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Kom til franchise-
møde i Aarhus

Er du franchisetager eller over- 
vejer du at indgå en franchise- 
aftale, så deltag i et spændende  
fyraftensmøde i Aarhus:

Oplægsholdere til fyraftensmødet er:

Mødet afholdes et spændende sted 
i Aarhus. Kontakt nedenstående for 
yderligere oplysninger, eller tilmeld  
dig direkte på franchise-workshop.dk

Revisor Marianne Larsen 
Telefon 98 18 33 44 
Mail: mvl@danskrevision.dk

Advokat Helge Busk 
Telefon 76 10 00 88 
Mail: hebu@penta.dk

DANSK REVISION OG PENTA ADVOKATER

Torsdag  
16. august 2018
kl. 16.00 – 19.00

Her kan du blandt andet blive klogere på: 

•  Hvordan du sikrer en ligeværdig  
forhandling, hvis du skal indgå en  
franchisekontrakt

•  Hvilke ”fælder” i franchisekontrakten,  
du skal styre udenom 

•  Hvilke vilkår der bør være afklaret i  
forbindelse med franchisekontrakten

•  Hvad du skal være opmærksom på  
efter indgåelse af franchisekontrakten,  
herunder når kontrakten ophører

•  Og meget mere

Advokat Helge Busk fra Penta Advokater og 
Revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision

Begge har over 20 års erfaring med  
rådgivning af franchisetagere.

ogle af verdens største virksomheder er startet i 
en garage. Det mest berømte eksempel er måske 
it-producenten Hewlett-Packard, der i 1939 så 
dagens lys i en garage i Palo Alto. Talrige tekno-

logivirksomheder lod sig senere inspirere af HP, og den dag i 
dag anses netop denne garage for at være selve fødestedet for 
Silicon Valley. 

En af dem var manden bag Amazon.com, Jeff Bezos, der 
tilbage i 1994 købte en garage i delstaten Washington i håb 
om at få succes på linje med garage-giganten i Silicon Valley. 
Det lykkedes, og i dag er Amazon verdens største online-for-
handler. Også Apple og siden Google er spiret frem i en garage. 
Alle internationale megabrands til inspiration for nutidens 
iværksættere – unge som ældre.  

Herhjemme er tendensen den samme om end knap så domi-
nerende. Garager synes ganske velegnede til at udfordre det 
ordinære og gøre tingene anderledes. Lad mig nævne Brian 
Sørensen, der i 1998 grundlagde Cult i sine forældres gara-
ge nord for Aarhus. Eller en anden af Danmarks helt store 
erhvervssucceser, platformsselskabet Tradeshift, der siden 
opstarten for små ti år siden i investor Morten Lunds garage 
har udviklet sig til en milliardvirksomhed. 

Så jo, garager spiller en afgørende rolle i mange iværksætter-
historier. Men dermed langtfra sagt, at blot enhver ung eller 
gammel med talent og gode ideer kan blive en iværksætter-
succes, hvis de blot har en sådan til rådighed. Nok drømmer 
mange danskere om at starte egen virksomhed, men alt for 
få ender med at tage springet. Iværksætteri er hot som aldrig 
før, men kendsgerningen er, at iværksætteriet har stået stille 
i mere end 15 år. 

Særligt mange kvinder tøver. Selv om kvinder i dag stormer 
frem i uddannelsessystemet og på chefgangene, starter færre 
kvinder i dag virksomhed. Trods et mangeårigt ønske om at få 
flere kvindelige iværksættere, går udviklingen den modsatte 
vej. Siden årtusindskiftet og frem til 2014 udgjorde kvinderne 
omkring en tredjedel af nye iværksættere, mens der sidste år 
stod en kvinde bag hver fjerde start-up.
 
Omvendt er lysten – og ikke mindst viljen - til at drive 
virksomhed i fremgang hos danske seniorer. Særligt blandt 
+55-generation realiserer stadig flere deres iværksætterdrøm i 
en moden alder. 

Det forløbne år har på mange måder stået i iværksætteriets 
tegn. Regeringens Iværksætterpanel er blevet permanent. 

Formanden, serieiværksætter Tommy Ahlers blev udnævnt til 
uddannelses- og forskningsminister, og en egentlig erhvervs- 
og iværksætterpakke er en realitet. Samtidig indgyder den 
nylig indgåede aftale om et nyt erhvervsfremmesystem lysere 
tider for iværksættere og små virksomheder, der hidtil kun i 
ringe omfang har haft glæde af det vildtvoksende system. Kun 
sjældent har tilbuddene matchet deres behov.

Så der er gode takter. Opgaven bliver nu at holde såvel 
politikere som organisationer og kommuner fast på, at der 
skal mere og andet end garager til, hvis Danmark skal indfri 
erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) ambition om at blive 
et af verdens førende iværksætterlande. Det kræver handling 
bag ordene. 

Dansk Iværksætter Forening er garant for, at iværksætternes 
og de mindste virksomheders røst bliver hørt. Vi vil stille 
skarpt på, om de mange offentlige aktører i erhvervsfrem-
mesystemet målretter tilbud til iværksætterne og kræve, at 
iværksætteri får en mere fremtrædende plads i uddannel-
sessystemet. Helt fra barnsben skal kommende iværksættere 
stimuleres til at turde udvikle deres potentiale.

Men hvad skal der helt lavpraktisk til for at løfte iværksætte-
riet blandt unge, mænd, kvinder og ældre. De spørgsmål sæt-
ter Dansk Iværksætter Forening i samarbejde med a-kassen 
Ase til debat på Folkemødet i netop en garage på Cirkusplad-
sen i Allinge. Så kig forbi IværksætterGaragen plads C27 og giv 
dit besyv med.

Som iværksætter ved du bedst, hvad der skal til for at få gang 
i iværksætteriet. Garage eller ej. 

Iværksætteri og spirende 
garagesucceser 

L E D E R

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening 
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Dansk Iværksætter Forening
Frederikskaj 4, 2450 København SV
www.d-i-f.dk
www.ivaerksaetteren.dk  

Få Danmarks førende startup-medie – IVÆRK-
SÆTTEREN – sendt direkte til din virksomhed. 

Med et fysisk eksemplar af IVÆRKSÆTTEREN 
giver du alt fra kunder, medlemmer, besøgen-
de, ansatte mm. inspiration i hverdagen og 
lyst til at tænke ud af boksen. Lad magasinet 
ligge i receptionen, i kantinen, i mødelokalet 
eller andet og bidrag med maksimal værdi og 
inspiration.

Læs mere på www.d-i-f.dk/business-medlem
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VANEMÆRKET

14.10 – 15.00
Iværksætteri er et storbyfænomen – skal udkantsdanmark med?
Udkantsdanmarks manglende evne til at skabe iværksættere, dynamik og beskæftigelse sættes til debat.

Paneldeltagere:
Karsten Gram, næstformand, Landdistrikternes Fællesråd. Mads Váczy Kragh, direktør, Væksthus Sjælland. 
Leon Sebbelin, borgmester (RV) Rebild Kommune. Toke Kruse, serieiværksætter. Karsten Mølgaard Jensen, adm. direktør, Ase

16.00 – 16.45
Toke Kruse om livet som succesfuld serieiværksætter. Anne Glad interviewer Toke Kruse om succeser og fiaskoer - hvordan fejler 
man sig til en succesfuld iværksætter?

11.00 – 11.45 
Det grå guld kan skabe nyt dansk iværksætterboom
Senioriværksætteri er populært. Ligger der et skjult iværksætterpotentiale hos de ældre? 

Paneldeltagere:
Jeppe Jakobsen, MF, Dansk Folkeparti. Mette Reissmann, MF, Socialdemokratiet. Bjarne Hastrup, adm. direktør Ældre Sagen. Karsten 
Mølgaard Jensen, adm. direktør, Ase. Torben Abildgaard Pedersen, adm. direktør, Tapcert

17.00 – 17.45 
Hvordan skaber vi talenter med digitale kompetencer?
IT branchen skriger efter kvalificeret arbejdskraft - hvordan skaber vi den rette masse af talenter?

Paneldeltagere:
Niko Grünfeld, Kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune. Christine Sørensen, Communications and Public Affairs Manager, 
Google. Steen Enemark Kildesgaard, rektor, Københavns Erhvervsakademi KEA. Peter Hummelgaard Thomsen, MF, Socialdemokratiet. 
Peter Kofler, Formand, Dansk Iværksætter Forening 

11.45 – 12.30
Dræbes lysten til iværksætteri i det danske skolesystem?
De unge vil være iværksættere – men tager skolerne lysten og selvstændighedstrangen fra de unge?

Paneldeltagere:
Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier. Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole. Ole Heinager, adm. direktør 
NEXT Uddannelse København. Peter Kofler, formand, Dansk Iværksætter Forening

13.50 – 14.40
Hvorfor er kvinder ikke iværksættere?
Der er et klart ønske om flere kvindelige iværksættere, men hvad skal der til for at det lykkes?

Paneldeltagere:
Carla Cammilla Hjort, CEO Space10. Christiane Larsen, iværksætter, Ailefo. Sahra-Josephine Hjorth, CEO og co-founder, CanopyLAB. 
Peter Kofler, Formand, Dansk Iværksætter Forening 

15.15 – 16.00
Erhvervsfremme: Godkendt eller omsyn?
Fem milliarder erhvervsfremmekroner til glæde for hvem?

Paneldeltagere:
Claus Juhl, Formand for Forenklingsudvalget. Peter Kofler, Formand, Dansk Iværksætter Forening. Gert Helenius, Erhvervsdirektør, Ha-
derslev Erhvervsråd

Paneldebatterne styres af:
Anne Sophia Hermansen, Kultur- og livstilsredaktør på Berlingske 

Torsdag den 14. juni

Mød os på folkemødet i C27

Fredag den 15. juni

Lørdag den 16. juni 
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P O R T R Æ T

Foto: Lisa Vinther Design

en legendariske bygning Krøyers 
Atelier i Bredgade i Indre København 
er ombygget til kontorer og omdøbt 
til X-Mansion. Her holder Toke Kruse 

og hans portefølje af virksomheder til. Han kan 
præsentere en millionomsætning, og i X-Mansion 
udlever medarbejdere såvel Toke en drøm om, at 
iværksætteri skal have impact og gøre en forskel 
for andre.

