enkelt 
erhvervsfremmesystem med få aktører 
og uden overlappende indsatser på 
tværs af den offentlige sektor.

Der skal være en stærk sammenhæng 
og få koordinerende organer på tværs 
af de offentlige indsatser.

Varetagelsen af højt specialiserede 
indsatser, som kapitalformidling og 
eksportfremme, skal konsolideres fra 
decentrale niveauer til det statslige 
niveau.

Administrationen af indsatsen skal 
effektiviseres, herunder ved inddra-
gelse af digitale løsninger.
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Mads Mathiesen, CEO, Tradono
Foto: HolySmoke Media

Bliv klogere 
af Tradonos 
væksteventyr 

Second-hand foregår ikke længere en lørdag 
formiddag med hovedet dybt begravet  i kasser 
med guld. Loppemarkeder foregår online. Med 
swipes og følgere foregår krejlerjagten nu digitalt. 
Det nyder genbrugsappen Tradono stor succes 
med. En fusion med den tidligere konkurrent 
Trendsales har sat fart på virksomheden, og de er 
nu markedsdominerende i Danmark. CEO, Mads 
Mathiesen, forklarer her, hvilke tre punkter der 
set i bakspejlet har været de vigtigste for deres 
store succes.

Fra tese til 
markedsdominerende 

Af Cecilie Fuhlendorff
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or fire år siden mødtes CEO i Tradono, 
Mads Mathiesen, med Co-founder og CPO, 
Martin Madsen, for at tale forretning. De 
var hverken venner eller kollegaer, men 

de havde begge en skabertrang, der skulle udleves. 
Den skabertrang skulle vise sig at ende med at blive 
en rigtig god forretning. I dag har Mads Mathiesen 
overordnet tre ting, han ser som essentielle punkter i 
virksomhedens udvikling, og som han vil give videre 
som råd til sine iværksætterkollegaer.

Afprøv din tese hurtigt, så der kommer gang i hju-
lene

Det første råd fra Mads Mathiesen lyder på at efter-
prøve sin tese hurtigt. Da han satte sig sammen med 
Martin Madsen for fire år siden, arbejdede de ud fra 
en tese, der kom fra Martin Madsens kæreste. En tese 
om, at folk synes, det er fedt at handle genbrug med 
hinanden i nogle gruppemiljøer på de sociale medier.

“Hans kæreste var begyndt at købe og sælge ting på 
Facebook-grupper. Det syntes vi lød underligt, for vi 
troede, der var mange gode markedspladser for det. Vi 
blev interesserede i, hvorfor det skete, så vi undersøg-
te det. Her så vi, at det skete i det meste verden,” siger 
Mads Mathiesen.

De kunne især se populariteten på den form for hand-
leplatforme i USA, Indonesien og det meste af europa, 
og så derfor deres mulighed for at skabe en virksom-
hed. Herefter blev tiden brugt på at snakke med folk, 
der både købte og solgte brugte ting for at finde ud af, 
hvad de havde brug for. Niklas Pape, der i dag er Lead 
Designer i virksomheden, kom ind i virksomheden og 
lavede en prototype på et produkt, der skulle testes af.

“Ud fra det, vi fandt ud af, tænkte vi, at vi kunne gøre 
det bedre. Vores første projekt var at bygge noget oven 
på Facebook, så folk kunne styre de ting, de satte til 
salg på Facebook, gennem vores software. Vi lance-
rede konceptet i Texas, uden dog at tage derover,” 
forklarer Mads Mathiesen. 

I starten gik lanceringen forrygende. Næsten 7000 
brugere fik øjnene op for Tradono på en enkelt dag og 
blev aktive brugere. Men det var mere, end systemet 
kunne holde til. Rent teknisk crashede systemet, og 
det blev hurtigt slutningen på første udgave af det, 
der skulle blive til Tradono. Selvom softwaren på 
Facebook ikke var vejen frem, så fik de to foundere 
alligevel bekræftet, at de havde fat i noget, der var et 
marked for.  

“Vi havde fundet noget, der var en efterspørgsel på. 
Selvom det ikke lige virkede rent teknisk, så var 
afprøvningen af konceptet tilstrækkelig udført til, at 
vi syntes, det var interessant at arbejde videre med,” 
siger Mads Mathiesen. 

Afprøvningen gav de to foundere en indikator på, 
hvilken vej produktet skulle gå, og hvad der skulle 
arbejdes videre med. Alligevel arbejdede de uden 
omsætning i mange måneder, fordi produktet ikke 
var færdigt. Derfor råder Mads Mathiesen andre 
iværksættere til at afprøve sin tese hurtigst muligt, så 
virksomheden kan starte med en omsætning - også 
selvom den er lav.

“At starte med ikke at have nogen omsætning er 
virkelig nervepirrende. En anden gang ville jeg måske 

Hele drømmen med 
virksomheden er jo at 
give brugte ting nye 
ejere

”

F

starte med noget, hvor man kan se en omsætning 
med det samme. Nu har vi heldigvis haft held til at 
drive noget, der fik en fin omsætning på platforme-
ne, men indtil man når dertil, så ved man ikke, hvor 
man står. Du er afhængig af at skulle finansiere din 
forretning med eksterne midler,” siger Mads Mathie-
sen.

Vælg det rigtige team

Til trods for at Mads Mathiesen og Martin Madsen 
ikke havde et færdigt produkt, fik de efter et halvt års 
tid, der gik med at programmere, lancere og teste, 
solgt idéen til investor Jacob Masters. Herefter fulgte 
flere prominente business angels og investorer som 
Christian Stadil, Klaus Nyengaard og Tommy Ahlers.  

“Med pengene fra dem fik vi pludselig råd til lidt løn, 
så vi havde mulighed for at få Rasmus Andersen (nu 
CTO i Tradono, red.) med om bord. Han fortalte, at vi 
var nødt til at bygge en ordentlig app, så der valgte vi 
at gå fuldstændig væk fra Facebook. Vi byggede videre 
på den viden, vi havde og skabte et helt nyt produkt,” 
siger Mads Mathiesen.

Tradono bestod af et hold, der nu var klar til at tage 
fart, og med nogle stærkere investorer i ryggen skulle 

Mads Mathiesen, CEO, Tradono
Foto: HolySmoke Media

det endelige produkt skabes. Ifølge Mads Mathiesen 
havde Tradono ikke været noget, hvis ikke det rette 
hold var kommet på plads. Han råder derfor til at 
tænke over det team, man skaber, så virksomheden 
bliver stærkest muligt.

“Hverken Martin eller jeg kunne klare det uden Ras-
mus og Niklas, og vi fire kunne ikke klare det uden 
alle dem, der er kommet til sidenhen. Det er altafgø-
rende at have fokus på det rigtige team,” siger Mads 
Mathiesen. 

Udover teamet har investorerne haft en stor rolle i 
Tradonos tilblivelse. Selvom de selvfølgelig har givet 
et økonomisk skub til virksomheden, så har deres 
erfaring og råd bogstavelig talt været guld værd for 
Tradono. 

“Investorerne har været utroligt gode til bakke os 
op og lade os finde vejen selv. Vi har kunnet spørge 
dem, og de har været meget tilgængelig og gode til 
at give råd. De har været vores sparringspartnere og 
eksperter på hver deres område, og det har hjulpet os 
enormt meget,” siger Mads Mathiesen. 
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Byg din virksomhed på data

Med et produkt, der nu var en app, var Tradono klar til at 
blive lanceret. Den første lancering skete i Esbjerg. Selvom 
den jyske by kan virke som et tilfældigt valg, var der ingen 
tilfældigheder bag. På samme vis, som de havde valgt 
Texas til at afprøve deres første produkt, kom de frem til, 
at der var en høj koncentration af mulige brugere i Esbjerg. 
Ud fra markedsanalyser fandt holdet også ud af, at det var 
bedre at teste så mange potentielle brugere som muligt, 
både købere og sælgere, i et lokalt område, frem for at teste 
få brugere spredt over hele landet.

“Vi lavede markedsføring målrettet esbjergenserne. Vi 
havde fat i mange af vores første brugere, og de hjalp os 
med at forstå, hvad de havde brug for. Lanceringen gik 
vildt godt. Det hele gik meget hurtigt, og netværk-effekten 
begyndte at rulle, hvor flere og flere kom på appen. Så 
lavede vi samme lancering i Aalborg, og derefter blev det 
hurtigt folk fra hele landet, der kom på Tradono,” siger 
Mads Mathiesen. 

Han fortæller, at Tradonos data så vidt muligt er base-
ret på indsamlinger, de selv har lavet. Når der sker små 
ændringer i app’en, så er der databelæg for det. Mads Ma-
thiesen mener, at det ligger i virksomhedens dna, og at det 
at tænke datadrevet muligvis kommer fra hans tidligere 
erfaringer med iværksætteri i blandt andet Rainmaking 
Loft.

“Mange taler om at være datadrevet, men virkelig at være 
det i de beslutninger man tager, det er utrolig vigtigt. Det 
kræver meget disciplin, og det er svært. Dels skal du have 
meget data, men så skal du også være disciplineret og 
analysere det korrekt. Men det er en af grundene til, vi har 
bygget et produkt, der har indtaget markedet,” siger Mads 
Mathiesen. 

Sammenlægningen med Trendsales sker naturligvis heller 
ikke ud af ingenting. Selv siger CEO’en, at de to platforme 

Dels skal du have 
meget data, men så 
skal du også være 
disciplineret og 
analysere det korrekt.

”
på mange måder ligner hinanden, men alligevel også 
komplimenterer hinanden, og med deres forskellige seg-
menter rammer de nu størstedelen af dem, der interesse-
rer sig for genbrug og design. Og dataen bag de to brands?

“Hvor Trendsales er rigtig stærke på web, har Tradono har 
slet ikke noget web i dag. Til gengæld er Tradono stærke 
på app’en. Demografisk set er Tradono stærk på de urbane 
unge, og Trendsales har det mere købestærke publikum 
med lidt flere penge. Brand-mæssigt er Trendsales meget 
mere kendt, til trods for at Tradono har dobbelt så mange 
aktive brugere som Trendsales og får dobbelt så mange 
nye opslag,” forklarer Mads Mathiesen.

På trods af forskellene vender begge brands sig dog mod et 
segment, der interesserer sig for mode og design. Trendsa-
les har længe haft associationer til mode, hvor Tradono 
startede som en loppemarked-app. I dag nærmer de sig 
hinanden, og Tradono bliver mere det, som Mads Mathie-
sen beskriver som en app inden for genbrug af fashion og 
indretningsdesign.

Drømmen er global genbrug

Selvom de tre punkter har fået Tradono langt, så stopper 
drømmene ikke der. Fra deres kontor på Christianshavn 
drømmer de sig ud over de danske grænser, så Tradono 
bliver kendt i resten af verden. Med en investor fra både 
Holland og Schweiz har de allerede kontorer i de to lande, 
og virksomheden har i dag omkring 50 medarbejdere. Den 
udvikling skulle gerne fortsætte. 

“Hele drømmen med virksomheden er jo at give brugte 
ting nye ejere, og i højere grad vi kan gøre det, jo federe 
er det. Vi sidder i et lille hjørne af et stort globalt marked, 
så drømmen har ikke rigtig nogen ende, når det kommer 
til ekspansion. Jeg kan godt lide at bygge noget, og se at 
man har haft indvirkning på mange mennesker. At skabe 
arbejdspladser og skabe succes på den måde er utrolig gi-
vende. Det håber jeg på at kunne fortsætte med,” afslutter 
Mads Mathiesen. 
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Erhvervsfremme 
ifølge iværksætterne

Hvert år bruger det offentlige 4,7 milliarder kroner på erhvervsfremme i Danmark. Pengene bliver 
brugt på støtte, gratis rådgivning og erhvervsnetværk og varetages af flere end 350 aktører på natio-
nalt, regionalt og kommunalt plan. Knap 3 milliarder går til driften af nationale aktører som bl.a. 
Eksportrådet, Vækstfonden og Innovationsfonden. Derudover går 1,7 milliarder til driften af det 
lokale erhvervsfremmesystem heriblandt regionale vækstfora, væksthuse og kommunale enheder.

Af Christian Andersen, Freelancer 

vad får vi så for pengene?

Det kan være være svært at gennemskue, 
hvad vi helt præcist får pengene. I en evalue-

ring fra en række konsulenthuse herunder Struensee & Co. 
samt McKinsey & Company bliver det gentagne gange fast-
slået, at forskellige målemetoder samt brugen af forskellige 
key performance indicators gør det svært at sammenligne 
på tværs af tilbud og dermed se, hvilke der rent faktisk vir-
ker. I samme undersøgelse, bliver der også rejst en kritik at 
et rodet system, som har konkurrerende tilbud og dermed 
spilder ressourcer. Det fremgår samtidigt at systemet er 
uoverskueligt for alle, inklusive erhvervsfremmeaktørerene 
selv. 

Derfor har Ase i samarbejde med Dansk Iværksætterfor-
ening og Ivækst lavet en undersøgelse blandt 273 dan-
ske iværksættere, hvordan de navigerer i tilbud, finder 

H
information og erhvervsrådgivning og hvad der kan hjælpe 
iværksætterne med at vækste deres forretning fremadret-
tet. 

Hvem har svaret på undersøgelsen?

Undersøgelsen består af 15 spørgsmål, som omhandler 
respondenterne selv og hvordan de finder information 
og hjælp angående vækst i deres virksomhed. I alt har 
273 iværksættere svaret på undersøgelsen. Besvarelserne 
er fordelt ligeligt på landets fem regioner med en lille 
overvægt på hovedstaden (32%). Svarene repræsenterer 
et bredt aldersmæssigt udsnit af danske iværksættere fra 
18 og op til 75 år. Desuden er fordelingen blandt kønnene 
også meget lige med 60% mænd og 40% kvinder. Blandt 
respondenterne er både små og mellemstore virksomheder, 
der repræsenterer alt fra webshops til kemikaliefabrikker. 
Altså et bredt udsnit af virksomheder og iværksættere med 

ANALYSE
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Hvilke kontaktmuligheder foretrækker du at kommunikere på?

Undersøgelsens hovedkonklusioner

22%
62%

60%
11%

18%

57%

3%

forskellige behov og baggrunde. 

Verden har ændret sig

Siden erhvervsfremmesystemet blev udtænkt og sat i værk har verden ændret sig markant. Det blev udformet i en tid før 
internettet, hvor information var mindre tilgængelig og det var nødvendigt at have lokale videncentre, som kunne svare på alt 
fra spørgsmål om drift til marketing. Siden dengang har vi fået nye kommunikationskanaler som e-mail, sociale medier og et 
hav af fora for iværksættere. Det viser sig også tydeligt i undersøgelsen, at en stor del af iværksætterne foretrækker at kontakte 
systemet, når det passer dem, således svarer 24% af respondenterne, at de foretrækker at kunne komme i kontakt udenfor de 
almindelige klassiske åbningstider i dagstimerne. 

Det er dog ikke kun tidspunkterne for kontakt, der har ændret sig. Det er også de foretrukne måder at kommunikere på. Det 
er ikke længere det fysiske fremmøde, der er den foretrukne kommunikation, men derimod e-mail og andre digitale kontakt-
former. Som det fremgår af grafikken herunder, foretrækker en stor del af respondenterne live chat eller video som kontakt-
form. Rent faktisk ved 42% af de adspurgte ikke, hvor deres lokale erhvervsrådgivning geografisk ligger. Man kan således sætte 
spørgsmålstegn ved behovet for 350 erhvervsfremmeaktører på nationalt plan samt værdien der tilføres ved en så massiv 
fysisk tilstedeværelse på tværs af landet.

Professionel rådgivning på emner, der er efterspørgsel efter

I takt med den teknologiske udvikling har behovet for erhvervsrådgivning ændret sig. Tøjbutikken på hovedgaden er ikke 
længere kun i konkurrence med tøjbutikker længere nede af gaden eller i nabobyen, men konkurrerer fra sin begyndelse på et 
europæisk - hvis endda ikke et globalt - marked. 

Det stiller nye krav til moderne erhvervsrådgivning. En accelerende teknologisk udvikling udfordrer fagligheden hos den 
traditionelle erhvervsrådgivning, som i dag skal kunne vejlede inden for mange forskellige områder. I dag er det således 
blevet nødvendigt at have specialiserede konsulenter, som kan give hjælp i verdensklasse. Måske derfor vælger mange danske 
iværksættere i dag at indhente disse oplysninger andre steder end hos den offentlige erhvervsrådgivning. Undersøgelsen 
blandt danske iværksættere viser, at blot 7% af de adspurgte foretrækker den offentlige erhvervsservice fremfor private tilbud.

Live-chat

Adspurgte har haft flere svarmuligheder

Mail

Telefon

Sociale medier

Videomøder

Fysisk fremmøde

Andet

7%Det lokale offentlige rådgivningstilbud

Mit netværk

Mine professionelle rådgivere (afvokat, revisor)

Grupper på sociale medier

Private rådgivningstilbud

Søger på Google

Andet

31%
26%

5%

7%

7%

17%

Alt i alt hvad er det foretrukne sted for dig at søge råd og hjælp, når du har 
spørgsmål til opstart, drift eller vækst af din virksomhed?

Undersøgelsen viser samtidig, at der er stor villighed til at betale for offentlig service. 47% respondenterne, der har taget 
stilling, er positive overfor at betale for offentlig erhvervsrådgivning, hvis servicen er af en tilstrækkelig kvalitet. Der findes al-
lerede eksempler på betalt rådgivning fra offentlige institutioner, bl.a. hos danske ambassader, der således må levere services 
på konkurrencemæssige vilkår. 

Hvis den offentlige erhvervsrådgivning skal forbedres, så den kan forblive relevant tyder undersøgelsen blandt iværksætterne 
på, at de skal specialisere sig i de områder, hvor der er efterspørgsel. Det kunne eventuelt ske ved en reducering af antallet af 
lokale kontorer fra de nuværende 350. Undersøgelsen peger således på, at 42% af respondenterne ikke ved, hvor deres lokale 
erhvervskontor ligger. På områder, hvor der er mindre efterspørgsel på offentlig service, må man istedet samarbejde med 
private aktører om at levere bedst mulig rådgivning til danske iværksættere.

Hvordan fordeler vi støtten bedst?

Dette efterlader spørgsmålet om, hvorvidt pengene til den danske erhvervsfremmeindsats bliver brugt optimalt. 77% af de 
adspurgte i undersøgelsen mener, at det årlige budget til erhvervsfremme på ca. 5 milliarder kroner kan omprioriteres på en 
måde, der i højere grad hjælper iværksætteri og vækst i Danmark. Undersøgelsen peger på, at den offentlige erhvervsfremmei-
ndsats bør målrettes imod at skabe tryghed og gennemsigtighed for de erhvervsdrivende.

I undersøgelsen svarer 80%, at lettere administration, regler og mindre bureaukrati er blandt de absolut mest betydningsfulde 
faktorer for vækst og udvikling i deres virksomhed. Politikerne bør derfor, ifølge undersøgelsen, prioritere at lette bureaukra-
tiet ved iværksætteri samt forbedre rådgivningen om eksisterende lovkrav, tilladelser, mv. overfor iværksættere. Det er afgø-
rende, at rådgivningen gøres effektiv og let tilgængelig gennem relevante kommunikationskanaler, så de erhvervsdrivendes 
administration ved bureaukratiet holdes til et minimum.

Derudover bør det prioriteres at skabe et trygt økonomisk fundament for iværksættere, hvis virksomheder befinder sig i etab-
leringsfasen. I etableringsfasen står iværksætteren ofte alene med tunge administrative byrder og der kan ofte opstå ressour-
ceknaphed i forbindelse med manglende kapital eller økonomisk dækning ved eksempelvis sygdom eller barsel. 

Ifølge Danmarks Statistik tjener 40% af selvstændige det samme som den bedst betalte gruppe kontanthjælpsmodtagere. Det 

I den forbindelse fremgår det af undersøgelsen, at danske iværksættere hovedsageligt efterspørger offentlig erhvervsrådgiv-
ning inden for offentlige kerneområder såsom lovgivning, tilladelser, mv., og opsøger til gengæld rådgivning om forhold som 
HR, personlig kompetenceudvikling, regnskab og internationalisering gennem personligt netværk, professionelle rådgivere 
eller online. 

For at gøre den offentlige erhvervsrådgivning mere efterspørgselsdrevet og tilgodese iværksætternes behov samt undgå ‘crow-
ding out’, hvor den offentlige service konkurrerer direkte med private tilbud, synes det nødvendigt at strømline den offentlige 
erhvervsrådgivning. I undersøgelsen fremgår det tydeligt, at iværksættere hovedsagligt ønsker hjælp fra det offentlige, når det 
kommer til at navigere i det offentlige bureaukrati. 

Hvilken kanal vil du foretrække til at finde løsninger?

Rådgivning om udvikling 
af nye produkter

Mit netværk Googlesøgning Offentlig erhvervsrådgivning Professionelle rådgivere Sociale medier Anden

Salg og markedsføring Eksport og 
markedsudvikling

Offentlige krav, tilladelse, 
mv.
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Hvad vil være mest afgørende for vækst og udvikling for din virksomhed? Du bedes 
prioritere fra 1-5, hvor 1 er mindst betydningfuldt for din virksomheds vækst og ud-
vikling og 5 er mest betydningsfuldt.

Indvesterfradrag

1 2 3 4 5

Aktiesparekonto Lettere administration, 
regler og mindre 

bureaukrati

Iværksætterfradrag

er således vigtigt, at der skabes et økonomisk råderum, der kan gøre det muligt for den enkelte iværksætter at overkomme mange 
af de indledende udfordringer i opstartsfasen. I vores undersøgelse svarer 60%, at et iværksætterfradrag (lavere skat i etablerings-
fasen) vil have større betydning for væksten og udviklingen i deres virksomhed end indirekte støtte, herunder investorfradrag 
eller en aktiesparekonto.

Det skal være lettere at være iværksætter

Vores undersøgelse viser, at erhvervsfremmeindsatsen i dag ikke er tidssvarende i forhold til, hvad der efterspørges blandt de 
adspurgte iværksættere. Undersøgelsen peger på, at størstedelen foretrækker at bruge private aktører og netværk, men samtidig 
efterspørger offentlig rådgivning inden for offentlige krav, tilladelser m.v. Rådgivningen skal være tilgængelig på iværksætternes 
præmisser og være af en tilstrækkelig kvalitet. I dag kan udbuddet af aktører i det offentlige erhvervsfremmesystem både virke 
forvirrende for brugerne samt udfordre koordineringen blandt aktørerne selv, ifølge rapporten fra Struensee & Co. samt McKinsey 
& Company. 

Det fremstår som essentielt, at erhvervsfremmeindsatsen strømlines og den offentlige erhvervsrådgivning specialiseres mod om-
råder, hvor de offentlige kompetencer kommer til deres ret. På andre serviceområder er det oplagt for den offentlige erhvervsråd-
givning at samarbejde tættere med private aktører. Udover at specialisere den offentlige erhvervsrådgivning, peger undersøgelsen 
på nødvendigheden af at lette bureaukratiet omkring iværksætteri for at skabe vækst og udvikling. 

Derudover fremgår det af undersøgelsen, at danske iværksættere tror på mere direkte økonomisk støtte fremfor indirekte hjælp 
fra investorer og offentlige institutioner er vejen til vækst.

Hvilken kanal vil du foretrække til at finde løsninger?

Personlig 
kompetenceudvikling

Mit netværk Googlesøgning Offentlig erhvervsrådgivning Professionelle rådgivere Sociale medier Anden

HR fx rekrutering Kapitalfremskaffelse Regnskab og 
administration

ANALYSE I NDS IGT

Succes Online sætter 
strøm til fremtidens 
vindervirksomheder 
Det privat-offentlige partnerdrevet initiativ 
Succes Online styrker digitaliseringsparathe-
den blandt små og mellemstore virksomheder 
og landets studerende. Mere end 30.000 dan-
skere er blevet trænet i digitale færdigheder, og 
projektet forventes at have afholdt træninger 
og workshops i alle landets kommuner inden 
udgangen af 2018. Iværksætteren har mødt 
Google Danmarks landechef Malou Aamund 
til en snak om behovet og nødvendigheden af 
Succes Online programmet og fremtidens vin-
dervirksomheder.  

ækstvirksomheder og nye iværksættere skal 
fremelskes. Det har været den politiske paro-
le fra Christiansborg siden midten af 00’erne, 
hvor ambitionen om at være en nation af 

iværksættere første gang blev udråbt af forhenværende 
Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K). Det 
offentlige erhvervsfremmesystem er under beskydning 
i disse måneder og offer for en granskning af et nedsat 
forenklingsudvalg. Erhvervsfremme kommer i mange 
afskygninger og behøver nødvendigvis ikke være en jungle 
af offentlige tilbud og aktiviteter. 

På trods af at iværksætteri de senere år har præget 
dagsordenen, er problemet stadig i Danmark at for få 
iværksættere lykkes med at gå hele vejen og blive til 
vækstvirksomheder. Dette på trods af, at vi igen og igen 
bliver fremhævet som et af bedste lande i verden at drive 
virksomhed i - og et af de lande med de bedste forudsæt-
ninger for iværksætteri. 

I de senere år har private vækstinitiativer målrettet min-
dre virksomheder været i vækst. Sidste efterår satte Global 
Entrepreneurship Week herhjemme fokus på katalyse-
rende samarbejder og partnerskaber mellem corporates 
og iværksættere. Vi kender iværksættermiljøerne The 
Camp, The Hub og Leo Innovation Lab. Disse er eksem-
pler på private initiativer, hvor en etableret virksomhed 
indgår i samspil med mindre virksomheder for at fremme 

V
Af Alex Randrup

Malou Aamund
Foto: Google
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innovation i egen forretning, vækst og know-how hos de små og 
mindre virksomheder. 

På markedet for privat erhvervsfremme findes også det hurtigt-
voksende initiativ Succes Online, som er et samarbejde mellem 
private og offentlige organisationer. Google var i 2012 initiativ-
tager til programmet. Ved siden af Google står partnere som 
Erhvervsstyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Ase, FDIH, 
IT-branchen og Ivækst.  Alle med ambitionen om og hensigt at 
hjælpe og understøtte de små og mellemstore virksomheder 
med at indfri og realisere flere virksomheder via træning i bru-
gen af digitale værktøjer. 

Malou Aamund er i dag landechef for Google Danmark og står 
derfor  sammen med det private erhvervsfremmeprojekt Ivækst 
i spidsen for en stor del af Succes Onlines aktiviteter og den 
praktiske indsats i programmet. Hun mener netop,  programmet 
har sin styrke i at være partnerdrevet. 

“Det betyder noget for projektet at have både arbejdsgiver og 
arbejdstager med ind over. Vi kan tale på tværs med de forskel-
lige aktører. For eksempel med Københavns Kommune der har 
stort kendskab til virksomhederne i kommunen og kender deres 
behov. Vi får den rette indsigt og kendskab til virksomhedernes 
behov, og det er med til at gøre uddannelsen bedre”, siger Malou 
Aamund. 

Tallene for Succes Online programmet viser med tydelighed, at 
det har været erhvervsfremmende. Siden 2012  har mere end 
30.000 danskere været en tur gennem den digitale træningsma-
skine. 

Gør virksomhederne klar til det globale marked
 
Med erfaringer fra både dansk politik fra øverste skuffe og 
ledende stillinger fra tech-verdenen kender Malou Aamund 
indgående til virksomhedernes behov for digital omstilling, og 
at synlighed og salg online er en nødvendighed snarere end en 
mulighed. 

“Jeg kommer fra tech-branchen og fra nogle år i politik. Særligt 
der talte vi meget om det frustrerede i, at enormt mange virk-
somheder starter i Danmark, men ikke udvikler sig til at være 
vækstvirksomheder. Mange virksomheder herhjemme starter 
på en passion eller særlige forretningsmæssige indsigter. I dag 
er forbrugeren online, og det skal ens forretning også være. Man 
kan ikke leve af de 5-6 millioner mennesker, vi er herhjemme, 
når nu udlandet har så godt fat i vores forbrugere. Derfor er der 
et åbenlyst potentiale for uddannelse i online redskaber. Der er 
et åbenlyst behov for Succes Online”, siger Malou Aamund.  

Med ambitionen om at styrke de små og mellemstore virksom-
heders digitale kompetencer, imødekommer Succes Online én af 
de udfordringer, der fra politisk hold igen og igen er understre-
get som et grundvilkår for danske virksomheder. Den digitale 
omstilling. Det er næppe gået mange forbi, at en online tilstede-
værelse for både business to business og business to consumer 
virksomheder i dag snarere er et krav end en mulighed. Rekrut-
tering og jagten på kandidater med det rette digitale kompe-
tencesæt viser sig også som én af de væsentligste udfordringer 
disse år. Ifølge en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen vil der i 
2030 mangle 19.000 specialister inden for det digitale område, og 
manglen vil medføre tab af vækst og arbejdspladser i Danmark. 