Som ung gymnasiast startede Toke sin første virk-
somhed i 2001. Det var en lærer i mediefag, der 
satte strøm til ideen om at blive iværksætter. Selv-
om de første 10 år var slid og slæb uden synlige 
resultater, blev Billy gennembruddet. Siden den-
gang er det gået stærkt. Toke har skabt og lukket 
virksomheder. Han har været grundlægger af bl.a. 
et madpakke-bestillingssystem til folkeskoler og 
et personale bookingsystem til vikarbureauer og 
plejehjem. De vel nok mest kendte virksomheder 
i porteføljen er regnskabsprogrammet Billy, der 
blev stiftet i 2011 og det nyeste skud på stammen 
Bilagscan fra 2017, der er skabt med pengemænde-
ne Lars Seier og Preben Damgaard i ryggen. 

Fra specialklasse til forreste række 

Folkeskoletiden rummer ikke mange minder om 
topkarakterer. For Toke klarede sig med nød og 
næppe igennem med et karaktergennemsnit, der 
lige netop var nok til optag med forbehold til en 

Af Alex Randrup 

Fra specialklasse 
til serieiværksætter 
I mere end 17 år har Toke Kruse startet virksomheder, hyret og fyret medarbejdere og 
levet livet som iværksætter til fulde. I en baggård til Bredgade i centrum af København 
holder han og hans portefølje af virksomheder til. Han er kendt for ikke at sætte sit lys 
under en skæppe, fortælle stolt om sine resultater og have en holdning, der ofte kan 
virke for pralende og provokerende. Iværksætteren har mødt Toke og tegner her et por-
træt af en mand, som ikke altid har været speciel heldig eller god i skolen, men som er 
bersærker af natur og kendt for at tage styring i eget liv. 

D gymnasial uddannelse. Alt andet end pensum-
lister, dansk grammatik og engelske verber trak 
i knægten fra den københavnske forstad Søborg 
med opvækst i arbejdsklassen.

“Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle gå skole. 
Jeg gad ikke virkelig ikke, og jeg kunne virkelig 
ikke se en større mening med at lære at skrive 
eller tale engelsk. Jeg fik de dårligste karakterer 
og havde specialklassetimer sammen med de 
allerdårligste elever med andet modersmål end 
dansk. Som den mindste og en af dårligste elever 
var jeg nok et let offer for mobning og den slags,” 
siger Toke om sin folkeskoletid.

På trods af en hård start af skolelivet tegner Toke 
et billede af sig selv som en kreativ og udadvendt 
dreng med interesse for de kreative fag og facit-
fagene, som han kalder matematik og regnskab. 
Interessen for fag med to streger under et facit 
har han bibeholdt den dag i dag. Det er blevet en 
levevej forankret i virksomhederne Salary, Billy og 
Bilagscan. 

Trods et liv som serieiværksætter så stod det 
aldrig skrevet i kortene, at Toke skulle ende med 
at have succes. Til den obligatoriske afgangseksa-
men i niende klasse fik Toke et gevaldigt wake-
up-call ved at sidde over for eksaminator. At sidde 
skoleret ved det grønne bord og ikke kunne begå 
sig på et skoleengelsk var udslaget, der fik Toke til 

Mød Toke Kruse på Folkemødet torsdag den 14. juni i IværksætterGaragen plads C27 kl. 14.10 og igen kl. 16
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at forstå, at der nu nok alligevel var en mening med at terpe 
og lære. At styring over eget liv og hårdt arbejde i sidste ende 
betaler sig.

“Jeg kom til engelsk eksamen og failede big time. Underviser 
sagde, at jeg fik et syvtal, men jeg burde have fået et femtal 
(red. efter gamle skala). Jeg fik et chok. Det var altså noget af 
et skifte fra en lille dreng, der legede sig igennem skoleti-
den. Jeg brugte fjorten dage på at forstå resten af pensum. 
Mit snit var lige nok til at blive optaget med forbehold til 
gymnasiet. Den vigtigste læring fra min skoletid er, at man 
kan tage styring over tingene, hvis man virkelig vil. Skolen 
er nødvendig, men det var nok det sidste sted, jeg havde lyst 
til at være som barn,” tilføjer Toke. 

Med et gennemsnit der lige var over grænsen til at kunne 
komme i gymnasiet forlod Toke folkeskolen og røg direkte 
ind på første række i gymnasiet. Med ambitionen om at få 
tingene til at give mening og målrettet arbejde forlod Toke 
gymnasiet med det næsthøjeste snit af hele årgangen.

En bersærker af natur 

Fra barndomshjemmet har der aldrig været et ønske om, at 
Toke skulle ende som iværksætter. Som den eneste dreng 
med fem søstre har han fra barnsben lært, at der skulle 
kæmpes om opmærksomheden, og at struktur er en nødven-
dighed for at få en helhed til at fungere. Selv siger Toke, at 
han tager alt andet end rigdom med sig fra sin opvækst i Sø-
borg. Netop dette har været fundamentet for hans succes. En 
far som økonomimand og en mor som plejehjemsassistent 
har givet ham indblik i to forskellige, men komplementære 

verdener, påpeger Toke. 

“Min far er nok groft sagt den mere rationelle del af mig, og 
den bløde og følelsesmæssige side er min mors. Min interes-
se for iværksætteri er ikke kommet fra mine forældre. Min 
mor har altid sagt, at jeg måtte blive, hvad jeg selv havde 
lyst til. Jeg har altid troet, at jeg skulle være tømrer eller 
håndværker. Jeg kommer ikke fra en udpræget iværksætter-
familie. Jeg er ikke født med en guldske i munden. Jeg har 
lånt penge på mit glatte ansigt i banken,” siger Toke.

Det har aldrig været drømmen om at lave det store exit, der 
har drevet lysten til at være iværksætter for Toke. Det har 
derimod været det at skabe og drive sit eget, der har været 
omdrejningspunktet. Selv omtaler han sig som en bersær-
ker. Han tør kaste sig ud i nye projekter og arbejde målrettet 

P O R T R Æ T

Foto: Lisa Vinther Design

Vi skal passe på med herhjemme kun at 
tale om succes, hvis vi ser et stort exit. 
Vejen dertil kan være lige så meget en 
succes. Succes gradueres efter den en-
kelte iværksætter.

”

og hårdt for at få det til at lykkes. 

Men som mange andre nyudklækkede iværksættere skulle 
der løbes stærkt og arbejdes meget mere for at få virksomhe-
derne flyveklar. Særligt med en af hans første virksomheder 
madpakkefirmaet MinFrokost. Her oplevede Toke sin vel nok 
største fiasko til dato. For selvom et madpakkekoncept til 
folkeskoler på papiret kunne lyde yderst bekvemt, så anede 
Toke på dette tidspunkt intet om logistik, catering og bureau-
krati i skolesystemet. Toke var med over hele processen fra 
smurte leverpostejsmadder til distribuering til skoler. Det var 
væsentlige barrierer, der gjorde, at MinFrokost fejlede, og her 
lærte Toke lektien om vel nok de tre væsentligste parametre 
at kende til som iværksætter: Betalinger, udbud og efterspørg-
sel og prissætning. 

“Uddannelse er vejen til flere vækstvirksomheder”

I starten af nullerne var det mere reglen end undtagelsen, at 
Tokes arbejdsuger var tættere på de 80 timer. Samtidig var 
han indskrevet først på et bachelorstudium på Copenhagen 
Business School og senere et kandidatstudium på IT-Univer-
sitetet. Det endelige gennembrud som iværksætter kom først, 
da han endelig var færdig med hans kandidatuddannelse på 
IT-Universitetet. Nok mest af alt fordi, at han kunne fokuse-
re fuld tid på hans virksomheder, påpeger Toke i hans bog 
Greatest Blog Hits. 

I takt med at iværksætteri herhjemme i de senere år er rykket 
direkte ind på tv-skærmene, og avisspalterne fyldes med 
succeshistorier om iværksættere, ser man også et øget motiv 
særlig hos de unge danskere om at kaste sig ud i tilværelsen 
som iværksætter. Opmærksomheden og den øgede bevidsthed 
om en karrierevej som iværksætter bliver også hilst vel-
kommen og bifaldet af Toke selv. Dog med en anke. For som 
Toke påpeger, så giver iværksætteri en praktisk viden, men 
teoretisk viden er en accelerator og fundamentet for de fleste 
vækstvirksomheder.  

“Der er en tendens i tiden til at tro, at man ikke skal have 
nogen uddannelse, før man starter som iværksætter. Der er 
flere iværksættere, der siger det. Bill Gates havde ikke nogen 
uddannelse. Men jeg må bare sige, at grunden til vi læser 
bøger er for at blive klogere. Tag nu den uddannelse. Du kan 
jo godt lave iværksætteri løbende. Du har brug for teoretisk 
ballast. En helt anden snak er så, at vi til gengæld godt kan 
putte iværksætteri ind i uddannelserne,” siger Toke. 

Iværksætteri handler for Toke om at løbe en risiko og hårdt 
arbejde. Det er grundpillerne for, hvad der karakteriserer 
begyndelsen på et iværksættereventyr. I takt med at vi i 
Danmark herhjemme de seneste år har talt om nystartede 
virksomheder, der runder de magiske 1000 medarbejdere, og 
at vi simpelthen ser for få danske vækstvirksomheder, taler 
Toke i langt højere grad for anerkendelsen af højtuddannede 
som iværksættere end teenagere uden uddannelse.  