Det understreger behovet og nødvendigheden for tiltag som 
Succes Online, der på sigt kan vise sig at få betydning for 
dansk økonomi, pointerer Malou Aamund.  

“Danmark er et land af små og mellemstore virksomheder. De 
skaber arbejdspladser. Modsat vores nordiske naboer, der har 
disse meget store virksomheder, har vi langt flere små og mel-
lemstore. Samtidig er vi innovative. Vi er gode til at skabe nye 
virksomheder. Hvis vi med Succes Online kan skabe bæredyg-
tige online forretninger, så kan det vise sig at få stor betydning 
for dansk økonomi, for de virksomheder har nemmere ved 
at få international fodfæste. De har altså lige pludselig hele 
verden som deres hjemmemarked”, tilføjer Malou. 

Deltagerne laver forandringer i deres virksomheder

Digital håndgribelighed og tilgængelighed er afgørende para-
metre for Succes Onlines aktiviteter. En del af programmet er, 
at partnerne bag måler effekten af undervisningen.   Feedback 
fra virksomhederne viser, at alle trænede - dvs. 100% - vil fore-
tage en ændring i deres forretning efter endt forløb. Ændrin-
gen kan selvsagt være stor eller lille, men én ting er sikkert; 
programmet inspirerer og motiverer folk til at kaste sig ud i 
internettets muligheder. 

“Vi oplever en generel tilfredshed både hos partnere og deltage-
re. Hver fjerde virksomhed oplever øget vækst, og hver tiende 
ansætter nye medarbejdere på baggrund af den vækst, Succes 

Malou Aamund
Foto: Google

Online har medført. Det gælder lige fra håndværkervirksomheden 
og den lokale frisørsalon til e-virksomheder og webshops”, tilføjer 
Malou. 

I 2016 udvidede man Succes Online programmet til også at have 
fokus på studerende. Mere end 4000 studerende har gennemført 
et Succes Online forløb, der gør dem bedre til at bruge de digitale 
værktøjer og samtidig sikrer, at de studerende har de kompetencer, 
der efterspørges af de rekrutterende virksomheder. 

“Vi ved, at virksomhederne sætter pris på den meget konkrete 
hands-on tilgang, som Succes Online tilbyder. Mange studerende er 
meget tekstnære, og de har jo en bred teoretisk viden, som gør dem 
i stand til at analyse og løse mange forskellige udfordringer. Men 
helt håndgribelige, digitale redskaber er der faktisk mange af dem, 
der efterspørger. Og det er netop det, Succes Online kan give dem,” 
pointerer Malou Aamund.

Fra værnepligt til Succes Online 

Virksomheden First-8 er én af de mange tusinde virksomheder, 
der har været gennem Succes Online programmet. Bag virksomhe-
den står stifterne Mark Nilsson og Anders Kjærsgaard, der mødte 
hinanden i livgarden som værnepligtige. Efter Anders Kjærsgaard 

gik vagt ved Amalienborg, faldt en ældre herre om. Anders gav 
hjertemassage, brugte hjertestarter og fik manden genopli-
vet. Dette var motivationen til at starte First-8, hvor målet er 
at uddanne civile i livreddende førstehjælp og øge antallet af 
hjertestartere i Danmark. Både Mark og Anders er enige om, at 
Succes Online programmet har været essentielle for første-
hjælpsvirksomhedens popularitet. 

“Forløbet med Succes Online var helt essentielt i vores udvik-
ling og promovering af First-8. 

Det har givet os et økonomisk boost til at udvikle og udforme 
den virksomhed, vi er i dag. 

Vi gik fra at være en lille virksomhed i opstartsfasen til nu 
at have undervisere over hele landet og afholde flere kurser 
dagligt. At få forståelsen og lære vigtigheden af markedsføring 
og kunne udfører kampagner in-house har givet os et både 
økonomisk men også konkurrencemæssigt forspring. Vi kan 
hurtigt adoptere og afprøve metoder og løbende justere og 
afprøve nye ideer”, siger Mark Nilsson. 

Den umiddelbare læring og vækst i kølvandet af Succes Online 
stopper ikke her. Siden gennemførelsen af programmet er der 
udviklet en ny forretningsdel til First-8. Dette i form af en digi-
tal førstehjælpsplatform, hvor kursister kan tage dele af deres 
teori online forud for kurserne. Dette sparer både tid og så er 
læringsprocessen ændret, så førstehjælpsfærdighederne bliver 
vedvarende. Den nye onlineplatform gør, at de kan levere et 
bedre produkt end konkurrenterne. Derudover er platformen 
er skalerbar, så virksomheden kan udvide til udlandet, når 
Danmark bliver for småt. Lige nu fokuserer First-8 dog på det 

Før den digitale oprustning, solgte First-8 omkring 1 
kursus om måneden. Nu sælger de minimum 4 kurser 
om ugen, og efterspørgslen er stigende.

I 2016 omsatte First-8 for 110.00 DKK. I 2017 var om-
sætningen vokset til 4,5 mio. DKK. Forventningen til 
2018 er en omsætning på 6,5 mio. DKK (50 % vækst)
Medarbejderstaben gik i 2017 fra 15 til 35 

instruktører. Forventningen er 40 instruktører i løbet af 
2018

First-8 i tal 

OM SUCCES ONLINE:

Succes Online er et partnerskab, der hjælper 
danske smv’ere, studerende og ledige i at indfri 
deres digitale potentialer via træning i brugen 
af digitale værktøjer.

Træningen foregår blandt andet ved workshops, 
hvor førende eksperter underviser samt via e-le-
arning. Det er gratis at deltage.

Succes Online blev etableret i 2012 på initiativ 
af Google.

Partnerkredsen tæller i dag: Erhvervsstyrelsen, 
Google, Dansk Industri, Dansk Erhverv, FDIH, 
ITB, Ivækst, og ASE

Der er lignende programmer i en række europæ-
iske lande, herunder Digitalakademin i Sverige, 
Google Digital Garage i UK og Digitale Werk-
plaats i Holland
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300 danske 
iværksættere 
har fået lån fra 
Vækstfonden

Danmark etableres der årligt ca. 30.000 virksomheder, 
hvoraf kun lidt over halvdelen overlever de første tre 
år. Men hvad er afgørende for, at iværksættervirksom-
hederne klarer sig godt? Det peger Vækstfonden nu på, 

på baggrund af en analyse af de virksomheder, fonden har 
finansieret.  

Vækstfonden har siden 2014 kunnet finansiere nystartede 
virksomheder med et særligt lån til iværksættere. I dag har 

I
Af Vækstfonden

mere end 300 iværksættervirksomheder benyttet sig af 
muligheden og fået en samlet lånefinansiering for over 
1 mia. kr. 

Fra porteføljen er iværksættervirksomheder kan man 
se, at de unge virksomheder skal komme hurtigt ud på 
markedet og få gang i en omsætning, fremfor at bruge 
lange perioder på at udvikle produktet.

”Det lyder indlysende, at iværksættere, der hurtigt får 
en omsætning, også klarer sig godt. Men det er faktisk 
en vigtig pointe til dem, at de skal hurtigt ud på mar-
kedet for at få testet produktet og få feedbacken fra de 
første kunder, i stedet for at blive længe i laboratoriet og 
forfine produktet,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdi-
rektør i Vækstfonden. 

Fra Vækstfondens analyse står det desuden klart, at 
ledelseskraften er afgørende. De iværksættere, der 
tidligere har prøvet at starte en virksomhed op, klarer 
sig bedre.

”Erfaring betyder meget, når du starter op. Vi ser hos 
iværksættervirksomhederne – ligesom hos store og 
etablerede virksomheder – at ledelseskraften er uhyre 
vigtig. Hvis du har prøvet at starte en virksomhed op 
før, kender du mange af faldgruberne, og tør måske 
også satse mere. Det skal selvsagt ikke være hovedløst, 
men der er ikke grund til at være så bange for at begå 

Foto: Privat

fejl undervejs. Fejltrinene kan også være en værdifuld læ-
ring,” siger Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden. 

Icebreaker får sparring fra branchefolk

En anden pointe fra analysen er, at en bestyrelse med 
relevant brancheerfaring hjælper til, at virksomheden får 
succes.

En af de virksomheder, der netop har nydt godt af en 
bestyrelse med brancheerfaring, er den aalborgensiske 
virksomhed Icebreaker Nordic. Founder og CEO i Icebrea-
ker Kim Jensen har udviklet en patenteret teknologi, der 
gør det hurtigt og let at lave isterninger. For at få de bedste 
forudsætninger for at udvikle et produkt til et så veletableret 
marked, er ledelsen gået specifikt efter en bestyrelse med 
brancheerfaring. 

”Vi startede med at kortlægge, hvilke kompetencer vi ønske-
de i vores bestyrelse. Det gjorde vi for at have vores ’største 
kritikere på tætteste hold’ så at sige. Med en erfaren besty-
relse har vi netop fået den modspiller, der gør, at vi får en 
god indsigt i, hvilke udfordringer vi kan møde undervejs,” 
forklarer Kim Jensen. 

En af de konkrete udfordringer, bestyrelsen har kunnet give 
råd og vejledning om, var at etablere partnerskaber med 
detailbranchen. 

”Når man kommer ind fra sidelinjen og skal sælge et nyt 
ukendt produkt, så er du nødt til at overbevise detailbran-
chen om, hvorfor Icebreaker er værd at satse på. Her har 
vores bestyrelse haft en markedsindsigt, der har givet os de 
rigtige argumenter for, hvorfor de skal til at sælge Icebrea-
kers,” siger Kim Jensen.

Innovationsmiljøet, Borean Innovation, troede så meget på 
projektet, at de i 2015 blev medinvestor i Icebreaker Nordic 
og samtidig indtog formandsstolen i bestyrelsen. Og senere 
fik virksomheden med et iværksætterlån fra Vækstfonden 
den afgørende finansiering til at lancere deres første ister-

ningemaskine på det danske marked i november 2017.

Fakta 

Ca. 30.000 virksomheder etableres hvert år i Danmark. Kun 
omtrent halvdelene af alle nystartede virksomheder eksiste-
rer efter tre år.

Vækstfonden introducerede et Vækstlån til iværksættere i 
2014 og har siden finansieret 301 iværksættervirksomheder 
med lån for over 1 mia. kr. 

At få tilstrækkelig bankfinansiering kan være en udfordring 
for nystartede virksomheder. Iværksætteres korte histo-
rik kan betyde, at de ikke har sikkerheder nok til at opnå 
almindelig bankfinansiering, så de kan accelerere væksten 
i virksomheden. Vækstfonden er derfor en mulighed, som 
kan hjælpe iværksætteren videre ved at reducere bankens 
risiko ved at finansiere den nye virksomhed.

Vækstlån til iværksættere er et supplement til iværksætte-
rens øvrige finansiering. En forudsætning for lånet er, at 
iværksætteren opnår mindst 50 procent privat medfinan-
siering. 

Vækstfondens iværksætterportefølje 2014-2017 er spredt i 
hele landet. 10 procent i Nordjylland, 25 procent i Midtjyl-
land, 16 procent i Syddanmark, 6 procent på Sjælland og 43 
procent i Hovedstadsområdet.

OM VÆKSTFONDEN

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Det er 
en uafhængig fond, der arbejder for at fremme 
vækst og fornyelse i små og mellemstore virk-
somheder.

Fonden medvirker til at skabe flere nye vækst-
virksomheder ved at stille kapital og kompeten-
cer til rådighed. 

Vækstfonden hjælper nystartede virksomheder, 
som allerede har en fornuftig omsætning og skal 
bruge mere finansiering til at accelerere væk-
sten, end banken kan stille med. Vi samarbejder 
med din bank og måske revisor om at sammen-
sætte den mest optimale løsning for dig.
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South by Southwest er et 
trip og en vejviser mod 
morgendagens samfund

eg kalder det conference blues. Når man har været i 
en tilstand af konstant søvnunderskud og kaffe-
overskud. Et bombardement af nye indtryk, nye 
mennesker, nye møder over kort tid. For kort tid, 

men det virker som lang tid. Så meget pakket ind på én kon-
ference. Og så kommer man hjem. Der er stille. Tankerne kan 
endelig samle sig. Og man kommer ned fra det trip, som det er 
at få det maksimale ud af South by Southwest. Den konference/
festival som indtil videre tager førstepladsen for de slemmeste 
conference blues i min karriere.

Festivalen startede ved musikken i 1987 og har altid haft ry for 
at være et lille indie fællesskab, for at være underground og 
kunne spotte de nye trends. Først inden for musik. Senere også 
inden for film og multimedia, sidstnævnte i dag kendt som in-
teractive. Lille kan man ikke længere kalde ‘South by’, som over 
de ti dage, festivalen forløber, tiltrækker rundt regnet 400.000 
mennesker til Austin, Texas. Men den kan stadig tiltrække de 
nye trends, spotte hvad der rører på sig og som - måske - snart 
bliver stort. Få steder kan tiltrække navne som Bernie Sanders, 
Ray Kurzweil, whurley, Ethan Hawke og Melinda Gates til én og 
samme begivenhed. Og selvom der er meget at lære fra bare at 
sætte sig til rette på de overraskende smalle, amerikanske stole 
og lytte til sessionerne, så er den helt store inspiration også 
at finde i de små fællesskaber uden om festivalen. Sidebegi-
venhederne og menneskene. For få steder er det nemmere at 
komme i kontakt med paneldeltagere og talere. Man skal bare 
byde sig til eller have lidt tålmodighed og vente til publikum 
har forladt rummet. Få steder er der samme engagement om 
at deltage i efterfesterne hver aften. Få steder har jeg følt mig 
så velkommen, som da jeg valgte at indlogere mig med næsten 
20 fremmede mennesker i et Airbnb-hus frem for at forskanse 
mig på et hotel.

J
Af Simone Okkels, Freelancer 

South by Southwest handler om alt det, der er på vej frem inden for musik, film og 
teknologi. Det er et sted fyldt med buzzwords, men skraber man lidt i overfladen, får 
man et god indikation på, hvor vi er på vej hen. South by Southwest er også et sted, 
hvor nordiske startups skal blive mere synlige, for vi har nogle af løsningerne på 
fremtidens udfordringer.

Spændet er bredt her, bare inden for ét af de tre tracks, men 
der er altid nogle gennemgående temaer. I år var det i høj grad 
diversitet i tech, fake news og etik. 

Lige omkring de dage, hvor folk flokkedes til Austin, var det 
Kvindernes Internationale Kampdag, og det skinnede igennem i 
mange sessioner. Der var fokus på at inkludere køn, hudfarver, 
baggrunde og klasser. Nok mest køn. Som flere paneler sagde, 
så er det utroligt, at vi stadig i 2018 taler om, at virksomheder 
burde reflektere samfundssammensætningen bedre. Men der 
er stadig mangel på kvinder i tech, der er stadig mangel på far-
vede ledere i store virksomheder. Der er mangel på non-hetero-
normative stemmer i både film, musik og tech. Men vi bevæger 
os i den rigtige retning. Godt hjulpet på vej af ny, tilgængelig 
teknologi, som gør det nemmere at sætte fokus på problemer og 
tage del i debatten. 

Men når alle stemmer potentielt kan høres gennem sociale 
medier, giver det også grobund for udbredelsen af fake news. Et 
udtryk, der især kom fokus på under Donald Trumps præsi-
dentkampagne. Manden, som siges at have forudset bølgen af 
fake news, Aviv Ovadya, tog scenen en eftermiddag sammen 
med Obamas social media manager under 2008-kampagnen, 
Garlin Gilchrist. Og de medbragte skræmmende eksempler på 
Deepfake-videoer, real-time facial reenactment software og 
Adobe Voco-projektet. Mange har nok set dem før. De ligger på 
Youtube. Teknologien udvikler sig så hurtigt, at det snart er - 
hvis ikke allerede - umuligt at skelne sandhed fra fabrikation. 
Løsningerne? Dem var der ikke mange af.

Og så er vi fremme ved etikken. For nu har den store begej-
string ved de nye teknologier lagt sig. Nu går det lidt for hurtigt. 
Man udviklede og udviklede og spurgte ikke, om vi burde, men 

K LUMME

tænkte kun på, at vi kunne. Både SpaceX-stifter Elon Musk og 
kvinden bag the Future Today Institute Amy Webb talte om, 
at AI nu har potentialet til at ødelægge civilisationen, som vi 
kender den. Amy Webb havde en interessant pointe. Vi lader os 
distrahere af historierne om, at robotterne tager vores job og 
kommer for at dræbe os. Vi glemmer at tænke på, at kunstig 
intelligens hver dag griber lidt mere ind i vores hverdag og ta-
ger valg fra os, uden vi tænker over det. Fra chatbots til smarte 
bilsystemer og IoT. Men teknologien bliver i virkeligheden kun 
udviklet af ni virksomheder: Amazon, Google, IBM, Microsoft, 
Apple, Facebook, Ali Baba, Tencent og Baidu. Virksomheder, som 
i bund og grund er drevet af profit, der i sidste ende kan være 
i modstrid med, hvad der er bedst for demokratiet. Og deler vi 
alle verdensopfattelse med lederne af de virksomheder? Nok 
ikke.

Ingen har alle svarene på udfordringerne. Men noget, som slog 
mig, var, at vi i Norden har gode muligheder for at blive en 
del af løsningen. Rundt omkring på ‘South by’ var der nordi-
ske events, som skabte kø i eftermiddagssolen, og vi kan altså 
noget. Vi har egalitære samfund baseret på gensidig tillid. Vi 
har regeringer, som støtter iværksætteri, gode uddannelsesmu-
ligheder og virksomheder, som sætter brugeren i centrum. Der 
bliver lagt mærke til os. Men vi er ikke, som amerikanerne, ret 
gode til at skabe opmærksomhed om vores evner. Det bliver vi 
nødt til at lære, hvis vi vil tiltrække bare lidt af det talent og den 
kapital, som flyder på en festival som ‘South by’. 

Skandinavien blev nævnt her og der. GDPR og reguleringer blev 
trukket frem som mulige løsninger på morgendagens proble-
mer. De skandinaviske samfund er i bund og grund ret inklude-
rende. Vi består af flere forskellige kulturer. Vi har techtalenter 
og forretningsvenlige lande. Vi skal bare lære at larme lidt 
mere. Være lidt mere, som vi var i Austin med pomp og pragt 
under vores events og ingen Jantelov. 

Jeg håber på at se endnu flere skandinaver på næste års South 
by Southwest. For nu er jeg hooked. Jeg er klar til at tage endnu 
en omgang blues.

DE STØRSTE TRENDS 
PÅ SXSW 2018:

OM SIMONE OKKELS

Fake news: Teknologien er nu så god til at efter-
ligne og fabrikere fotos og video, at det er tæt ved 
umuligt at skelne virkelighed fra fiktion.

Kunstig intelligens: AI kan i dag nærmest ikke und-
gåes, hvis man bevæger sig ud i samfundet eller 
er koblet op på internettet. Men AI udvikles af få 
virksomheder, som ikke nødvendigvis deler samme 
mål eller verdensopfattelse som borgerne. 

Inklusion og diversitet: Der er stadig mangel på 
diversitet i tech. Det er ikke nok bare at skrive det 
ind i KPIerne. Man skal handle på det og stå ved 
sine valg.

Blockchain: Blockchain har mulighed for at ændre 
på internettet og samfundet, som vi kender det i 
dag.

VR og AR: VR og AR er stadig mest gimmicks, men 
teknologien udvikler sig hurtigt, og der er store mu-
ligheder inden for fx uddannelse og sundhed. 

Uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole. Tidligere ansat ved Berlingske, TV2 
og Trendsonline. Har de seneste år bevæget sig i 
og skrevet om startupmiljøet i Danmark. Arbejder 
i dag som selvstændig journalist, konsulent og 
digital nomade med fokus på tech, innovation og 
startups.

Elon Musk
Foto: Diego Donamaria
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Som iværksætter har du brug for synlighed. Så meget som 
muligt – og helst af den slags, der ikke koster en kronju-
vel. 

Online-synlighed er lig med SEO, men du behøver ikke et 
SEO-bureau for at komme frem i verden. Måske skal du 
have lidt assistance til teknikken, men en stor del af den 
tekniske SEO skal kun gøres én gang. Ged barberet.

Sådan forholder det sig ikke med dit tekstindhold. 

Vidste du, at tekstindholdet er det bærende element i SEO? 
Faktisk er det svært at overvurdere tekstens betydning for 
din placering. Strategisk og kreativ tekstforfatning er en 
løbende proces, og hvis du har mod på at stå for det selv, 
gør du dit opstartsbudget en tjeneste. 

Her følger fem relativt enkle tips til SEO med tekst.

#1: Søgeordsanalyse

Den er ikke strengt nødvendig, men analysen vil gøre 
dit skrivearbejde mere effektivt. Glem regnemaskine og 
Excel-ark, og lad Google hjælpe dig. Når du opretter en 
AdWords-annonce, kan du sætte den på pause. Du betaler 
ikke for en inaktiv kampagne, men du får adgang til 
Søgeordsplanlægning, som oplyser dig om søgevolumen, 
konkurrence og relaterede søgeord. Der findes mange 
gode betalingsværktøjer til søgeordsanalyse. Dem kan du 
se på, når du har ekspederet dine første kunder. Start hos 
Google. 

#2: Brødteksten - landingssider og artikler

Da søgemaskinerne stadig kravlede rundt på alle fire, 
skrev man én landingsside pr. søgeord. I dag er de kom-
met med i kampen om sproglig begavelse, og Googles ker-

nealgoritme, Hummingbird, har indbygget kunstig intel-
ligens. Den hedder RankBrain og er Googles matchmaker. 
Jeg præsenterer den for dig, fordi Google har offentliggjort, 
at RankBrain, sammen med tekstindhold og backlinks, er 
det absolut vigtigste for en god rangering.
 
Man spøger med, at AI hverken er kunstig eller intelli-
gent. Men RankBrain er resultatet af en kæmpe mængde 
menneskelig hjernekraft, og den kommer i berøring med 
alle Google-søgninger. Derfor skal du skrive din tekst på 
en sådan måde, at det bliver klart for RankBrain, hvilke 
søgninger din tekst er relevant for. 

Du skal stadig skrive ud fra ét eller to søgeord, som skal 
være at finde i overskrifter, underoverskrifter og brødtekst 
– gerne allerede i første linje. Artiklens overskrift skal 
altid være H1. Underskrifter i næste niveau tagges med H2, 
dernæst H3 etc. Med en varieret tekst behøver du ikke at 
tænke så meget på søgeordstæthed, men hold dig under 
2,5% - Google hader keyword stuffing.

Energien er langt bedre brugt på at skrive med stor sprog-
lig variation. Medtag begreber, der naturligt relaterer til 
dine søgeord. Google viser dig automatisk, hvilke ord folk 
ofte bruger sammen med dine primære søgeord. Skriver 
du om fiskeolie, vil Google foreslå ‘børn’, ‘gravid’ og ‘ome-
ga-3’ som relaterede søgeord, så snart du skriver ‘fiskeolie’ 
i søgefeltet. Brug også gerne synonymer, og anvend søge-
ordene i forskellige former. Den slags semantisk variation 
kan give dig to eller hele tre visninger på en enkelt søg-

SEO MED TEKST: 

5 tips til en bedre 
Google-placering

”Tænk over, hvad folk mon 
vil med deres søgning. 
Nogle søgninger matches bedst 
med korte tekster.

Af Charlotte Schmidt Sørensen, Freelancer

ning, fordi Google finder flere af dine artikler relevante.

Der findes ikke noget korrekt svar på, hvor lange lan-
dingssider skal være. Men du kan ikke overtage verdens-
herredømmet med miniput-tekster på 300 ord. Forsøg at 
skrive landingssider på mindst 800 ord. Hvis du interesse-
rer dig for dit emne, bør det ikke være et problem. Og hvis 
du kan skrive en læsevenlig, interessant og sammenhæn-
gende tekst på 1500-2000 ord, ja, så er du jo bare übercool.

Det samme gælder for blogartikler og content marketing. 
Dog skal du ikke ukritisk skrive lange artikler om alle 
emner. Tænk over, hvad folk mon vil med deres søgning. 
Nogle søgninger matches bedst med korte tekster. En mor, 
der søger på ‘feber’, er ikke interesseret i en tekstmur. 
Hun vil bare have klar besked på, om hun skal chikanere 
vagtlægen i dag eller i morgen. Andre søgninger som fx 
‘kræftformer’ eller ‘Israel/Palæstina-konflikten’ kalder på 
længere, dybdegående artikler.

Inden du skriver specifikt om dine ydelser, skal du notere 
dig, præcis hvilke ord dine kunder bruger om dem. Det 
vil give dig en stor fordel ved søgninger, fordi dine ord 
matcher målgruppens.

#3: Metadata

Metadata er de oplysninger, Google viser for hvert søge-
resultat. Det er title tag, URL og metabeskrivelse. Træd i 
karakter, og angiv unikke metadata for alle vigtige sider. 
Botterne vurderer nemlig i første omgang relevansen af 
din tekst ved at scanne metadata. Placer søgeordet forrest 
i title tags, når det er muligt, og gør titlen interessant for 
brugeren. Inkluder også søgeordet i URL’en.

Metabeskrivelsen er ikke en rangeringsfaktor, men den 
kan afgøre brugerens valg. Dit søgeord bliver fremhævet 
med fed i metabeskrivelsen, som for øvrigt nu må være 
hele 320 karakterer lang. Udnyt pladsen til at fange flere 
læsere.

#4: Læsevenlighed

Google overvåger dine besøgendes adfærd nøje, og hvis 
brugeren drejer om på hælen, så snart han lander hos dig, 
vil RankBrain lagre i sin hukommelse, at din side skuffede 
i forhold til søgningen. Det modsatte giver derimod bonus. 
Læsevenlige tekster fastholder dine besøgende og øger 
sandsynligheden for, at de klikker sig videre til andre 
artikler.

Hvad er så læsevenlighed?

Sørg for at bryde teksten op i mange afsnit, og giv nogle af 
dem underoverskrifter. Varier længden på dine sætninger, 
så nogle er korte og andre længere. Men de må aldrig blive 
så lange, at de glemmer, hvor de selv begyndte. 

Henvend dig til læseren. Stil spørgsmål. Vær direkte, og 
undgå for meget passivt sprog. Brug billedsprog, humor og 
analogier. Det forenkler dit budskab og gør det lettere at 
huske. 

#5: Billedoptimering

Mange glemmer billederne, når de laver SEO. Men bil-
ledsøgning bliver stadig mere udbredt, og du kan også få 
trafik via dine billeder, når du giver dem filnavn, titel og 
alt-tekst med dine søgeord. I alt-teksten skal du beskrive 
billedets indhold for brugere og botter. 

Her er især noget at hente for dig, der driver webshop.

God skrivelyst!

OM SKRIBENTEN
Charlotte er cand.mag. fra Syddansk 
Universitet med sidefag i kommunikati-
on. Som kreativ sprognørd og SEO-en-
tusiast skrev hun webtekster for forskel-
lige websider, mens hun færdiggjorde 
sin uddannelse. I dag er Charlotte selv-
stændig freelance tekstforfatter med 
egen virksomhed, hvor hun blogger 
om og hjælper webside-ejere med SEO, 
tekstforfatning, content marketing og 
linkbuilding. Hun er desuden medstifter 
af webshoppen BabyParadis og skriver 
dagligt på sin egen nyhedsside Scandi-
navian Post.

”Henvend dig til læseren. 
Stil spørgsmål. Vær direkte, og 
undgå for meget passivt sprog
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Jobindex: 
Kaare Danielsen 
skabte jobdatabasen, 
der i dag er 22 år og 
markedsførende
 

i kommer jo nok ikke til at erstatte avi-
sernes jobannoncer.” Sådan lød ordene fra 
skaberen af Jobindex, Kaare Danielsen, i 
1996, da han blev interviewet om sin lille 

nye virksomhed. Det skulle dog vise sig at blive en ret ukorrekt 
forudsigelse. Historien om en nu 22-årig virksomhed, der er 
bygget på en hjemmeside, før hjemmesider rigtig var udbredte, 
starter med store drømme.