“En sekstenårig laver nok ikke den næste store 1000-mands-
virksomhed. Den skal nok skabes af en, der har erfaring fra 
erhvervslivet, der teamer op med andre. De kan bygge noget 
rigtig stort, rigtig hurtigt. Jeg er fortaler for og mener, at det 
er vigtigt, at vi diskuterer herhjemme, hvordan vi får flere 
højtuddannede til at blive iværksættere. Vi ser altså 9 ud 10 

virksomheder lukke igen, fordi de ikke løber en risiko el-
ler møder modstand. Hvis jeg skulle råde vores politikere, 
så skal vi have skabt flere incitamenter til, at højtuddan-
nede dropper deres høje løn på mere end de 50.000 om 
måneden,” tilføjer Toke. 

USA tur retur 

Rigtig mange drømmer om at tage turen til udlandet og 
måle sig med de store virksomheder. Kun seks måneder 
efter at Toke og hans forretningspartner lancerede deres 
Billy-regnskabsprogram, stod de plantet med fødderne 
i San Francisco, for det amerikanske marked skulle 
indtages. 

USA-eventyret er historien om den unge skolede iværk-
sætters møde med en helt anden iværksætterkultur end 
det hjemmevante fra Danmark. Historien om at gå fra 
vel nok den mest risikoaverse iværksætterkultur til en 
kultur, hvor fallenter hyldes som helte, påpeger Toke. 

“I USA er indstillingen, at man prøver, man fejler, og så 
prøver man igen. Fejler man, så går man videre. I USA 
rejser man sig igen og lærer af det. Frygten for at fejle 
gør, at vi ikke er et iværksætterland. Det styrer os for 
meget. Hvis så folk bliver iværksættere herhjemme, så 
starter de jo ikke med den vildeste idé. De starter med det 
åbenlyse. Der er ikke så meget risiko forbundet med det,” 
tilføjer Toke.  

USA gav Toke mere, end det han umiddelbart godt vidste; 
at man ikke skal sætte sit lys under en skæppe og huske 
at være stolt over, hvad man kæmper for med sine 
projekter. I 2015 møde Toke sin kæreste, og ret hurtigt 
efter venter de sammen et barn. En ny udfordring for 
den travle iværksætter, der havde taget turen til staterne 
for at slå igennem med Billy. Men på trods af hvad der 
kunne virke som en modstand og hæmsko for iværksæt-
teren, så er det en gave. Tokes iværksætterliv defineres 
i lige så høj grad af at være en kamp om frihed og tage 
styring i sit eget liv, tilslutter Toke. 

Succes skal gradueres til den enkelte iværksætter

Toke har i mere end 17 år startet, drevet og lukket 
virksomheder. Samtidig har han blogget og delt ud af 
sin viden til andre. Det har gjort ham til den mest læste 
iværksætterblogger. I 2015 stiftede han Bilagscan i en 
ellers allerede imponerende portefølje af virksomheder. 
Vel nok også det projekt, der optager Tokes tid i dag. 
Ansvaret for, at det bliver en succes, ligger hos ham. For 
første gang i iværksætterkarrieren har Toke valgt at tage 

Jeg er fortaler for og mener, at det 
er vigtigt, at vi diskuterer herhjemme, 
hvordan vi får flere højtuddannede til 
at blive iværksættere.
”
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Foto: Lisa Vinther Design

eksterne investorer med. I dette tilfælde de erfarne pen-
gemænd Lars Seier og Preben Damgaard. For første gang 
har Toke forpligtet sig til eksterne investorer, men på 
trods af dette er der sket et skred i prioriteter, arbejds-
mængde og tilgang til at være iværksætter. For selvom 
der stadig bliver brugt mere end en standard arbejdsuge 
på kontoret, har familiefaren et ansvar særligt overfor 
sønnen Logan. 

“Det bedste råd, jeg kan give videre til andre, er: Som 
man er iværksætter, sådan kan man ikke være familie-
far. Du kan bruge nogle elementer fra dit iværksætterliv 
for at skabe en familie. Iværksætteri handler meget om 
at være rationel, man kan altså ikke føle sig frem. Jeg 
har tidligere set mine virksomheder som mine hjer-
tebørn. Det har været drivkraften for mig i 17 år, men 
det har flyttet sig. I dag er mine virksomheder mere 
investeringer end hjertebørn,” siger Toke.  

I 17 år har det handlet om virksomheder og vækst. Det 
har været et bevidst valg for Toke, og drømmen har 
været at bygge en succes. Med Tokes egne ord har det 
krævet hårdt arbejde, og hvad der er hårdt arbejde 
er ikke nødvendigvis lig med en succes. For hvad der 
karakteriserer en succes, bør man lade være op til den 
enkelte, påpeger Toke.

“Jeg er god til at tage virksomheder fra 0 til 10, hvor det 
operationelle og tage en virksomhed fra 10 til 100 ikke 
er min styrke eller fokus. Det har jeg ansat gode folk 
til. Vi skal passe på med herhjemme kun at tale om 
succes, hvis vi ser et stort exit. Vejen dertil kan være lige 
så meget en succes. Succes gradueres efter den enkelte 
iværksætter. Rigtig mange vil spænde ben for sig selv, 
hvis man kun tror, man har opnået succes, hvis man 
sælger sin virksomhed og laver et exit,” afslutter Toke. 

Blå Bog
Uddannelse:

• Frederiksberg HTX, 1998-2001

• Copenhagen Business School, CBS, HA 
(Kommunikation), 2004-2007

• Københavns Universitet, specialfag 
inden for programmering, 2009

• IT-Universitetet København, ITU, Cand. 
it., 2008-2010

Aktive drift-virksomheder, som Toke ejer:

• Billy ApS, som er regnskabsprogram

• Bilagscan ApS, som er en scanningsmo-
tor til scanning af bilag

• Salary.dk ApS, som er et lønprogram

Udsnit af aktive advisory boards:

• Nordic Eye med Lars Tvede og Peter 
Warnøe

• Meploy.me

Personlige oplysninger: 

• Født i 1982

• Oprindelig fra Søborg og Holte

• Har boet i Indre København (foruden 
San Francisco) i det meste af sit voksenliv

• Iværksætter siden 2001

• Far til Logan født 2015

GDPR, som stiller krav til virksomheder, der indsamler, lagrer og håndterer person-
oplysninger, træder i kraft d. 25. maj 2018. Er din virksomhed klar? Lige nu tilbyder 
vi 15% rabat på udvalgte produkter til sikker håndtering af følsomme oplysninger.

Købt nemt og hurtigt på ajprodukter.dk eller bestil et konsulentbesøg. Vi er altid 
klar med et godt tilbud, indretningsforslag og monteringsservice.

Tlf. 59 400 999       ajprodukter.dk

Bliv klar til GDPr
Få 15% rabat på udvalgte produkter
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Toppen af 
E-handel 
anno 2018

-handelsprisen er blevet et af de arrangementer, 
man ser frem til, hvis man bare er en lille smule in-
teresseret i iværksætteri, e-handel og konverterings-
optimering. Ikke nok med at FDIH med Niels Ralund 

i spidsen i flere måneder op til arrangementet er mestrer i at 
skabe spænding og hype om, hvem der skal løbe med årets 
priser, så giver selve aftenen en tro på, at danske e-handlere er 
på vej ind i en ny æra. 

Arrangementet i sig selv er vokset år for år. Siden år 2000 er 
Danmarks bedste netbutikker og leverandører blevet kåret. I alt 
var 800 gæster placeret i Øksnehallen og klar til at fejre dette 
års vindere. 

I år havde erhvervsminister Brian Mikkelsen også fundet vej til 
festen og indtog talerstolen med rosende og anerkendende ord 
til de nominerede og fremmødte: 

”Det er virksomheder som jer, der er med til at skabe vækst 
og arbejdspladser i Danmark. I er helte. Derfor vil regeringen 
arbejde videre for, at I får endnu bedre vilkår, så I kan udnytte 
de mange nye muligheder,” sagde Brian Mikkelsen. 

Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff & Alex Randrup 

Traditionen tro fejrer FDIH hvert forår de e-handlere, som gør det lidt 
bedre end alle andre. Sjældent er så meget onlinetalent samlet et sted 
på dansk grund som til E-handelsprisen. Iværksætteren var til stede til 
dette års show. Her er reportagen fra aftenen og de virksomheder, du 
bør skue efter, hvis du beskæftiger dig med e-handel. 

E
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Foto: Jeppe, FDIH
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Priser til de erfarne og de nye talenter

I løbet af aftenen blev der uddelt priser til erfarne 
og nye talenter. Hovedprisen er Guldprisen, som er 
udvalgt af en jury og gives til Danmarks dygtigste 
netbutik. Dette års vinder var nemlig.com, som også 
var så heldige at løbe med prisen som Årets Bedste 
B2C-virksomhed med omsætning på over 50 mio. kr., 
og de kunne dermed hive to E-handelspriser hjem.

Et af de mere rørende og anerkendende øjeblikke i 
løbet af aftenen var prisen “Årets E-ner”. Prisen er 
opfundet af administrerende direktør for FDIH Niels 
Ralund selv. En pris hvor han nominerer seks virk-
somheder, der har gjort særligt indtryk på direktøren 
selv. Efter en præsentation af de nominerede selv, 
stemmer publikum i salen, om hvem der skal have 
prisen. 

Her var det den 19-årige Daniel Johannesen, der står 
bag virksomheden og netbutikken Watery.dk. Med 
stående klapsalver fra salen kunne han modtage 
hæder og anerkendelse. Daniel havde set frem til 
E-handelsfesten siden Black Friday sidste år, hvor han 
kort efter af direktør Niels Ralund fik at vide, at han 

Bedste App

Bedste Omnichannel 
e-handelsvirksomhed

Bedste nye 
e-handelsvirksomhed

Bedste e-handelsværktøj

1. plads: Easypark

Easypark har med en enkel og elegant app gjort sig 
selv uundværlig for bilister, der ikke vil bøvle med 
parkering og betaling. Virksomheden imponerer 
juryen med flot vækst, en super kundeservice og 
tekniske løsninger, der kan give virksomheden en 
global førerposition og skabe succes på udenlandske 
parkeringspladser.