Kaare Danielsen boede dengang i USA, hvor han arbejdede for 
Inference i Los Angeles. På den anden side af atlanten var de en 
smule foran i forhold til jobsøge-teknologien. Kaare Danielsen 
lagde mærke til, hvordan aviserne havde oprettet små hjemme-
sider med jobannoncer, på et internet der stadig var langt fra, 
hvad det er i dag. De havde altså lavet deres egen side for joban-

”V
Af Cecilie Fuhlendorff

Da Kaare Danielsen i 1996 skabte Jobindex kæmpede han som digital spiller mod do-
minerende jobannoncer i aviserne, der sad hårdt på jobsøgningstronen. I hvert fald 
i Danmark. Han blev inspireret af USA’s aviser, der lavede digitale jobannoncer på 
deres hjemmesider, men han ville gøre det endnu bedre. Herfra begyndte Jobindex’s 
eventyr.

I N TERV I EW

Kaare Danielsen
Foto: Jim Julian
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noncer, men siderne hørte stadig under de enkelte 
aviser. Her fik Kaare Danielsen idéen; han ville skabe 
en jobdatabase, der samlede alle jobannoncerne på 
én hjemmeside. På den måde ville han få den største 
samling af jobs ét sted, hvilket skulle gøre det mere 
overskueligt for jobsøgerne. Idéen til verdens første 
jobdatabase var på tegnebrættet.

Samarbejde med mediemastodont

Der gik ikke lang tid, før idé blev til handling, og med 
tilblivelsen af Jobindex disruptede Kaare Danielsen 
jobannoncemarkedet. De gamle analoge jobannoncer 
blev mindre populære i takt med internettets udvik-
ling, og Kaare Danielsen havde i princippet sat sig 
på en guldmine. Det var dog ikke noget, han kunne 
mærke fra den ene dag til den anden. Han vidste, 
at Jobindex rent teknisk kunne konkurrere med 
aviserne, fordi de havde lavet et bedre IT-system end 
dem, men det skulle folk jo også vide. Med blot fire 
medarbejdere i virksomheden besluttede Jobindex 
i 1998 at indgå et samarbejde med TV 2 i Danmark. 
Jobindex blev en del af TV 2’s hjemmeside, da den 
blev lanceret. Herefter skiftede virksomheden navn 
til TV 2 Jobindex.

“Det var lidt af en appelsin i turbanen pludselig at 
kunne gå ud og markedsføre os gennem TV 2’s brand 
og på den måde overbevise kunderne om, at vi var 
et seriøst brand. Hertil hjalp det også, at vi blandt 
andet fik Mærsk og LEGO som kunder,” siger Kaare 
Danielsen.

Rutsjebaneturen - ud i verden og hjem igen

Succesen fortsatte. Jobindex ville ud over Danmarks 
grænser, og derfor flyttede Kaare Danielsen omkring 
år 2000 fra USA tilbage til Danmark. Her skulle han 
styre virksomheden med sine nu syv medarbejdere 
fra Frederiksberg. Første skridt var et samarbejde 
med søgemaskinen Alta Vista, der dengang var ver-
dens førende søgemaskine og betegnes som datidens 
Google. Under navnet Alta Vista Jobs gik Jobindex 
ud i ti europæiske lande, og Kaare Danielsen var 
overbevist om, at virksomhedens fremtidige succes 
nu var sikret.

“Da vi fik samarbejdet med Alta Vista, troede jeg, 
at vores lykke var gjort, og nu ville Jobindex blive 
et stort internationalt firma. Jeg syntes, det var ret 
cool. Vi blev Alta Vistas repræsentant for Danmark. 
Nu skulle vi bare ud over stepperne,” siger Kaare 
Danielsen.

Sådan skulle det dog ikke gå. Med turen ud i Europa 
kom også de store internationale konkurrenter. 

”
Da vi fik samarbejdet 
med Alta Vista, troede 
jeg, at vores lykke var 
gjort, og nu ville 
Jobindex blive et stort 
internationalt firma.

Især norske StepStones fremskreden gjorde, 
at Jobindex hurtigt trak følehornene tilbage. 
StepStone rejste 1,6 mia. kr. på børsen og fik 
på kort tid 1000 ansatte - Jobindex var altså 
oppe mod en virksomhed, der var cirka 100 
gange større end dem selv.

Ingen kære mor

Kaare Danielsen valgte derfor at søge hjælp 
hos TV 2. De måtte kunne sende nogle TV-re-
klamer ud, der kunne øge opmærksomheden 
på Jobindex i Danmark. Men sådan fungere-
de det ikke helt. Jobindex fik lov til at få en 
kampagne på TV 2’s hjemmeside, men det 
gav ikke meget, når konkurrenten var så stor 
som StepStone. Det gik op for Kaare Danielsen, 
at mens Jobindex så TV 2 som en livsvigtig 
samarbejdspartner, så var hans virksomhed 
blot en af mange initiativer hos TV 2, og derfor 
var de ikke af høj prioritet. Derfor måtte Kaare 
Danielsen tage en afgørende beslutning.

“Jeg var ret frustreret i noget tid, men til sidst 
snakkede jeg med min advokat, som sagde 
‘Det nytter ikke, at du har et samarbejde, du 
er frustreret over. Du er nødt til at stå på egne 
ben’. Så jeg tog en bestluning om at ophøre 
samarbejdet med TV 2, så Jobindex kunne 
lære at klare sig selv,” siger Kaare Danielsen.

Efter Jobindex forlod TV 2 fandt mediegigan-
ten en ny satsning. TV 2 gik med Berlingske, 
Jyllands Posten og Politiken sammen om avi-
sernes jobside, Jobzonen. Samtidig begyndte 
Google meget hurtigt at overhale Alta Vista på 
det internationale marked, og Alta Vista blev 
kort efter udkonkurreret. Det så ikke ligefrem 
lyst ud for Kaare Danielsens jobsøgeportal. 

“Alt det, jeg troede var sikret, var nogenlunde 
lagt i ruiner. Og for at det ikke skal være løgn, 
så skete terrorangrebet den 11. september 2001, 
og det fik jobmarkedet til at gå markant ned 
ad bakke. Pludselig måtte vi klare os selv helt 
og aldeles mod konkurrenterne. I starten af 

Kaare Danielsen
Foto: Jim Julian
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2003 var der 20.000 kr. tilbage på bankkontoen, og vi havde 
ingen hjælp,” siger Kaare Danielsen.

Et langt sejt træk

Med en krise hængende over hovedet gik Jobindex til et re-
klamebureau for at få hjælp. Kaare Danielsen var sikker på, 
at han var oppe imod stærke kræfter, hvis han skulle kæm-
pe mod Jobzonen, der havde landsdækkende aviser og TV 2 
i ryggen. Derfor begyndte Jobindex med intensiv markeds-
føring. I årene frem til finanskrisen omkring 2007 brugte de 
nærved 50 mio. kroner på markedsføring.

Men så åbnede en lille lysning sig for Jobindex. Aviserne led 
under den tiltagende finanskrise, og derfor trak de penge 
ud af Jobzonen, for at bruge 
dem på deres egen overlevel-
se. Deres ene konkurrent var 
ved at smuldre. I 2007 endte 
Jobindex med at være lige så 
store som Jobzonen og blev 
børsnoteret på First North, og 
så gik det stærkt.

“Det viste sig at være det helt 
rigtige tidspunkt for børsno-
teringen. Finanskrisen kom, 
og jobannoncemarkedet blev 
halveret, hvilket jo ikke var 
positivt, men fordi aviserne 
mistede 75% af deres om-
sætning, overhalede vi i 2010 
Berlingskes jobannonceom-
sætning og blev de største i 
Danmark. Vi havde klaret os 
gennem krisen,” siger Kaare Danielsen. 

En anderledes strategi

Han tror til dels, at Jobindex overlevede, fordi de kørte en 
anderledes strategi end de fleste under krisen. De holdt 
dampen oppe og fortsatte ‘business a usual’, selvom det var 
hårdt. De fleste medarbejdere og markedsføringen var stadig 
en del af Jobindex, og fordi ingen andre havde råd til TV-re-
klamer, var Jobindex den eneste jobdatabase, der markeds-
førte sig på TV i 2009. Året, hvor rigtig mange danskere ledte 
efter arbejde. 

“Kunderne takkede os ikke, fordi de fik 400 ansøgninger i 
stedet for 300, men ansøgerne var glade. De vænnede sig 
til at bruge Jobindex og vidste nu, at de ikke behøvede at 
bruge aviserne til at søge job gennem længere,” siger Kaare 
Danielsen.

Herefter begyndte økonomien langsomt at vende, og til 
Jobindex’ fordel kom Jobzonen aldrig rigtig tilbage efter 
krisen. I 2014 opkøbte Jobindex StepStone, og i 2017 måtte 
Jobzonen lukke helt ned. Jobindex er i dag markedsfø-
rende i Danmark og har omkring 250 medarbejdere.

Konkurrencen lurer igen

Men der er ikke tid til at hvile på laurbærerne hos Jobin-
dex. I 90’erne kunne de konkurrere på deres IT-systemer, 
fordi der ikke var særlig mange dygtige på IT-området, 
men sådan er virkeligheden ikke i 2018. Fra nu af hedder 
konkurrenterne nemlig Google, Facebook og Microsoft, 
og de har både dygtige udviklere og mange af dem.

“Derfor satser vi på de 
områder, hvor vi har nogle 
medarbejdere, der kan 
rådgive virksomheder. Vi 
rådgiver til, hvad skal der 
stå i annoncen, vi kan skri-
ve den for dem, vi kan søge 
i vores CV-database for dem, 
og vi har bedre kontakt til 
kunderne. Det er okay, at 
Google og Facebook kan 
nogle ting, som vi ikke kan 
i dag, eksempelvis inden for 
IT, men vi skal bare også 
kunne noget, de ikke kan,” 
siger Kaare Danielsen.

Ligesom Jobindex disrupte-
de markedet og var med til 

at lægge avisernes jobannoncer i graven, så ved Kaare 
Danielsen også godt, at de selv kan blive udsat for den 
frygtede disruptionsvirus. Både LinkedIn og små iværk-
sættere, som han selv engang var, står klar til at bryde 
med den nuværende jobansøgningsform og skabe noget 
helt nyt.

“LinkedIn har jo har taget vores CV-database-forretning 
og vil også meget gerne tage vores jobannonce-forret-
ning. Derudover kommer Google også. Og så er der alle 
de små iværksættere, der dropper hele jobansøgningen 
og gør, så man bare kan swipe sig til et job. Det kan 
sagtens ske, at vi bliver disruptet af LinkedIn eller nye 
iværksættere med en ny smart ide. Vi håber dog, vi er lidt 
mere opmærksomme, end aviserne var i gamle dage, da 
jeg overhalede dem,” siger Kaare Danielsen.

”Alt det, jeg troede var 
sikret, var nogenlunde 
lagt i ruiner.
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Rekruttering for 
iværksættere 
Centrale udfordringer og tiltag

 

Lars Lundmann, CEO, LUNDMANN
Foto: Privat

KOMMENTAR

om iværksætter drømmer du sikkert om vækst. 
Selv hvis du har en digital forretning, betyder vækst 
som oftest også vækst i antallet af medarbejdere. 
Iværksættere med vækstambitioner bør derfor også 

fokusere på rekruttering. Man kan endda sige, at iværksættere 
bør have et endog meget stort fokus på rekruttering. Dels fordi 
rekruttering er en stor omkostning i et nystartet firma, og dels 
fordi én problematisk rekruttering kan få store konsekvenser for 
virksomheden.

Selvom der er mange paralleller mellem rekruttering i en iværk-
sættervirksomhed og en mere traditionel virksomhed, så er der 
nogle særlige kendetegn ved en del iværksættervirksomheder, 
som bør tænkes ind i rekrutteringen.

De fleste mener, at deres virksomhed er under konstant foran-
dring, men for iværksættervirksomheder er forandringen som 
oftest væsentligt mere uforudsigelig. I hele startup-perioden kan 
forandringer også vedrøre noget mere grundlæggende. En ny 
investor kan ændre virksomhedens grundlæggende fokus. Blot 
to større kunder, som går i vasken, gør, at man måske skal til at 
afskedige medarbejdere. Ændringer i produktudviklingen, gør at 
salget skal justeres kraftigt. Nye konkurrenter betyder hurtige 
ændringer i kommunikation, prisstrategi og måske også ny pro-
duktudvikling. Nogle få rigtigt gode anmeldelser kan få salget 
til at stige eksplosivt – med krav om øget produktion til følge. 
Effekten af sådanne påvirkninger, spiller som oftest også ind på 
rekrutteringsbehovet.

Så hvad skal du gøre, før du rekrutterer?

Du skal vide præcist, hvad det er, du har brug for. ‘Men hvordan 
ved jeg det, når både virksomhed, marked og kandidater foran-
drer sig? Og fra hvilket perspektiv er det, jeg skal vide noget? Er 
det ud fra et socialt, psykologisk, fagligt, strategisk eller…?’

Det korte svar på disse spørgsmål er, at du faktisk ikke med 
nogen garanti kan vide, hvad det er, du har mest brug for her og 
nu, netop fordi det afhænger af perspektivet. Ikke desto mindre, 
så kan en grundlæggende analyse af din virksomhed give dig en 
masse brugbar viden. Det kan være afgørende viden i forbindel-
se med rekrutteringen, men også en væsentlig viden til at lede 
din virksomhed optimalt. En sådan analyse bør bl.a. fokusere på 
drømme og visioner, vurderinger af de nuværende medarbejde-
res perspektiver, kundernes perspektiver på såvel virksomhed 
og produkter, centrale udfordringer og barrierer (både de sociale, 
psykologiske, faglige og forretningsmæssige aspekter), kon-
kurrentanalyser mv. Det er den viden, som du skal håndtere i 
forbindelse med dine ansættelser - både i forhold til at blive klar 
over, hvad du skal lede efter og i den efterfølgende udvælgelse og 
oplæring. Via en grundlæggende job- og organisationsanalyse, 
som inddrager sociale, psykologiske og faglige aspekter, får du 
nemlig også en masse viden om, hvordan du skal strukturere 
dine jobsamtaler, hvad du skal fokusere på, og hvordan du skal 
vurdere det, som kandidaten siger. Når jeg hjælper virksomhe-
der med rekruttering, er det her punkt det mest afgørende, fordi 

S
Af Lars Lundmann
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det strukturerer alt det, som kommer bagefter.