2. plads: MobilePay

3. plads: Too Good To Go

1. Plads: Brødrene Dahl.

Brødrene Dahl har igen hævet barren for, hvordan 
danske virksomheder kan bruge data. Virksomhedens 
strategiske og visionære brug af data og nye teknolo-
gier skaber en personlig og gennemtænkt oplevelse, 
som sikrer nye og tilfredse kunder i en benhård bran-
che. Brødrene Dahl er kort sagt en unik virksomhed, 
der imponerer juryen og inspirerer konkurrenterne. 
Derfor vinder de prisen som Årets Bedste Omnichan-
nel-virksomhed. 

2. plads: Sportsmaster

3. plads: Bog&Idé.

1. plads: Too Good To Go

Too Good To Go har med missionen om at mindske 
madspild skabt en international succes, der rammer 
tidsånden 100%. Too Good To Gos succesopskrift be-
står blandt andet af flotte tal, ambitiøse vækststrate-
gier og en lovende eksport, der får jurymedlemmerne 
til at klappe i hænderne. Det er too good, og derfor er 
Too Good To Go den bedste nye E-handelsvirksom-
hed.   

2. plads: Happy Helper

3. plads: Apopro

1. plads: Agillic.

Agillic belønnes for at have skabt en elegant og 
effektiv platform, som med pragmatiske og smarte 
løsninger gør livet lettere for virksomheder, der vil 
styrke den personlige kontakt med forbrugerne. Virk-
somhedens løsninger er ifølge juryen i international 
klasse, og potentialet er enormt både i Danmark og 
resten af verden. Det er derfor helt fortjent, at Agillic 
nu kan fejre en flot børsnotering med titlen som Årets 
Bedste E-handelsværktøj. 

2. plads: Raptor

3. plads: WakeUpData 

var nomineret til “Årets E-ner”. 

“Først og fremmest giver prisen SÅ meget motivation 
til at give den endnu mere gas – arbejde længere ud 
på natten. Også giver den nok også den selvsikkerhed, 
jeg har brug for til at tage vanskelige beslutninger og 
komme over dem på en bedre måde. Dertil er der jo 
heller ikke noget lige nu, der kan slå mig ud,” siger 
Daniel Johannesen. 

Daniel vil bruge medvinden fra prisfesten til at nå nye 
mål og satser benhårdt på at vækste sin forretning i 
de kommende år. 

“Jeg har aldrig lagt skjult på mine store ambitioner. 
Før jeg overhovedet havde én eneste kunde var mit 
mål at blive den største inden for svømmeudstyr i 
Danmark. Det er jeg godt på vej til at blive. Men mit 
største mål lige nu er, at vi i år når en omsætning på 
over 5 millioner og på længere sigt ,at Watery i 2023 
er den største skandinaviske svømmeshop. Og det 
kommer til at ske – spørgsmålet er bare hvor hurtigt,” 
afslutter dette års “E-ner”.

Se alle vinderne og juryens begrundelser her  

F O K U S  P Å  E - H A N D E L

Bedste B2C e-handelsvirk-
somhed med omsætning 
over 50 millioner kr.

Bedste Eksportcase

Bedste B2C med 
omsætningen under 50 
millioner kr.

Bedste E-handelscase

Bedste B2B 
E-handelsvirksomhed

Bedste 
abonnementsløsning

1. plads: Nemlig.com

Nemlig.com har med mod og visioner sat strøm til 
den danske dagligvarebranche og krydrer flot vækst 
med glade kunder. Juryen roser nemlig.com for at 
levere en digital oplevelse med personaliserede 
sortimenter, indkøbslister og opskrifter, der inspirerer 
forbrugerne til at handle i  en dagligvarebutik, som 
aldrig lukker. Nemlig.com gør kort sagt dagligdagen 
nemmere for forbrugerne, og derfor kan den digitale 
dagligvaregigant nu putte en E-handelspris i kurven.

2. plads: Sinful

3. plads: Whiteaway

1. plads. Sinful

Sinful har efter flere år med imponerede vækst i 
Danmark kastet sig over nye markeder. Det er - sagt 
på godt jysk – gået godt, og 45% af omsætningen 
kommer allerede fra udenlandske kunder. Det skyldes 
ikke mindst en knivskarp strategi og teknisk snilde, 
der gør udrulningen af nye sites forholdsvis nem og 
hurtig. Juryen roser særligt Sinfuls arbejde med at 
udvikle egne produkter og for at bruge T-mall til at 
komme i seng med kineserne. Sinfuls eksporteventyr 
kan blive langt og lykkeligt – vi hepper og støtter 
med en E-handelspris.

2. plads: Jysk

3. plads: Velux

1. plads: Goodiebox

Goodiebox er ifølge juryen et skoleeksempel på, 
hvordan en digital virksomhed skal drives. Den unge 
virksomhed har godt fat i den svære målgruppe, 
kundeservicen er i top, og konceptet er skalerbart. 
Juryen roser også Goodiebox for at bruge kundedia-
log og data til at skabe egne produkter, der knytter 
kunderne tættere til virksomheden. Virksomheden er 
kort sagt fyldt med gode sager og en fortjent vinder 
af en E-handelspris.

2. plads: Barberklingen

3. plads: Rito

1. plads: Venue Manager & shop.agf.dk

Venue Manager og AGF har skabt en succesfuld plat-
form, hvor køb af oplevelser, serviceydelser og fysiske 
produkter spiller sammen som et ægte vinderhold. 
Taktikken har sikret ny viden om fanbasen, givet 
12% flere tilskuere og øget salget af merchandise 
markant. Samtidig har det frigjort spillere på admi-
nistrationsbænken, som nu nemmere kan holde styr 
på sponsorer og fanbasen. Samspillet mellem Venue 
Manager og AGF er en vinder værdig, og derfor kan 
de tilføje en E-handelspris til pokalskabet.

2. plads: Vertica & hoka.dk (Hørkram)

3. plads: Esoft A/S og Esoft connect (danbolig)

1. plads: Danfoss

Danfoss har ifølge juryen skabt en helt unik platform, 
der lader B2B-kunderne vælge mellem 600.000 
varenumre og sammensætte over 100 mio. va-
re-kombinationer. Løsningen er uhyre kompleks og 
indebærer blandt andet 4 ERP-systemer og 28 sprog. 
Den tekniske innovation og ikke mindst udførelsen fik 
jurymedlemmerne til at klappe i hænderne og tabe 
kæben. Derfor er det fuldt fortjent, at Danfoss løfter 
prisen som Årets Bedste B2B-virksomhed.

2. plads: DLG

3. plads: Brødrene Dahl

1. plads Barberklingen

Antallet af glatbarberede og tilfredse kunder hos 
Barberklingen vokser hver måned. Det skyldes 
ikke mindst de lækre produkter og den knivskarpe 
abonnementsløsning, som får juryen til at klappe 
i hænderne. Den unge virksomhed får også ros for 
arbejdet med private label-produkter og håndskrevne 
sedler, der gør abonnementsløsningen personlig. Det 
er skarpt! Tillykke med prisen til Barberklingen.

2. plads: Årstiderne

3. plads: Goodiebox

F O K U S  P Å  E - H A N D E L
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Matchmakingdate 
øgede omsætningen 
med 200 procent

rdet matchmaking skal ikke forstås som dating 
i traditionel forstand, men derimod som et 
møde mellem små og mellemstore virksomhe-
der, der trænger til et digital løft, og ledige der 

har været på Google Succes Onlines forløb Digital Koordina-
tor og derigennem har forbedret deres digitale kompeten-
cer.

Gitte søgte en medarbejder med en stærk uddannelse samt 
gode digitale kundskaber. En bekendt havde i den forbin-
delse anbefalet hende at deltage på matchmaking med 
Digitale Koordinatorer. Som sagt så gjort, og halvanden 
uger efter var Sidsel Digital Koordinator hos NORU.

Fra ledig til Digital Koordinator

Sidsel stod med en kandidat i kommunikation og havde 
været ledig i seks måneder, hvor hun forgæves søgte stillin-
ger. Under jobsøgningen blev hun gjort opmærksom på og 
tilmeldte sig Google Succes Online Digital Koordinator-for-
løbet samt den efterfølgende matchmaking. 

Der ventede Sidsel tre intensive uger med undervisning 
i digitale værktøjer, og derefter var Sidsel klar til at date 
virksomheder. Og her mødte hun Gitte fra NORU.

“Jeg havde fået at vide fra jobcenter og a-kasse, at jeg skulle 
søge hos de små og mellemstore virksomheder. Men jeg 
havde svært ved at finde dem, fordi de ikke laver jobopslag. 
Men man finder dem til matchmaking,” siger Sidsel Gaard

A perfect match

Stævnemødet fandt sted hos Københavns Erhvervshus, og 
Gitte talte med i alt syv potentielle kandidater og havde tre 
til samtale. Tilsvarende havde Sidsel kontakt til otte inte-
resserede virksomheder. Den bedste kemi var dog mellem 
Gitte og Sidsel, og efter at have talt sammen til matchma-
kingen kom Sidsel til 2. samtale, der resulterede i starten 
på et samarbejde halvanden uge efter.

Dommen var klokkeklar - de havde begge fået, hvad de 
kom efter og endda på en effektiv måde; Gitte slap for at 

Af Hannah Plaschke og Christina Vinther

Gitte Olrik, ejer af webshoppen NORU, mødte den Digitale Koordinator Sidsel til et matchmaking-ar-
rangement formidlet af Google Succes Online og Københavns Erhvervshus. Kemien var der med det 
samme, og med Sidsels hjælp har NORU på rekordtid øget omsætningen til mere end det dobbelte.

O
bruge ressourcer på jobopslag, og stod nu med Sidsel, en 
nyudklækket kandidat og Digital Koordinator, som hun selv 
kunne præge og forme til sin virksomhed. Sidsel var til 2. 
samtale med i alt fire virksomheder, hvoraf valget faldt på 
NORU. Her kom hun i virksomhedspraktik, løntilskud og 
siden i ordinært job.
 
200 procent mere i omsætning

“Der er jo ingen, der går ind fra gaden og fra dag ét sætter 
sig ned og er produktiv og sprøjter ting ud, som giver over-
skud.” siger Gitte Olrik.

Men det viste sig faktisk at være præcis dét, Sidsel gjorde 
med de redskaber, hun havde fået på Google Succes Online 
Digital Koordinator-forløbet. På halvanden måned øgede 
NORU omsætningen med 200 procent. 
 
Kunne du tænke dig en date med et lige så godt resultat?
Google Succes Online og Københavns Erhvervshus afholder 
hver måned Digital Koordinator-forløb for ledige og tilhø-
rende matchmaking-arrangementer med små og mellem-
store virksomheder - drømmer du derfor om et digitalt 
boost til din virksomhed, bør du overveje at deltage.

Gitte og Sidsel, NORU
Foto: Privat
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1. Hav tålmodighed – læg en lang strategi
 
Det første, man bør gøre, er at lægge en strategi. Og den bør være 
lang! Succes kommer ikke af sig selv, og særligt hvis man gerne 
vil have succes organisk med sin SEO-indsats, hvilket er helt 
naturligt, så gælder det om at slå koldt vand i blodet. SEO er som 
bekendt ikke gratis, men det er afgørende, at man både har res-
sourcer og tålmodighed, hvis man vil have succes. Her gælder det 
virkelig om at sætte sig ind i konkurrenceniveauet inden for sin 
branche, inden man kaster sig ud i noget. Så læg en plan, hold 
dig til den, og vær tålmodig!
 
2. Sæt din lid til Facebook og e-mail
 
Imens du venter på, at din SEO-strategi skal give resultater, kan 
du med god grund sætte din lid til både Facebook og e-mails.
 
Facebook bliver hele tiden bedre og bedre til at tilbyde nye mål-
grupper, man kan målrette imod, og derfor er der noget for stort 
set alle at komme efter på Facebook.
 
Hvis man har nogle produkter, som er særligt priselastiske, kan 
man med god grund starte ud med at lave en konkurrence, så 
man kan få kickstartet sin e-mail-liste og øge sit brandkendskab. 
Gode e-mails har ofte en konverteringsrate, der ligger tættere på 
10% end 5%. Og så er de gratis at bruge, når man først har dem i 
folden!
 
3. Gør meget ud af dine tekster, og vis, at du mestrer sproget
 
En tredje ting som mange overser, men som virkelig kan give dig 
et boost på flere måder, er at gøre noget ud af dine tekster på din 
webshop.
 
Godt indhold bliver hele tiden belønnet mere og mere af Google, 
og det giver bedre placeringer lynhurtigt! Derudover skaber gode 
tekster tryghed, hvilket er afgørende, hvis man gerne vil sikre sig 
sit første salg.
 
Dette gælder ikke kun webshops men også virksomheder, der 
sælger serviceydelser. Et eksempel kunne være en virksomhed 

Af Halfdan Timm, Head of Social, Obsidian Digital 

5 tips til at få succes i udlandet 
med din webshop

Det går godt i dansk e-handel, og det skal vi være rigtigt glade for. Og når det går rigtigt godt, så er det helt 
naturligt, at man gerne vil udvide til nye markeder og ride videre på en bølge af succes. Men selvom det lyder 
nemt, så er der ingen garanti for, at man får succes i eksempelvis Sverige eller Norge, selv hvis det går godt 
herhjemme. Så hvis du kender nogle, der vil tage dette spring, kommer der her fem simple tips til at få succes 
i udlandet som webshopejer.

som Norskelån.com. For deres branche er det afgørende, at 
man har nogle gode tekster, både fordi konkurrencen er hård 
om de organiske pladser, men derudover er det også afgørende, 
at ens brugere kan finde alt den information, der er nødven-
dig i forbindelse med deres research. Hvis ikke de kan det, 
så forlader de siden igen og finder en, der kan svare på deres 
spørgsmål!
 
4. Tilbyd de vigtigste betalingsløsninger fra starten
 
En fjerde ting, som er afgørende for en webshop, er, at man kan 
tilbyde de rette betalingsløsninger fra første dag. Herhjemme 
betaler mere end 80% af alle med enten dankort eller mobile-
pay. Men sådan er det ikke i eksempelvis Sverige og Tyskland.
 
Her er bankoverførsler og checks lang mere udbredt. Så selvom  
man synes, at “vi har opfundet den dybe tallerken”, så skal 
man ikke automatisk tro, at de samme forhold gør sig gælden-
de i vores nabolande.
Så husk at sætte dig ind i, hvilke betalingsmetoder der er mest 
anvendt på dit nye marked! Alt andet bliver en dyr fornøjelse!
 
5. Få tilknyttet en kundeservicemedarbejder fra første dag!
 
En femte og sidste ting, som er afgørende for at få succes i et 
tidligt stadie, er, at man har tilknyttet en god servicemedar-
bejder til sin webshop. God service betaler sig altid, og her er 
sproget  en stor del af oplevelsen.
 
Det duer ikke at have en dansk eller engelsk-
talende kundeservicemedarbejder siddende, 
hvis det er en ældre svensk dame, der ringer 
for at høre, hvordan man skal samle sine 
møbler.

Halfdan Timm
Foto: Privat

F O K U S  P Å  E - H A N D E L
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1. Indsaml kun det nødvendige
Overvej om du reelt set har brug for at indsamle personop-
lysningerne. Er de nødvendige for aftalen, for brugen af din 
hjemmeside eller lignende? Lad være med at bede folk om at 
logge ind, registrere sig eller give deres oplysninger, medmin-
dre det er nødvendigt. Hvis kunden selv henvender sig med 
en forespørgsel eller beslutter sig for at indgå aftale med dig, 
er det helt acceptabelt at bede om deres personoplysninger, 
men kun de, som er nødvendige for at opfylde forespørgslen 
eller aftalen.

GDPR-tjekliste til 
webshopejere

2. Oplys formål med indsamlingen
Når du indsamler oplysninger om folk, skal de vide, hvem du 
er, og hvad du bruger disse oplysninger til. Dette skal fremgå 
klart af din hjemmeside, fx i din privatlivspolitik, der skal 
være tilgængelig på hjemmesiden.

3. Husk at slette
Sørg for, at du kun indsamler de personoplysninger, du skal 
bruge. Hvis du ikke længere har brug for personoplysninger-
ne, så stop indsamlingen. Vurder også, hvornår de personop-
lysninger, du allerede har indsamlet, skal slettes.

F O K U S  P Å  E - H A N D E L

4. Håndter persondata på en sikker måde
Du er lovgivningsmæssigt forpligtet til at beskytte dine 
kundeoplysninger. Spørg din IT-leverandør om råd om 
kryptering af oplysninger og sørg for, at medarbejde-
re med adgang til personoplysningerne er trænet i at 
håndtere dem og holde dem sikre. Du bør som mini-
mum gennemføre træning, når en medarbejder bliver 
ansat og have klare retningslinjer, som medarbejderen 
kan blive vejledt af. Du skal sikre, at kun de medarbej-
dere, der har brug for det, har adgang til de konkrete 
personoplysninger.

5. Tjek at dine leverandører lever op til kravene
Hvis du har leverandører, der håndterer data på dine 
vegne, fx til at administrere din database, skal din 
aftale med dem leve op til specifikke krav om sikker-
hed og om leverandørens brug af underleverandører. 
Gennemgå derfor dine aftaler med dine leverandører/
databehandlere, og tjek at de overholder de lovpligtige 
bestemmelser.

Gennemgå dine databehandlere, og overvej om de er de 
rigtige til at beskytte dine kunders personlige oplysnin-
ger. Hvis du har en databehandler, der er etableret uden 
for EU, er der særlige krav, som du skal leve op til. Du 
bør derfor spørge dine databehandlere om, hvorvidt de 
behandler dine kunders data uden for EU. Det kan nemt 
være tilfældet med cloud-leverandører, hvor fx support 
fra et land uden for EU kan kræve særlige aftaler. Du 

bør undersøge, om du har mulighed for at al databe-
handling sker i EU.

6. Samtykke for markedsføring
Hvis du vil bruge kundeoplysninger til markedsføring, 
fx reklamemails, er det vigtigt, at du har kunder-
nes samtykke til det. Der er nye krav til, hvornår et 
samtykke er lovligt. Du skal tjekke, at din måde at få 
samtykke på, lever op til de nye krav. Fx må fluebenet 
ud for ’Tilmeld nyhedsbrev’ ikke være forhåndsudfyldt, 
da kunden aktivt skal godkende det.

7. Tjek at annoncering via tredjeparter er lovlige
Indeholder dit website annoncer fra tredjepart, skal 
du have styr på, hvilke det drejer sig om, så du kan få 
det inkluderet i din cookiepolitik. Har du fx ’like’-knap-
per eller en Facebook-pixel på dit website, har du helt 
sikkert en tredjepart, der indsamler personoplysninger 
fra dit site.

Selvom du måske ikke er juridisk ansvarlig for denne 
indsamling af oplysninger som tredjeparten foretager 
på dit website, antager dine kunder måske, at du er, og 
det kan skade dig, hvis tredjeparten ikke opfører sig or-
dentligt. Overvej derfor, om du vil fortsætte med at vise 
annoncer fra tredjeparter. Det er en god idé at have en 
procedure på plads, hvis en kunde gør indsigelse mod 
en bestemt annonce.

8. Folk har ret til at se egne oplysninger
Husk, at folk har ret til at få adgang til de oplysninger, 
du opbevarer om dem. Sørg for, at dine medarbejdere 
genkender en kundes rettighedsanmodning, og at de 
ved, hvordan de skal håndtere en evt. forespørgsel. Du 
bør have en klar beskrivelse af proceduren.