Tiltrækning af nok ansøgere

Mange af de virksomheder, som vi hjælper, har ofte pro-
blemer med tiltrækning af tilstrækkeligt antal kandidater. 
Hvis de medarbejdere, du leder efter, er svære at tiltrække, 
skal du allerede i forbindelse med annonceringen gøre 
noget særligt. Jobannoncer følger imidlertid typisk den 
samme standard og ramme hos de fleste virksomheder. 
Netop fordi så mange jobannoncer er så ens, kan du bruge 
jobannoncen til at få din virksomhed til at skille sig ud, 
således at den fanger flere relevante kandidaters opmærk-
somhed. Faktisk bør en god jobannonce ikke bare skaffe 
ansøgere, men samtidigt bidrage til at brande din virksom-
hed. Igennem jobannoncen kan du kommunikere virksom-
heden som arbejdsplads, dens kultur og motivationen for at 
søge hen til dig. Dette kan du gøre på mange måder. Du kan 
bruge video- eller filmklip, benytte interviews af medarbej-
dere og kunder, udforme annoncen som en case og meget 
andet. Hvad du skal gøre, og hvordan du skal gøre det, beror 
imidlertid på sociale, psykologiske og faglige analyser i 
job- og organisationsanalysen. Det er den, som giver dig de 
relevante input.

Iværksættere har brug for personlighed, ikke faglighed.
Når jeg spørger iværksættere, hvad de lægger vægt på ved 
jobkandidater, hører jeg ofte udsagn som f.eks.: 

”Jeg har brug for en medarbejder, der tager ejerskab for 
ideerne og for sin egen succes.”

”Det skal være en medarbejder, som selv har iværksætter-
blod i årerne.”

”Det skal være en person, der forstår vigtigheden af at nå 
mål.” 

”Jeg har brug for medarbejdere, der er glade for at komme 
på arbejdet, og som giver andre en arbejdslyst”.

Rigtigt mange etablerede virksomheder har først og frem-
mest fokus på CV, når de indkalder folk til jobsamtale. I en 
rekrutteringsundersøgelse, som vi lavede i 2016, er det hele 
87%, der bruger CV’et som den primære screeningsmetode. 
I iværksættervirksomheder er fokus oftere på personlighed. 
Og dette er faktisk en rigtig god idé! F.eks. er passionen 
ofte det, der driver iværksættervirksomheder fremad. Ja, 
de fleste, der starter en virksomhed, har lidenskaben som 
deres væsentligste drivkraft. Og hvorfor skulle man også 
satse det hele, hvis man ikke er passioneret for det, som 
man skal lave? 

Personlighed er meget andet end bare passion, og person-
lighed er helt afgørende for job performance. En IT-spe-
cialist uden interesse for jobbet, en ingeniør som synes 
ledelsen er uetisk, eller en frisør der ikke gider snakke med 
kunderne er blot nogle få eksempler på, hvorfor personlig-
hed er afgørende. 

Cases i stedet for personlighedstests

Det eneste problem med personlighed er, at man ikke 
rigtigt kan vurdere den. Personlighedstests er det sidste, 
man skal bruge, da der bl.a. ligger en antagelse om, at folk 
er ens og stabile heri, men det er folk faktisk ikke. Person-
lighedstests er standardiserede undersøgelser, hvor svarene 
IKKE afhænger af kandidaternes personlighed, men af bl.a. 
deres engagement, selvindsigt, incitament til at fremstå på 
en særlig måde, deres evne til at analysere sig selv mv. Alt 
sammen nogle aspekter, som ikke vurderes i de traditionel-
le personlighedstests.

Når vi hjælper virksomheder med rekruttering, så udvik-
ler vi som oftest en såkaldt high-fidelity case for dem. 
En high-fidelity case tager udgangspunkt i nogle aktuelle 
udfordringer, og indebærer at man bruger såvel sine fag-
lige, sociale og psykologiske kompetencer for at løse casen 
succesfuldt. En case-opgave er noget, man oftest løser 
sammen med andre – f.eks. kunder, kollegaer eller leder, 
og dette skal man også tænke ind i udarbejdelsen af casen. 
For at kunne lave en god, relevant og aktuel case, så er vi 
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tilbage ved job- og organisationsanalysen i forhold til at få 
styr på, hvad det præcist er, der skal til for at blive en succes 
i virksomheden. 

Udvælgelsen

Når du har tiltrukket ansøgerne, skal du til at udvælge, 
hvem af dem, du vil gå videre med. En del iværksættere 
bruger primært deres eget netværk, når de rekrutterer – 
altså ansætter nogen som de selv kender, eller nogen som 
de er forbundet med i andet led. En af udfordringerne her 
er, at hvis samarbejdet ikke kommer til at gå, så kan det 
være sværere at skille sig af med vedkommende, fordi man 
også har et personligt forhold til ham/hende. På samme 
måde kan det for nogen være sværere at diskutere krav og 
forventninger med en, som man kender i forvejen. 

Det er som regel ved jobsamtalen, at den endelige udvæl-
gelse finder sted. Til en traditionel jobsamtale er der mange 
biases på spil. Biases er fejlkilder til vurderinger, og når du 
skal lave personvurderinger, er nogle af de typiske følgende:

’Similarity bias’: Denne bias handler om, at man er tilbø-
jelig til at vælge en kandidat, som man mener ligner sig 
selv. Problemet er bare, at det giver jobsamtalen slet ikke 
information nok til at kunne vurdere.

’Likability bias’: I forlængelse af ovenstående bias så er 
man ofte tilbøjelig til at vælge folk, som man godt kan lide. 
De fleste mennesker får hurtigt en fornemmelse af, om 
de kan lide en anden person. Det bygger som regel ikke på 
særligt meget (en jobsamtale varer som regel kun ca. 1 time, 
og settingen er så speciel, at du ikke kan vide, hvordan 
vedkommende er udenfor denne). Hvis man først beslutter 
sig for, at man kan lide en person, så bliver man tilbøjelig 
til at stille flere lette spørgsmål til vedkommende. Folk, som 
man ikke umiddelbart føler, man kan lide, får til gengæld 
flere konfronterende spørgsmål. Dermed vil man få en bia-
sed vurdering, da folk er blevet vurderet ud fra forskellige 
grundlag.

’Confirmation bias’: Denne bias handler om, at du er tilbø-
jelig til at forsøge at bekræfte dine indledende indtryk frem 

for at afkræfte dem. Dermed er det begrænset, hvor meget 
ny information man får om vedkommende efter jobsamta-
lens første minutter.

’Overgeneralisering’: Overgeneralisering handler om, at 
man sammenkobler nogle få karakteristika – karakteri-
stika som du faktisk ikke ved, om der er en sammenhæng 
imellem. F.eks. er der nogle, som tror, at når kandidaten 
sidder lidt for tilbagelænet, så er det nok, fordi han/hun 
ikke er så interesseret. Men der er ingen sammenhæng. Ved 
personvurderinger er folk med andre ord tilbøjelige til at 
lave sammenhænge, som ikke findes.

Der er masser af andre biases, og fælles for dem i en rekrut-
teringssammenhæng er, at du ikke kan vurdere rigtigheden 
i dine vurderinger. Du kan f.eks. ikke vurdere, om en person 
er ligesom dig på baggrund af en 60 minutters samtale. 
Dette skyldes dels, at du ikke har nok information til din rå-
dighed, dels at jobsamtalesituationen er kunstigt opbygget 
(det minder ikke om særligt mange andre real-life situatio-
ner), og dels at kandidaten selv har nogle incitamenter til at 
fremstå på en særlig måde.

Du kan minimere nogle af bias ved at lave en langt mere 
struktureret samtale, end de fleste gør. Det betyder bl.a., 
at du stiller de samme spørgsmål til alle kandidaterne, og 
efterfølgende vurderer dem ud fra de samme parametre. 
Her kommer job- og organisationsanalysen igen ind i bille-
det, for det er via denne, at du finder frem til, hvad de gode 
spørgsmål for din virksomhed er.

For den enkelte iværksættervirksomhed er udfordringerne 
altid unikke, men som jeg plejer at sige til dem, som jeg 
hjælper med rekruttering, ‘så er en god medarbejder ikke 
noget, som man skal finde, men noget som man skaber’. 
Som jeg nævnte tidligere, er det afgørende for en medarbej-
ders succes personligheden. Og personligheden er faktisk 
noget, som du som iværksætter også kan påvirke, både før, 
under og efter rekrutteringsprocessen. Motivation er f.eks. 
noget, som du både kan etablere, vedligeholde og forstærke. 
Den gode rekrutteringsproces sætter fokus på dette og giver 
kandidaten et psykologisk ejerskab, som han/hun kan vide-
reudvikle sammen med dig som leder.

KOMMENTAR

Opstarten på Dansk Iværksætter 
Forenings Erhvervsklub blev skudt 
i gang i Tivoli

et er egentlig et gråt og tomt Tivoli, der 
byder velkommen den 13. marts. Blom-
sterbedene er brune og hvide af jord og 
halvtøet sne, og der vokser ikke meget 

grønt i haven, selvom kalenderen siger forår. Men 
inde på H.C. Andersen Slottet i H.C. Andersen Lokalet 
spirer det. Det spirer af iværksættergejst, ønsker om 
bedre rammevilkår og skabertrang. Dansk Iværksætter 
Forening har inviteret iværksættere, erhvervsledere og 
politikere til et opstartsmøde, der skal sætte gang i DIF 
Erhvervsklub.

D

En formiddag i marts blev opstartsmødet for Dansk Iværksætter Forenings Erhvervsklub sat i gang 
på H.C. Andersen Slottet i Tivoli. Det var en formiddag, der stod på taler og networking med en fælles 
vision om at fremme iværksætteriet i Danmark.

Af Cecilie Fuhlendorff

Foto: Jim Julian

REPORTAGE

“Velkommen til jer alle. Det er vigtigt, at I kunne kom-
me” lyder det fra Peter Kofler, formand i Dansk Iværk-
sætter Forening. DIF Erhvervsklub er seneste initiativ, 
der er etableret af Dansk Iværksætter Forening. Klub-
bens formål er at samle landets ledere, både private og 
offentlige, investorer og iværksættere, som sammen 
skal sætte gang i arbejdet med at gøre Danmark til en 
iværksætternation.

“For der er vi ikke endnu. Der er lang vej igen,” siger Pe-
ter Kofler ud til forsamlingen. Gennem arrangementer 
skal Erhvervsklubbens medlemmer skabe en fælles for-
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ståelse af, hvad der skal til for, at Danmark bliver et at-
traktivt land at starte virksomheder i. DIF Erhvervsklub 
skal altså være med til at sætte handling bag ordene.

I H.C. Andersen Slottet er Joachim B. Olsen, erhvervs- og 
iværksætterordfører i Liberal Alliance, inviteret til at 
holde en tale om den politiske del af arbejdet med at 
fremme iværksætteriet i Danmark. “Vi skal ændre kul-
turen. Det skal være okay at fejle, og konkurs skal ikke 
stigmatisere en virksomhed eller person i samfundet. Vi 
skal ikke være bange for at starte virksomheder,” lyder 
det fra ham.

DIF Erhvervsklub vil blandt andet skabe et mentornet-
værk, der giver medlemmerne mulighed for at komme 
tæt på hinandens virksomheder, så de kan bruge hinan-
den til at udvikle sig. Her skal der være plads til diskus-
sioner, der kan være med til at skubbe til innovation og 
handlekraft, så der kommer gang i iværksætterhjulene 
- også selvom det ikke nødvendigvis fører til Danmarks 
nye store virksomhed. 

Anden taler på programmet er Kaare Danielsen, der 
har stiftet jobsiden Jobindex. Selvom vi i dag ser mange 
samarbejder mellem corporate og startup virksomheder, 
så er han kommet for at tale om de gange, det er gået 
galt for ham som startup at samarbejde med en større 
virksomhed. “Vi havde i starten et samarbejde med TV 2 
og troede egentlig, de ville støtte os, men vi fandt hurtigt 
ud af, at vi bare var et af mange projekter for dem. 
Derfor måtte vi lære at klare os selv, og nu har vi rent 
faktisk haft fremgang siden finanskrisen,” siger Kaare 
Danielsen. 

I pauserne bliver der networket og diskuteret. Jazzen 
spiller ud gennem højtalerne i baggrunden, og kaffen 
bliver skænket. I samtalerne er det især Kaare Daniel-
sens navn, der går igen. 

“Jeg synes, det var rigtig interessant og relevant at få 
Kaare ind. Han har været igennem mange ting med sin 

FAKTA

DIF Erhvervsklub er skabt for at samle 
lederne i Danmark, der skal rykke ved 
iværksætteriet.

Som medlem får man bl.a.: Invitationer 
til klubbens events, en gratis udgave af 
magasinet Iværksætteren sendt til døren 
seks gange årligt, mulighed for at indgå 
i et mentornetværk samt adgang til den 
årlige Iværksætterundersøgelse lavet af 
Dansk Iværksætter Forening.

Et medlemskab i Erhvervsklubben koster 
4990 kr. om året eksklusiv moms.

virksomhed selv, og der er meget, man kan relatere til 
og lære af,” lyder det fra Maja Juhler, der er COO i virk-
somheden IdeaNote. 

Her er Simon Jørnø, der er Key Account Manager i Out 
of Home Media, enig. “Foredraget med Kaare var fedt. 
Det var spændende at høre, hvordan han har overlevet 
finanskrisen og kriserne i virksomheden. At han har 
været så tæt på konkurs, men nu er en af de største, det 
synes jeg er ret sejt,” siger han. 

Snakken i rummet kommer fra både små og store 
iværksættere, folk med drømme om iværksætteri og 
erhvervsledere, der gerne vil være med til at skabe 
opmærksomhed omkring iværksætteriet. “Vi har skabt 
DIF Erhvervsklub for at etablere forbindelse mellem 
iværksætterne, erhvervslivet og politikerne. Vi skal styr-
ke forståelsen for hinandens vilkår og behov, så vi som 
klub kan skabe de bedste vækstbetingelser for iværksæt-
teriet i Danmark,” fortæller Peter Kofler.

Netop at mødes på tværs af aktørerne ser Line Sander, 
der er stifter af virksomheden VEGI, som et fremskridt. 
“Fordi jeg er i en virksomhed, tror jeg, det er rigtig 
vigtigt, at vi samarbejder på alle mulige planer. Det er 
vigtigt for, at vi kan udvikle os i landet og sammen tæn-
ke virksomheder på en ny måde,” siger hun.