9. Oplysninger skal være korrekte og ajourførte
Det skal sikre, at de oplysninger, du har om dine kun-
der, er korrekte og opdaterede. Du bør derfor opfordre 
dine kunder til at kontrollere de oplysninger, du har 
indsamlet om dem, fx ved at give dem adgang til deres 
kontodetaljer. Du bør også selv aktivt bede kunderne om 
at bekræfte oplysningerne mindst en gang om året, fx 
når de logger ind på dit website.

God tur i GDPR-junglen!

Tjek hellere en gang for meget, end en gang for lidt!

F O K U S  P Å  E - H A N D E L
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I N D S I G T

Danmark skal uddannes i digitalisering - det er budskabet fra Google Danmark, der sammen 
med Københavns Kommune har åbnet Det Digitale Læringshus på Nørrebro i København. Her 
skal alle, der vil oppe deres digitale evner, have mulighed for at stikke hovedet ind og blive 
klogere på, hvordan de styrker deres kompetencer online. Målet er, at der i alt skal uddannes 
10.000 i læringshuset i løbet af det næste år.

Google Succes Onlines nye 
digitale læringshus er klar til 
at digitalisere danskerne

Foto: Kristian Ridder Nielsen

Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff

ørene er slået op til Det Digitale Lærings-
hus på Nørrebrogade. Her er planen, at der 
fremover vil blive afholdt kurser, Master-
Classes og workshops, som skal hjælpe 

danskerne til at styrke deres digitale kompetencer. I 
huset bliver det muligt for alle i nærheden at komme 
forbi og lære om blandt andet SEO, digital annonce-
ring, strategier på de sociale medier og meget mere.

Bag initiativet står Google Danmark sammen med Kø-
benhavns Kommune, og de har glædet sig til at kunne 
præsentere de lokale for et hus, der er åbent for alle 
med lysten til at lære.

“Huset her er ikke kun åbent for virksomheder. Det er 
åbent for alle fra gaden, der har brug for at få forbedret 
deres tekniske kompetencer. I Google ser vi internettet 
som en enorm vækstmotor, men samtidig oplever vi 
en stor kløft mellem de, der er dygtige til at være til 
stede online, og dem der bliver efterladt tilbage. Vi ved 
også, at Danmark har en stor gruppe af iværksættere 
og mindre virksomheder, som ikke får realiseret det 
potentiale, de reelt har. Derfor er det en stor fornøjelse 
at stå her i dag, hvor vi kan hjælpe med at skabe en 

D
digital omstilling i øjenhøjde med københavnerne,” 
siger Google Danmarks Landechef, Malou Aamund, på 
åbningsdagen for huset den 18. maj 2018. 

Alle kan blive dygtigere

Idéen med læringshuset er, at lige meget om man er 
selvstændig, studerende eller arbejdsløs, så kan man 
deltage i kurser, der kan gøre en skarpere til at være 
synlig online. Målet er, at viden om digitale strategier 
fremover kan skabe bedre jobmuligheder, bedre grund-
lag for at starte virksomheder og bedre muligheder for 
at udvikle virksomhederne i Danmark og udlandet.

Initiativet er en del af regeringens teknologipagt, og 
Google har over for regeringen lovet at uddanne 30.000 
i digitale kompetencer, hvoraf 10.000 skal være fra Det 
Digitale Læringshus på Nørrebro. 

Kurser satte gang i hjulene hos Amladcykler

En af de virksomheder, der for to år siden var igennem 
et kursusforløb hos Google Succes Online, er Amlad-
cykler. De sælger i dag ladcykler i Danmark, Sverige og 
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Norge og er på vej ud over de skandinaviske græn-
ser. Men sådan var det ikke for to år siden.

“Vi sad dengang med en ret reduceret hjemmeside 
og havde nogle få annoncer nogle små steder på 
nettet. Men i dag er vi jo blevet langt dygtigere til, 
hvordan vi fanger folk - både når de er på vores 
hjemmeside, og når vi skal have dem til at klikke 
derind. Annonceringsmæssigt er vi også på et helt 
andet niveau i dag,” fortæller Martin Andersen, der 
er adm. direktør i Amladcykler. 

På to år har virksomheden 30-doblet deres om-
sætning, og Martin Andersen mener, at det til dels 
skyldes et kursusforløb hos Google Succes Online, 
der har tvunget Amladcykler til en digital omstilling 
med det samme. Ét er alle de praktiske redskaber, 
man får på kursusforløbet, men for Amladcykler 
skulle der også inspiration og en mental omstilling 
til. 

“Den største indsat, vi har gjort i virksomheden ef-
ter kurserne har nok været mentalt. Man skal først 
forstå, at den digitale salgskanal er større, end man 

regner med. Kunderne laver både søgninger digitalt 
og lægger ordrer digitalt, men før i tiden var vi ikke 
helt klar over styrken i det digitale salg. Det har 
givet os enormt meget at få inspiration til at udvikle 
virksomheden online,” siger Martin Andersen.

Han råder andre virksomheder, der som ham ikke 
kendte til mulighederne i digital tilstedeværelse, til 
at søge hjælp på Det Digitale Læringshus’ forskellige 
kurser. Især som selvstændig kan det nemlig være 
guld værd at prioritere sin tid og gennemgå nogle 
kursusforløb, der sætter en i gang med det samme 
og giver en ide om, hvilke værktøjer der virker.

“Det med at være selvstændig betyder, at man har 
24 timers arbejde - man arbejder hele tiden. Så når 
du bruger en time på noget, så tager det en time 
væk fra noget andet. Så det, at man rent faktisk 
kommer i gang på selve kurset, gør, at man ret hur-
tigt kan følge op på det, man har lært. Jeg vil derfor 
råde andre til at komme i gang med det samme,” 
siger Martin Andersen. 

I N D S T I G T

Åbningsfesten på Nørrebrogade
Foto: Kristian Ridder Nielsen

F R E M  I  V E R D E N

På 15 år er den fynske familievirksomhed 
vokset fra 17 til over 250 medarbejdere i 
Danmark og en omsætning på en halv mil- 
liard kroner. Det glæder vi os over hos EKF, 
for vi har kautioneret for det anlægslån, der 
gjorde det muligt at købe en ny fabrik på Fyn. 

Det er et godt eksempel på, hvad vi laver. Vi 
hjælper danske eksportører med at føre deres 
vækstplaner ud i livet, og det er uanset, om 
du skal udvide din produktion, finansiere din 
løbende drift eller åbne webshop med salg til 
udlandet. Du kan også give dig selv en ekstra  

konkurrencefordel ved at tilbyde dine kunder  
en finansieringsløsning med EKF i ryggen. Vi 
hjælper både små og store virksomheder 
frem i verden. Måske kan vi også hjælpe dig.  

Se hvordan på ekf.dk/carlhansen

HOS CARL HANSEN & SØN  
LÆNER DE SIG ALDRIG TILBAGE

DA N M A R K S  E K S P O RT K R E D I T

9263_EKF_CHansen_210x285.indd   1 31/05/2018   14.54
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Der findes mange metoder til leadgenerering via Facebook, men den mest 
simple er uden tvivl platformens egne lead-annoncer, som lader brugeren 
indsende sine oplysninger uden at forlade nyhedsstrømmen, hvor annon-
cen vises.Brugerens oplysninger udfyldes af Facebook, så det kræver blot et 
enkelt klik at tilmelde sig et nyhedsbrev, ansøge om et job eller oprette en 
aftale med en ejendomsmægler. 

I indlægget her vil jeg illustrere de fem steps, du skal igennem, for at op-
sætte en profitabel leadkampagne på Facebook.

1. Identificér din målgruppe

Start med at identificere de mennesker, du vil indhente oplysningerne på. 
Via Facebooks målgruppeværktøj kan du oprette målgrupper bestående af 
personer, som har en bestemt adfærd, eller som interagerer med konkrete 
emner på internettet - også kaldet en “Gemt Målgruppe”.

Kan du ikke identificere din konkrete målgruppe via Facebooks værktøj, 
så opret i stedet en brugerdefineret målgruppe bestående af dem, der har 
besøgt din hjemmeside inden for de seneste 14 dage. I mange tilfælde er det 
nemmere at konvertere dine besøgende til leads, da de kender og har vist 
interesse for dit firma i forvejen. 

Hvis du har en B2B-virksomhed og vil indhente oplysninger på beslutnings-
tagere, så er det ikke sikkert, at Facebook er den rette platform for dig. Du 
kan på Facebook målrette dig personer, som er inden for branchen “Byggeri 
og udvinding”, men ikke specifikt mod “murere”. Det skyldes ikke, at der 
ikke er murere på Facebook, men derimod at platformen ikke har nok data 
til at identificere brugere med denne jobtitel. 

Det har LinkedIn derimod, så hvis du vil skaffe leads med bestemte jobtit-
ler, så bør du tage et kig på LinkedIns Lead Gen Ads, som er en tro kopi af 
Facebooks Lead Ads, som indlægget her omhandler.

2. Definér gevinsten for tilmelding

Du kan sagtens lave en annonce, hvor du blot opfordrer modtagerne til at 
indsende deres oplysninger, men du får langt flere leads for de samme 
penge, hvis du tilbyder noget værdifuldt til gengæld. 

• Repræsenterer du en webshop, og vil du have flere tilmeldinger til ny-
hedsbrevet, så kan du tilbyde modtagerne at deltage i en konkurrence.

• Repræsenterer du en butik, som sælger planter til haven, kan du tilbyde 
modtagerne et inspirationskatalog.

• Repræsenterer du en B2B-virksomhed, kan du tilbyde modtagerne en 
e-bog. 

• Repræsenterer du en ejendomsmægler, kan du tilbyde en uforpligtende 
samtale om modtagerens boligdrømme.

Af Kasper Bengtson, Facebook Marketing Specialist

Leadgenerering på 
Facebook i 5 simple steps

G U I D E

3. Beregn værdien af et lead

Det er en stor fordel, hvis du på forhånd udregner, hvad et 
lead er værd for dig. Hvis en kunde har en værdi a 10.000 
kr. for dig og hver 20. lead bliver til en reel kunde, så er et 
lead i princippet 500 kr. værd. 

Sælger du årligt varer for 350.000 kr. til dine 1000 nyheds-
brevsmodtagere, så er en nyhedsbrevsmodtager ca. 100 kr. 
værd, hvis din avance er ca. 30 %, og modtagerne er på din 
liste i mindst et år. 

Hvis du er nystartet og ikke har en salgshistorik, så kan du 
i stedet stille dig selv spørgsmålet: “Hvad har jeg råd til at 
betale for et lead?”  

4. Opbyg din leadformular

Før du opsætter lead-kampagnen via Facebooks Annon-
ceadministrator, skal du opsætte selve formularen på din 
Facebook-side. 

Det gør du ved at gå til “Værktøjer til offentliggørelse” og 
klikke på “Formularbibliotek”. 

Her kan du opsætte en leadformular med felter til de 
oplysninger, du måtte ønske at indhente på brugerne. Jeg 
vil dog anbefale dig at holde det til så lidt som muligt, da 
færre felter resulterer i en højere konverteringsrate og 
dermed en lavere pris pr. lead.

Tip: Sørg for at sætte “Sprog” til “Dansk” og “Deling” til 
“Åben” under “Indstillinger” i formularværktøjet.

5. Opbyg din leadkampagne

Når du har opbygget din leadformular, mangler du blot at 
opsætte selve kampagnen via Facebooks Annonceadmini-
strator. 

Kampagne-niveau:

• Sæt målsætningen til “Leadgenerering”

På Annoncesæt-niveau:

• Vælg den Facebook-side, du opbyggede leadformularen 
under.

• Vælg den målgruppe, du identificerede i første step.

• Vælg et dagligt budget på f.eks. 100 kr. - Du kan altid øge 
det senere.

• Angiv en budgrænse ud for “Budstrategi”, og angiv belø-
bet, et lead er værd for dig.

På Annonce-niveau:

• Vælg den leadformular, du opbyggede i step 4.

• Udform annoncen med en video eller et billede, som 
illustrerer den gevinst man får, når man indsender sine 
oplysninger.

Når du har lavet en fængende og troværdig annonce, er du 
klar til at sætte kampagnen i gang. Facebook har integra-
tioner til de mest gængse CRM-systemer, men ellers kan 
du bruge et tredjepartsværktøj såsom Zapier til at overføre 
dine leads.

Kasper Bengtson, Facebook Marketing Specialist
Foto: Privat
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un står bag det kreative innovationsstu-
die ArtRebels og innovationslaboratoriet 
SPACE10 og kunne aldrig i sit liv forestille 
sig ikke at være iværksætter. Carla Cam-

milla Hjort har med sin kreative tilgang til alt i livet 
skabt sine virksomheder, der står for at udvikle alt fra 
musikfestivaler til en mere bæredygtig livsstil med 
fokus på blandt andet boformer og design. 

Forkærligheden for kreativitet og iværksætteri er 
noget, Carla Cammilla Hjort har fået ind med moder-
mælken. Som barn af to iværksættere og en tidligere 
karriere inden for dans, musik og filmproduktion har 
hun bevæget sig i det kunstneriske miljø, så langt hun 
kan huske. Ungdomsdrømmene var mange, og da hun 
var færdig med gymnasiet, var det ikke en traditio-
nel vej mod en videregående uddannelse, der hev i 
hende. Hun ville finde sig selv og finde ud af, hvilken 
virkelighed hun ville have. Hun hævede sin opsparing 
og påbegyndte en rejse, der blev lidt længere, end hun 
havde regnet med.

Af Cecilie Fuhlendorff

Carla Cammilla Hjort: 

“Jeg vil skabe 
min egen 
virkelighed”
På Folkemødet 2018 kan du møde Carla Cammilla Hjort. Hun er en iværksætter, der har skabt en 
forretning ud af sin passion - forkærligheden for de kreative discipliner. Magasinet Iværksæt-
teren har mødt hende til en snak om, hvordan det hele startede, hendes konstruktive syn på 
kvinder i iværksætterbranchen og dengang hun tog ud at rejse og først kom hjem efter fire år.

H “Da jeg gik i gymnasiet, begyndte jeg at interessere 
mig meget for filosofi, især eksistentialismen. Jeg 
havde Nietzsche og Kierkegaard som to af mine helt 
store forbilleder, og det slog mig på det tidspunkt, at 
jeg ikke rigtig var klar over, hvem jeg var, og hvorfor 
jeg var her. Så jeg valgte ikke at tage en videregåen-
de uddannelse - jeg valgte i stedet “school of life” og 
tog ud at rejse. Jeg vidste ikke, da jeg startede med at 
rejse, at det skulle være fire år, men det blev det, fordi 
jeg fandt ud af, at det at finde ud af, hvem jeg var, og 
hvorfor jeg var her ikke var så nemt at finde svar på, 
som jeg havde håbet på,” siger Carla Cammilla Hjort.

En uddannelse i kropsterapi i Indien skulle dog ende 
med at give hende nogle klare svar. Gennem nogle år, 
hvor hun med egne ord var meget “hippie og søgende” 
havde hun fundet ud af, hvad hendes fremtid skulle 
bestå af, hvilke værdier, der var vigtige for hende, og 
så havde hun fået modet til at udleve de drømme, der 
var opstået på rejsen. 

P O R T R Æ T

Mød Carla Cammilla Hjort på Folkemødet lørdag den 16. juni kl. 13.50 i IværksætterGaragen plads C27

Carla Cammilla Hjort, CEO ArtRebels og 
SPACE10 

Foto: Lisa Vinther Design
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Kreative løsninger i samfundet

Med sine nydefinerede værdier vidste Carla Cammilla 
Hjort, at hun ville bruge sin kærlighed for at skabe mu-
ligheder for andre mennesker til noget. Hun ville skabe 
nogle virksomheder, som hun mente kunne dække det 
hul, der ofte er i den kreative branche, hvor kreative 
mindset og forretningssans ikke altid går hånd i hånd. 

“Der er mange kreative mennesker, som ingen forret-
ningssans har. Jeg har to forældre der er iværksæt-
tere. Den ene er meget kreativ, og den anden er mere 
klassisk iværksætter, men de har deres egne virksom-
heder, så det er kommet mig meget naturligt at forstå, 
hvordan man bygger en forretning –  det ligger til min 
logik og mit erfaringsgrundlag. Så pludselig stod det 
mig meget klart, at jeg skulle skabe en forretningsmo-
del, hvor vi kunne bruge alle de kreative talenter til at 
løse nogle samfundsmæssige udfordringer. Det var en 
naturlig sammensmeltning mellem kærligheden til 
mennesker og at skabe muligheder for mennesker, og 
så det behov, jeg så i det kreative iværksættermiljø, for 
at hjælpe med at facilitere processer,” siger hun.

Virksomheden ArtRebels fik den derfor den rolle at 
facilitere og konceptualisere løsninger for virksomhe-
der, kommuner, ministerier og NGO’ er, som alle har 
fokus på at skabe positiv social forandring via kultur 
og design. ArtRebels står blandt andet bag festivaler 

Tit når vi snakker iværksæt-
teri, så har det med at skulle 
ligne CBS det hele, og der tror 
jeg, vi skal blive bedre til vide, 
hvordan vi kan gøre det, så 
det rammer de unge i dag. 
Alting behøver ikke kun være 
udviklet af akademikere.

”

som Trailerpark Festival og senest Made in Space. Med 
samme tilgang til at facilitere løsninger er SPACE10 i 
Kødbyen en innovationslaboratorium, hvor der hele ti-
den arbejdes på at skabe løsninger til fremtiden. Finan-
sieret af Inter-IKEA-Systems udvikler SPACE10 koncepter, 
der kan give os nye boformer og nye måder at indrette 
arbejdet på i fremtiden. 

Det samfundsorienterede og bæredygtige perspektiv på 
sine virksomheder er noget, Carla Cammilla Hjort har 
svært ved at lægge fra sig. Hendes idéer og virksomhe-
der skal give mening for mange mennesker. Det giver 
hende inspiration og motivation til at arbejde hårdt, når 
hun ved, at hun får muligheden for at påvirke samfun-
det i en mere positiv retning. 

“Der ligger rigtig meget hårdt arbejde i at drive virksom-
hederne, men der ligger også en glæde. Der er en glæde 
og en begejstring ved at kunne skabe min egen virke-
lighed – det er det vigtigste, fordi det er der, jeg er mit 
eget bedste fulde potentiale. Jeg altid har haft en klar 
ide om, hvordan jeg kunne tænke mig, at tingene skulle 
drives og skabes, så det ville være svært for mig at være 
ansat. Men der er også en glæde ved, at jeg kan gøre 
en forskel i den verden, vi lever i. Det er det, der gør, at 
jeg føler, at det, jeg laver, er meningsfuldt,” siger Carla 
Cammilla Hjort. 

Selvudvikling skal give flere kvindelige iværksættere

Det samfundsmæssige perspektiv gælder også, når Carla 
Cammilla Hjort skal debattere kvinder og iværksæt-
teri på Folkemødet på Bornholm. For da hun hørte, at 
vi i Danmark har færre kvindelige iværksættere end i 
mange europæiske lande, men at dem, vi har, klarer sig 
langt bedre, blev hun interesseret i, hvordan vi kan gøre 
noget ved det. Hun kender selv til de mange møder med 
andre ledere, hvor hun er den eneste kvinde, og hvor 
hun har skulle manifestere sig som leder - samtidig 
inden for et felt hun selv kalder “lidt skævt” i forhold til 
den generelle iværksætterbranche. Hun følte derfor et 
ansvar for at tale højt om hendes perspektiver på, hvor-
dan flere kvindelige iværksættere og ledere kommer på 
banen herhjemme.