Da formiddagen rundes af bliver det med en afluttende 
opfordring til at melde sig ind i fællesskabet fra Næst-
formand i DIF, Karsten Mølgaard Jensen. “Vi glæder os 
til at se jer til næste møde og forhåbentlig se jer stå her 
og tale ud fra jeres egne erfaringer,” lød det.

På Dansk Iværksætter Forenings hjemmeside er det 
muligt at læse meget mere DIF Erhvervsklub. Se det hele 
på d-i-f.dk/dif-erhvervsklub.

”Vi skal styrke forståelsen for 
hinandens vilkår og behov, 
så vi som klub kan skabe de 
bedste vækstbetingelser for 
iværksætteriet i Danmark,” 
fortæller Peter Kofler.

Har du valgt den 
rigtige form til din 
virksomhed?
Drømmer du om egen virksomhed? Du kan nemt og hur-
tigt etablere forretning. Der er åbne vidder, og iværksæt-
termulighederne er i disse år gunstige. Men flere og flere 
kaster sig hovedløst ud i sit iværksættereventyr uden at 
have styr på sin virksomhedsform. Iværksætterkonsulent 
John Hannover gør dig her klogere på, hvordan du vælger 
din firmaform.

PERSONLIG VIRKSOMHED

SELSKABSFORM

Den personlige virksomhed kan enten være en enkelt-
mandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV) 
eller interessentselskab (I/S), hvor flere personer eller 
selskaber går sammen.

Det er en virksomhedsform, hvor ejeren eller ejerne 
hæfter personligt for virksomhedens gæld, og som ud-
gangspunkt beskattes man helt enkelt med personskat 
af virksomhedens overskud, eller har fradrag i anden 
personlig indkomst (personligt eller via ægtefælle), hvis 
man har underskud. 

Selskabsformer vil typisk være iværksætterselskab IVS, 
anpartsselskab ApS eller A/S. 

Selskaber er selvstændige juridiske enheder, og ejerne 
hæfter derfor som udgangspunkt kun med selskabskapi-
talen og betaler en selskabsskat på 22% af overskuddet.
 
Skal man hæve penge, foregår det udelukkende som løn 
eller udbytte, og dermed beskattes man af de penge, 
man hæver med almindelig personbeskatning.

Det sidste kan specielt være af betydning for virksom-
heder i opstartsfasen. Som det vil fremgå senere, er det 
kun virksomhedens resultat, der påvirker skatten, ikke 
det man hæver, eller det man evt. skyder ind.
 
Som juridisk enhed er virksomheden i princip helt det 
samme som dens ejer. Ejerne kan sætte penge ind eller 
hæve penge, uden det har spor betydning for deres skat.

Der er skattemæssigt ikke nødvendigvis en egentlig for-
skel på personlig virksomhed og selskaber, da personlig 
virksomhed kan tilmeldes VSO Virksomhedsskatteord-
ningen, og så acontobeskattes virksomheden helt som 
selskaber med 22% af det overskud, man ikke hæver. 
 
Inden pengene er nede i din lomme som ejer, er skatten 
som udgangspunkt helt ens i virksomhed og selskab.

En af de vigtigste beslutninger for dig, når du skal være 
selvstændig, er valget af firmaform.

Der er overordnet to muligheder. Du får her de grundlæg-
gende forskelle mellem personlig virksomhed og selskab.

GU IDE

Af John Honnover, Iværksætterkonsulent
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Få overblik over forskellene på personlige virksom-
heder og selskaber

Til at skabe et overblik er her et skema over de store 
forskelle på personlige virksomheder og selskaber. Vær 
opmærksom på disse forskelle, da de kan have stor 
betydning for dig som stifter:

 ENKELTMANDS, PMV OG I/S SELSKAB F.EKS. IVS OG APS

Personlig hæftelse

Tab kan fradrages direkte i anden personlig ind-
komst for året

Overskud personbeskattes, hvis ikke virksomheds-
skatteordningen (VSO) anvendes.

Benyttes VSO - betales der svarende til selskabsskat 
af overskud og personlig skat af dette som hæves. 
Hvis man i senere år så hæver beløb som tidligere 
blev stående, så trækkes den allerede betalte aconto 
selskabsskat fra i den personlig beskatning

 
Ikke skat af private hævninger - de påvirker ikke re-
sultatet og er tilladte

Privat kan der indskydes penge uden rente og uden 
påvirkning af resultat

Simpelt regnskab. Alm. personlig udvidet selvangi-
velse

Ikke offentligt regnskab. Regnskab skal blot beholdes 
i virksomheden og kun indsendes til skat på anmod-
ning

Renter i virksomheden behandles som personlige 
renter med mindre VSO benyttes. Ved brug af VSO/
kapitalafkast opnås fradragsværdi af renter som 
personlig skatteprocent frem for kapitalindkomst/
fradragsværdi

Aktiver købt kun med stiftelse for øje kan fratrækkes 
med moms og som udgift op til max 6 mdr. før stif-
telse, hvis der ikke er solgt uden moms inden, og de 
ikke er brugt privat inden

Selskabet hæfter med selskabskapitalen - Banken vil 
dog oftest stadigt kræve personlig hæftelse, ligesom 
andre kreditorer KAN kræve det.

Tab kan kun udnyttes som fradrag i kommende års 
overskud

Overskud beskattes med selskabsskat, løn personbe-
skattes, udbytte beskattes med udbytteskat og sam-
men med betalt selskabsskat, svarer til personskat.

Private hævninger forbudt - ingen sammenblanding 
af privat og selskab.
Penge kan kun komme ud som løn eller udbytte (og i 
IVS må der først hæves udbytte efter optjening af 50 
tusinde i kapital) 

Penge kan kun skydes ind mod beregning af rente, 
som beskattes hos ejer som renteindtægt

Højere krav til årsrapport og beretning samt selskabs-
selvangivelse - mere kompliceret

Offentligt regnskab og selskabsselvangivelse

Renter behandles som del af selskabets resultat. Store 
renter, som medfører underskud, giver først fradrag i 
selskabet ved senere overskud de kan modregnes i

Aktiver købt før stiftelse kan kun tages ind i regnska-
bet, hvis faktura direkte er udstedt til Selskab xxx un-
der stiftelse eller i stifters navn - ellers skal de sælges 
fra privat til selskabet

 ENKELTMANDS, PMV OG I/S SELSKAB F.EKS. IVS OG APS

Umuligt at tage nye ejere ind i enkeltmandsvirksom-
hed - I personlig virksomhed for flere (I/S) kan nye 
ejere komme ind, men mere besværlig procedure end 
for selskaber

Besværligere procedure ved generationsskifte hvor 
personlig virksomhed indgår som personlig arv og 
f.eks. CVR-nummer ikke bare kan arves personlig 
virksomhed

Personlig virksomhed kan ikke fungere som holding-
selskab

Ingen krav til forsikringer

Kørepenge efter statens takster kan altid give fra-
drag i personlig indkomst efter kørebog

Flere sammen i personligt I/S kan beslutte skævde-
ling af overskud relativ frit

Let at lukke en virksomhed med afmeldelse af moms 
og simpelt slut regnskab

Let at tage nye ejere ind og skifte i bestående ejere 
ved helt enkelt at handle anparter

Langt lettere procedure hvad arv, hvor anparter/aktier 
indgår som selvstændigt aktiv i arven eller ønsket ge-
nerationsskifte

Selskaber kan fungere som holdingselskab

Krav om lovpligtig arbejdsskadeforsikring for alle ak-
tive ejere i Danmark, helt uanset ansættelseskontrakt 
eller løn og uanset omsætning eller ikke. Gælder også 
holdingselskaber

Kørepenge efter statens takster må udelukkende ud-
betales, hvis ejer i samme periode modtager en reel 
løn - kørepenge må aldrig kunne ses som erstatning 
for løn. Ingen løn, ingen skattefri kørselsgodtgørelse

Flere ejere i selskaber kan kun meget kompliceret 
vælge at skævdele overskud - på anden vis end via 
løn - måske til topskat

Langt mere kompliceret lukke procedure, som i vente-
tid kan tage 6-9 mdr.

OMKOSTNINGER VED AT DRIVE ET FIRMA

Der er, som det fremgår af skemaet, en del omkostnin-
ger, som kan være større i selskaber end i en personlig 
virksomhed. Her er nogle af de punkter, der kan skabe 
større omkostninger for dig.
 
Stiftelsen per selskab: Ud over stiftelse som engangsom-
kostning pt. 670 kr. i gebyr og ca. 2.000 kr. hvis man vil 
ha advokat til at stifte og tage sig af alle papirer. Dette 
gælder alene selskaber.
 
Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsskadeforsikring er som 
udgangspunkt lovpligtig for hver aktive ejer af selskabet, 
uanset løn, og det er en pligt både for driftsselskaber 
og holdingselskaber uanset, der er omsætning eller løn. 
Punktet er alene lovkrav for selskaber.
 
Baseret på løn kan tilkomme ATP og på den basis be-
taling til ATP afhængige AER/AUD og barsel - typisk 
standard per løn omkring 1.300 kr. per kvartal for første 
pligtige løn. Check hos ATP for mere præcise tal. Uden 

løn, ingen udgift. Personlig virksomhed opererer ikke 
med løn til ejeren.
 
Revisorhjælp: Revisorhjælp (ikke nødvendigvis revision) 
kan være nødvendig til årsopgørelsen. Punktet kan så 
variere fra 0 kr., hvis man klarer det selv, til 7-15.000 kr. 
afhængigt af aktivitet og kompleksitet. Det er oftere 
nødvendigt med hjælp til selskabers offentlige årsrap-
port end til personlige virksomheders interne regnskab.
 
Bankkonto: Mulig udgift til erhvervskonto kan variere fra 
0 kr. til typisk 3-5.000 kroner per år. I selskaber skal man 
i dag forvente, at man skal kautionere personligt for 
bankkonti, så dér er man ikke beskyttet mod personlig 
hæftelse generelt.
 
Affaldsafgift: Affaldsafgift ved omsætning over 300.000 
kr. p.a. er ca. 1.000 kr. Det kan svinge fra kommune til 
kommune i forhold til evt. gebyropkrævning, og der er 
fritagelse for visse brancher.

4544



PERSONLIG VIRKSOMHED SELSKAB

Hurtig og enkelt stiftelse og lukning.

Personlig risiko - evt. tab hæfter man personligt for.

Er man to eller flere, er det et iværksætterselskab (I/S), og 
parterne hæfter personligt solidarisk; kreditorer kan altså 
kræve pengene fra den ene part, som så selv må hente pen-
ge fra de øvrige ejere.

Der kan ikke tilføres ekstra ejere i enkeltmandsvirksomhed, 
ellers skal den ændre form.

Skat af overskud som personlig skat som udgangspunkt.

Underskud ved seriøs drift kan trækkes fra i anden personlig 
indkomst. Dette kan være en meget klar fordel i en ny virk-
somhed.

Renteudgifter kan fratrækkes som personlige renter. 

Der er ofte højere fradrag end i selskabsform.

Man benytter ikke løn i enkeltmandsvirksomhed, kun skat af 
overskud. I/S kan benytte løn.

Simple regnskaber og personlige skatteforhold.

Fortrolighed i forhold til offentligheden - ikke offentlige 
regnskaber.

Ikke lovkrav om arbejdsskadeforsikring for ejer (men for alle 
ansatte dog).

Ret til fradrag i personlig indkomst for firmakørsel i privat 
bil og rejsediæter uanset indtægt. I selskaber må man kun få 
skattefri kørselsgodtgørelse og diæter for rejse efter statens 
takst, hvis man modtager en reel løn samtidigt.

Hvis banken ikke nægter en ret til at knytte CVR til en per-
sonlig konto, så kan man klare sig med en personlig konto 
med CVR-tilknytning i personlig virksomhed. I selskabsform 
er en egentlig erhvervskonto en pligt.

Hvis det er vigtigt at undgå personlig skat, kan personlig 
virksomhed drives under virksomhedsskatteordningen 
VSO, og man skal så kun betale aconto-skat af den del af 
overskuddet, der ikke hæves - ganske meget svarende til et 
selskab. 

Lukning af enkeltmandsfirma kan gøres mere eller mindre 
”over dagen”, og I/S kan også lukkes ret enkelt modsat sel-
skaber, hvor proceduren tager lang tid.

Husk ejeraftale, hvis det er et I/S (mere end én ejer).

Stiftelse kan tage op til 14 dage, og mange vil vælge at få 
hjælp til stiftelsen.

Selskaber er selvstændige juridiske enheder. 
Krav om arbejdsskadeforsikring, som skal tegnes til aktive 
ejere/direktører i Danmark og koster ca. 500-2000 kr. p.a. 
og ejer. 

Erhvervskonto er nødvendig i bank. Tal med banken og 
få “OK” og en pris allerede inden stiftelsen. Alt for mange 
får stiftet IVS for at opdage, at f.eks. deres fortid og evt. 
optagelse i RKI gør en bankkonto umulig. Regn med krav 
om både gebyr ved stiftelse og løbende omkostninger ved 
erhvervskontoen.

Dyrere regnskab for mange, da der skal udarbejdes fuld 
årsrapport, der skal uploades og offentliggøres på erhvervs-
styrelsens hjemmeside. En del personer vil behøve hjælp i 
forhold til dette.

Regnskabet er offentligt tilgængeligt, så venner og konkur-
renter kan følge med i, hvordan det går dig.

Ingen personlig risiko - risiko er begrænset til selskabska-
pitalen. Dog kan banker (læs vil banker) og andre kræve 
personlig kaution, og dermed kan der stadig være personlig 
risiko. Man skal også være opmærksom på krav til ledel-
sen om kapitalberedskab, og driver man f.eks. et selskab 
videre på et tidspunkt, hvor det burde have været klart, at 
man ikke kan betale ny gæld, så vil man som ledelse kunne 
pådrage sig personligt ansvar. Det vil også være noget nær 
standard, at leverandører vil kræve forudbetaling, specielt i 
selskaber stiftet med meget lille kapital (typisk IVS med 1 kr. 
f.eks.).

Let at tage nye ejere ind og skifte ejere ud ved handel med 
anparter.

Skat af overskud som selskabsskat. Løn udbetales med al-
mindelig personskat.

Underskud kan bruges, når man i senere år får overskud, 
men ikke trækkes fra i anden personlig indkomst.

Skat af penge, man vil have ud til sig selv, medfører gene-
relt samme skat som skat i personlig virksomhed - uanset 
man tager det som løn eller først betaler selskabsskat og 
så tager udbytte med udbytteskat. Der er ikke noget sparet 
skattemæssigt ved at have et holdingselskab på toppen. 
Det ændrer ikke ved, hvad du kommer af med i skat, før du 
har pengene i egen lomme.

Kørselsgodtgørelse efter statens takster og rejsediæter skal 
indberettes til skat og må kun udbetales, også til ejer, hvis 
der er en løn, der står i fornuftigt forhold til beløbet samti-
digt. Ellers må der ikke udbetales noget.

Ved stiftelsen skal der indbetales en kapital (IVS min. 1 kr., 
ApS min, 50.000 kr. og A/S min. 500.000 kr.). Denne kapital 
kan ikke hæves, før selskabet evt. lukkes, eller anparterne 
sælges. Den skal stå som ”kreditorernes sikkerhed”.

Ved stiftelse af IVS med op til 25.000 kr. i kapital kan man 
selv bekræfte kapitalen. Ved kapital fra 25.000 kr og op, og 
dermed i alle ApS, skal kapitalen bekræftes af bank, god-
kendt revisor eller via en advokats klientkonto. Dette vil ofte 
koste nogle tusinde kroner.

Et IVS må ikke udbetale udbytte til ejer eller holdingselskab, 
før der er opbygget en kapital på 50.000 kr. (og denne ka-
pital vil som udgangspunkt være i form af selskabsbeskattet 
overskud).

Tabes selskabskapitalen  er der krav om, at der skal afhol-
des en formel generalforsamling – også selv om du blot er 
eneste ejer. Man kan få risiko for personligt ansvar, hvis ikke 
man agerer korrekt, men fortsætter gældsætning efter, at 
det måske burde være klart, man ikke kan betale enhver sit.

Husk også her, at en ejeraftale er meget vigtig, hvis man er 
mere end én ejer. Til brug for ejeraftale vil det være mit råd, 
at hver ejer benytter egen rådgiver. 

Lukkeproceduren for et selskab er relativt besværlig/tager 
lang tid - ofte 6-8 måneder.

Anbefalingerne er derfor...

Skal man argumentere for forskelle mellem IVS og ApS, 
og hvorfor jeg ofte ville anbefale ApS, så må det være 
noget med tillid.

Stoler man kun nok på egen ide til at ville sætte 1 krone 
på spil, så er det ikke så mærkeligt, at banker og leve-
randører heller ikke helt anser det for seriøst.
Man læser tit, at det koster 50.000 kr. at stifte ApS og 
kun 1 krone at stifte IVS, men det er vrøvl.

Kapitalen, man stifter med, er ens egen og kan komme 
igen uden skat ved salg eller lukning. Det er lidt som 
enhver anden investering. Det er for mig ret mystisk, 
at mange gerne køber Novo-aktier og investeringsfor-
eninger i deres private investeringer eller i pensions-
depoter, men de vil helst have, at det er aktier i andre 
menneskers virksomheder.
Hvorfor det ikke er mindst lige så attraktivt at købe 
aktier/anparter i ens egen virksomhed, den man vil 
satse på, og bruge den investering til fremtidig vækst 
og indtjening, fatter jeg ikke. Det må da være langt 
sjovere at have anparter i sin egen virksomhed end i 
alle mulige andres?
 
 
Det afgørende for dig er at forstå, at det er en meget 
vigtig afgørelse: virksomhed med personlig hæftelse 
eller selskab.
 
Du kan møde masser af fanatikere, der vil aldrig vil 
råde til en personlig virksomhed (ofte fordi de ikke selv 
magtede at begrænse risiko), men sandheden er, at der 
er mange fordele ved både personlig virksomhed og ved 
at drive firmaet i selskabsform. Det er først og frem-
mest et spørgsmål om, hvorvidt det, du vil drive, kan 
drives uden at give dig en stor personlig risiko. 
Alt fra tab på kreditorer til erstatningskrav først og 
fremmest kan pege på selskabsformen, men mange 
har det langt enklere og skattemæssigt bedre i en op-
start i personlig virksomhed.

Det her er derfor ikke en facitliste, men et oplæg til, 
hvilke ting du bør overveje.  

OM 
SKRIBENTEN
John Hannover var ejer af en større 
dansk virksomhed og fra 1986 sidelø-
bende i ledelsen af den internationale 
koncern ”Nilörngruppen AB, frem til 
han pensionerede sig fra stillingen. 
Som adm. direktør var John Hannover 
ansvarlig for gruppens opstart i ni 
europæiske lande samt i Tyrkiet, Hong 
Kong, Kina, Indien og Bangladesh. I dag 
fungerer John Hannover som senior 
advisor med ad hoc opgaver for enkelt-
stående virksomheder, ofte i forbindelse 
med virksomhedsovertagelser, salg eller 
omstruktureringer sideløbende med, at 
han er iværksætterrådgiver på forskel-
lige fora. John Hannover har ydermere 
udgivet en række iværksætterbøger på 
forlaget Saxo. 
 
Læs mere om John og hans bøger på 
johnhannover.blogspot.dk/
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I N TERV I EW

Hurtigtvoksende 
madpakkesucces 
styrer mod udlandet
Børn, madpakker og balancen mellem familie- og arbejds-
liv. Ordene lyder velkendte for de fleste danske forældre, og 
de rimer ikke umiddelbart på hurtigtvoksende Scaleup-virk-
somhed. Alligevel er netop de ting grundstenene for Jeanet-
te Fæsters virksomhed YUMMII YUMMII, der, som hun selv 
beskriver det, næsten vokser hurtigere, end hun selv kan 
følge med til.

Foto: Privat

eanette Fæster har udviklet Bento- og 
termomadkasser og vandflasker, som 
har praktisk anvendelse og bæredyg-
tighed for øje. Idéen kom, da hendes 

søn blev optaget på Elite Sports Akademi Aarhus, 
og det at fodre en sportsglad teenage-dreng med 
spændende mad blev lidt af en udfordring. Med 
mange års erfaring som underviser i blandt andet 
innovation og iværksætteri på Aarhus Handels-
gymnasium besluttede hun at afhjælpe sin søns 
madpakke-problem og springe ud i drømmen om 
at være iværksætter.
 
“Jeg har altid sagt, at når børnene blev store, så 
ville jeg prøve at tage min egen medicin. Det kan 
være svært at komme på idéen, men pludselig var 
den der. Så gjorde jeg det! Jeg kunne prøve min 
undervisning af på mig selv, og så kunne jeg jo 
samtidig skabe værdi i min egen og andres hver-
dag,” siger Jeanette Fæster.
 
Ideen til virksomheden blev at gøre det nemme-
re for alle at kunne medbringe indbydende og 
miljøvenlige madpakker. Det skulle være muligt 
at minimere familiers madspild ved at kunne 
medbringe varme rester i termomadkasser og 
samtidig kunne nedbringe forbruget af plastik og 
engangsemballage ved at bruge Bentobokse med 
rumopdeling.
 

J
Af Cecilie Fuhlendorff

”Jeg har altid sagt, at når 
børnene blev store, så ville 
jeg prøve at tage min egen 
medicin. 

”Der er et overforbrug af 
plastik. Den flyder i 
verdenshavene og på 
strandene, og det tror jeg, 
at vi er klar til at gøre op 
med og tænke mere bære-
dygtigt

Effektiv styring af madpakkerne

Det skulle vise sig at være en god beslutning 
at afprøve sine teorier på sig selv. I dag er der 
skruet op for effektiviteten i virksomheden, og 
på bare et år er Jeanette Fæster gået fra at have 
fem produkter til at have over 25. Til sommer 
rammer YUMMII YUMMII over 50 forhandle-
re i tre forskellige lande; Norge, Tyskland og 
Danmark. Nye segmenter for produkterne åbner 
sig hele tiden, og senest har flere virksomheder, 
heriblandt Novo Nordisk, købt YUMMII YUMMII´s 
produkter til brug i deres kursusafdeling.

At Jeanette selv forklarer, at hun kan have svært 
ved at følge med virksomhedens succes, er til at 
forstå. På blot en måned har YUMMII YUMMII 
fået over 20 nye forhandlere i Danmark og Norge, 
og nu er Island og Sverige også begyndt at vise 
stor interesse for de bæredygtige madkasser.
 
“Det er tydeligt, at de nordiske lande synes godt 
om den bæredygtige tankegang i virksomheden. 
Især Norge er glad for det. Jeg plejer at sige, at vi 
før har gennemlevet en jernalder, en bronzealder 
og nu lever vi i en ‘plastikalder’. Der er et over-
forbrug af plastik. Den flyder i verdenshavene og 
på strandene, og det tror jeg, at vi er klar til at 
gøre op med og tænke mere bæredygtigt,” siger 
Jeanette Fæster.
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Den effektive fremgang for virksomheden er no-
get, Jeanette Fæster bevidst har valgt til og styret 
med omhu. Hun har blandt andet valgt at investe-
re i regnskabsprogrammet Billy, der hjælper hende 
med at holde styr på skat og moms i løbet af året, 
så hun ikke skal svede over de mange tal i årets 
sidste måneder. Derudover har hun været bevidst 
om at bruge sit netværk, som hun blandt andet 
har gennem sit arbejde som underviser.
 
“Det har været vigtigt, at det praktiske bare kørte, 
så jeg kunne bruge energien på at være kreativ og 
lave nye produkter. Det har været enormt rart at 
have hjælp til sådan nogle praktiske ting - det er jo 
ikke det, jeg synes er sjovt, så det skal bare funge-
re,” siger Jeanette Fæster.
 
Hjælp udefra

Hendes familie, venner og resten af netværket har 
da også stået klar til at hjælpe, når der var behov 
for det i virksomheden. Hun har netop fået sin før-
ste ansatte, og planen er, at der skal komme flere 
til i løbet af året. Med orlov fra Handelsgymnasiet 

i Aarhus er hun nu klar til at styre virksomheden 
på fuld tid. Men virksomheden havde ikke vokset 
så hurtigt uden hjælp, mener Jeanette Fæster. Der-
for råder hun andre iværksættere til at søge ud i 
netværket og finde forskellige digitale hjælpemid-
ler, når virksomheden skal stables på benene.
 
“Brug de hjælpeværktøjer der er. I starten ved man 
ikke så meget, men med tiden bliver man mere 
professionel. Spørg folk, der ved mere end dig selv. 
Der er altid nogen, der hjælper,” siger hun.
 
Selvom det går hurtigt for den Århusianske virk-
somhed, så tager Jeanette Fæster rejsen køligt og 
fokuserer på at styre virksomheden sikkert frem-
ad, så flere fremover får glæde af de bæredygtige 
termomadkasser.

“Drømmen er jo det, der sker lige nu, hvor vi 
udvikler virksomheden og vokser organisk. Det er 
en fantastisk rejse, og jeg ville unde alle at have 
mulighed for at prøve at arbejde med det, de bræn-
der for og kunne føre deres drømme ud i livet,” 
siger hun.

Jeanette Fæster, CEO, YUMMI YUMMI
Foto: Privat

t realisere den gode idé kræver blod, sved og 
tårer. Det ved enhver iværksætter. Færre er 
opmærksomme på, hvor vigtigt medarbejdernes 
trivsel er, hvis det skal lykkes at stable en succes-

fuld vir somhed på benene. Det gælder såvel det psykiske som 
fysiske klima på arbejdspladsen. 

Et hav af beslutninger skal træffes i en ny virksomhed, og 
helt vitale spørgsmål trænger sig på. Hvordan skal produktet 
markedsføres og toptunes? Hvordan skaffes kapitalen? 
Hænger økonomien sammen? Så ganske forståeligt hvis 
opmærksomheden på medarbejdernes trivsel fortoner sig. 
Men faktisk er der god grund til på et tidligt tidspunkt at 
gøre sig overvejelser om medarbejdernes velbefindende, hvis 
virksomheden skal generere vækst i fremtiden. 

Jo bedre arbejdsmiljøet er, jo mere produktive og kreative er 
medarbejderne. Uanset om der er én, to eller 500 ansatte. 
Traditionelt betragtes investeringer i arbejdsmiljøet som en 
nødvendig omkostning for arbejdsgivere for at overholde 
arbejdsmiljølov og udvise social ansvarlighed. Men også for 
iværksættere, der ansætter den eller de første medarbejdere, 
giver det mening at fokusere på medarbejdernes ve og vel. 
Uanset om det er fysisk arbejde, serviceydelser eller vidensde-
ling, der efterspørges. 

En arbejdsplads skal være et sted, man har lyst til at være 
– ikke kun for at arbejde. Iværksættere, der vil tiltrække 
talentfulde medarbejdere, bør være opmærksom på, hvad de 
forventer. Ikke mindst af hensyn til omsætningen. Et godt 
fysisk arbejdsmiljø gør, at ansatte får langt mere fra hånden. 
Sygefraværet og frustrationstiden er lavere, og det kan aflæ-
ses på bundlinjen. 

At være opmærksom på hvordan virksomhedens kreative og 
menneskelige kræfter udnyttes bedst muligt behøver langtfra 
at være en større økonomisk udfordring. Meget kan klares 
med omtanke, hensyntagen og blik for de ansatte forskel-
lige behov. Start processen allerede ved første medarbejder. 
Inddrag den enkelte i processen og vær åben for individuelle 
ønsker. For nogle er det måske adgang til en parkeringsplads, 

Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

Niels Agerup, 

Direktør, CCO, Ase

der gør forskellen. Tidlige erfaringer med medarbejderpleje 
er gode at have med, når og hvis virksomheden begynder at 
vokse. 

Masser af lys og et fornuftigt støjniveau er andre parame-
tre, der gavner trivslen. Også farver har stor betydning for 
menneskers synsindtryk, humør og opfattelse og kan blandt 
andet bruges til at skabe en bestemt stemning på arbejds-
pladsen. På samme måde kan kunst være med til at stimu-
lere farveindtryk og humør. Kunsten skal helst være neutral 
frem for provokerende og holdes i rolige nuancer, da kraftige 
farver kan virke ubehageligt for nogle.

KOMMENTAR

Gode råd om medarbejderpleje 

Tænk medarbejderomsorg ind fra første ansættel-
se og inddrag de ansatte i processen

Medarbejdere er forskellige og har individuelle 
behov (eksempelvis ekstroverte og introverte)

Sørg for masser af lys, gode akustiske forhold, 
behagelige temperaturer og ventilation 

A
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TÆNK PÅ 
MEDARBEJDERNES 
BEHOV FRA DAG ÉT
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