“Det handler både om personlig udvikling og at åbne op 
for emnet, så vi får fremmet den her agenda. Det, jeg 
oplevede ved at arbejde med mig selv, var, at jeg fandt 
mit mod, mine styrker og mine værdier. Den personli-
ge udvikling har betydet alt for mig. Den har gjort mig 
afklaret omkring, hvad jeg ville. Jeg er selv blevet ved 
med at udvikle mine lederevner, og det tror jeg også 
er afgørende. Men vi skal også snakke om emnet i det 
offentlige rum og skabe en kultur omkring det, så vi alle 
bliver mere oplyste. Vi skal have endnu flere debatter, 
events og flere medier, der sætter fokus på, hvordan vi 
får udviklet flere kvindelige ledere,” siger Carla Cammil-
la Hjort.

P O R T R Æ T

Carla Cammilla Hjort, CEO ArtRebels og 
SPACE10 
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Selv forsøger hun i sine virksomheder at skabe en kultur 
om at få flere kvindelige ledere, og hun har tidligere 
deltaget i events som Girls Are Talking, der har kvinder i 
fokus. For hende handler iværksætteri generelt om mange 
ting, som vi normalt glemmer, og derfor bør vi også være 
bedre til at snakke om iværksætteri på andre måder end i 
traditionel forstand. Det ville både skabe flere kvindelige 
iværksættere og flere iværksættere generelt i fremtiden. 

“Tit når vi snakker iværksætteri, så har det med at skulle 
ligne CBS det hele, og der tror jeg, vi skal blive bedre til 
vide, hvordan vi kan gøre det, så det rammer de unge i 
dag. Alting behøver ikke kun være udviklet af akademike-
re. Jeg synes, det er ironisk, at vi går i skole for at lære at 
blive iværksættere og tit bliver uddannet af nogle, der ikke 
selv har været iværksættere,” siger Carla Cammilla Hjort. 

Hun mærker blandt andet, hvordan SPACE10 er langt mere 
kendt i udlandet, fordi forståelsen for den måde, hun 
driver forretning på, ikke er nær så udbredt i Danmark, 
som den er mange steder i verden. Innovation inden for 
kreative koncepter halter stadig bagefter herhjemme.

“I Danmark har vi historisk været kendt inden for arki-
tektur og møbeldesign, og meget af det, vi laver i disse 

Jeg valgte ikke at tage en 
videregående uddannelse 
- jeg valgte i stedet “school 
of life” og tog ud at rejse. 

Der ligger rigtig meget hårdt 
arbejde i at drive virksomhe-
derne, men der ligger også 
en glæde. Der er en glæde og 
en begejstring ved at kunne 
skabe min egen virkelighed 

brancher, har også et internationalt renomé. Men sådan 
noget som innovation har vi jo ikke været bannerfører for 
på samme måde,” siger Carla Cammilla Hjort.

Fremtid i udlandet

Spørger man, om Carla Cammilla Hjort skal være iværk-
sætter resten af livet, falder svaret hurtigt: “Ja! Det kan 
ikke være anderledes”. Planen for begge hendes virk-
somheder er, at de skal vokse sig større og blive endnu 
dygtigere, og så skal flere dele af verden få glæde af dem. 
Indtil videre er Shanghai, Mumbai, New York og London 
på tegnebrættet som nogle af de markeder, de vil rykke 
ind på i løbet af de næste fem år. Samtidig er hun ved at 
udvikle på festivalskonceptet Made in Space.

“Udover SPACE10 og Artrebels, som skal fortsætte det, de 
gør i dag, så udvikler vi på Made in Space, der blev lanceret 
sidste år. Det bliver en mobil festival, som vi regner med 
skal være i blandt andet Mumbai, og som også kan bruges 
strategisk i de lande, vi gerne vil rykke ind i,” siger hun. 

Hvis Carla Cammilla Hjort skal se langt ud i fremtiden, 
så overdøver iværksættertrangen også trangen til at gå på 
pension. I stedet er planen et retreat i Sydeuropa, hvor hun 
kan have en virksomhed, der udvikler ledere og passer 
med en mere afdæmpet livsstil. For hun har svært ved at 
se, hvordan hun ikke skal arbejde.

“Så må arbejdet komme til mig - selvom jeg bliver gam-
mel, må jeg udvikle en virksomhed, der spiller sammen 
med det at blive ældre. Det bliver nok et arbejde med god 
udsigt” siger Carla Cammilla Hjort.

”

”
P O R T R Æ T

Carla Cammilla Hjort, CEO ArtRebels og 
SPACE10 
Foto: Lisa Vinther Design
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Gråt guld starter 
egen virksomhed 
i stor stil

dsigten til en tilværelse som pensionist 
trækker mindre og mindre i danskerne. 
Tværtimod. Stadig flere foretrækker at blive 
længere på arbejdsmarkedet og vælger efter 

et langt liv som lønmodtagere at fortsætte som selvstændi-
ge erhvervsdrivende. 

Mens der for ti år siden var omkring 21.600 selvstændige 
over 67 år i Danmark, var tallet vokset til 34.500 i 2016. Det 
svarer til en stigning på omkring 60 procent, viser tal fra 
Danmarks Statistik.

Den markante stigning i antallet af seniorselvstændige 
ligger i tråd med den generelle udvikling på arbejdsmar-
kedet, hvor tilbagetrækningsalderen inden for de seneste 
ti år er rykket fra 62,3 til 65 år. Samtidig er der stadig flere, 
som vælger at starte egen virksomhed i en sen alder.  Over 
hele landet skyder forretninger drevet af seniorer op, mens 
Region Midtjylland ifølge Jyllands-Posten huser den største 
gruppe på næsten 9000 selvstændige over 67 år. 

Ældre sprænger rammerne  

At de ældre udviser mere drivkraft og gåpåmod opleves 
også hos de selvstændiges a-kasse og erhvervsforening Ase, 
hvor administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen 
glæder sig over den øgede iværksætterlyst.  

”Trods dåbsattesten føler mange sig langt fra klar til at 
forlade arbejdsmarkedet. Vi lever længere, er sundere og 
langt mere foretagsomme, end ældre var for måske 20-30 
år siden. Deres initiativ og virkelyst rækker langt ud over 
de hidtidige rammer for at være pensionist. Det er et fanta-
stisk potentiale at udnytte og meget positivt for de mange, 
der heldigvis stadig har lyst til at bidrage,” siger Karsten 

U
Af Lone Vibe Nielsen 

Mølgaard Jensen. 

Oftest er det stor viden og interesse frem for økonomi-
en, der driver værket for de seniorer, som vælger at blive 
selvstændige i en høj alder. Det handler i høj grad om at 
fastholde sociale kontakter og have noget at stå op til om 
morgenen. En af de danskere, som driver virksomhed i en 
høj alder, er Martin Ahlers Hansen fra Agerskov mellem 
Tønder og Haderslev, far til serieiværksætter Tommy 
Ahlers (V), der for nylig blev udnævnt til ny forsknings- og 
undervisningsminister.  

Minister inspireret af far  

Oprindelig var Martin Ahlers Hansen landmand, men som 
45-årig solgte han gården og blev i stedet forsikringsas-
surandør og salgskonsulent for foderstof. Da Martin Ahlers 
Hansen blev 61 år, skiftede han igen spor og startede egen 
murer-, tømrer- og malervirksomheden MAH Småbyg. Som 
79-årig har han stadig egen forretning og kører rundt og 
laver mindre reparationsarbejde for folk. For Martin Ahlers 
Hansen handler det først og fremmest om livskvalitet. 

”Det er lysten til at virke, lysten til at være der, hvor tin-
gene sker, der driver mig. Jeg er glad, når jeg tager afsted 
på arbejde, og glad når kører hjem,” siger Martin Ahlers 
Hansen. 

Hans søn og nu minister Tommy Ahlers er da heller ikke 
i tvivl om, hvor inspirationen til at gå iværksættervejen 
kommer fra. 

”Som iværksætter tager du livet i egen hånd. Det handler 
ikke kun om at starte en virksomhed og få et regnskab 
til at gå op. Det handler om at bygge og udleve sine egne 

Hør mere om senioriværksætteri og dets vækstpotentiale på Folkemødet i IværksætterGaragen plads C27 fredag den 15. juni kl. 11
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drømme frem for andres. Iværksættere og selvstændige 
har samme passion om at ville definere og bestemme 
over egen tilværelse, og min fars anskuelse af livet har 
helt klart smittet af på mig,” sagde Tommy Ahlers sidste 
sommer til Iværksætteren. 

Fuldender livsværk som selvstændig

Et andet eksempel på iværksætteri i en moden alder er 
72-årige Jens Georg Hansen fra Aalborg. Efter et langt liv 
som kombineret praktiserende læge og forsker, afhæn-
dede han sin praksis i 2010. I 2015 startede han så egen 
virksomhed sammen med sin arkitektuddannede kone 
Grete Butler. Sideløbende med sit arbejde som praktise-
rende læge forskede Jens Georg Hansen i mange år, og 
det er netop hans store viden om og mangeårige inte-
resse for bihulebetændelser, der er grundlaget for hans 
iværksættervirksomhed JGG Innovation.  

”Efter at have beskæftiget mig med den meget udbredte 
sygdom i mere end 20 år, udført projekter og forskning, 
lå det slet ikke til mit temperament at være pensionist. 
Så i 2013 afsluttede jeg min forskning med en doktoraf-
handling i akut bihulebetændelse. Min forskning bety-
der, at den praktiserende læge nemmere og mere sikkert 
kan finde de patienter, der kan have gavn af behandling 
med antibiotika. Samtidig gav det mig rygstødet til at 
sætte gang i produktionen af udstyr, som kan effektivi-

sere processen. Så det lå lige for at starte egen virksom-
hed sammen med min kone,” siger Jens Georg Hansen.  
Det er svært at stille den rigtige diagnose og derfor 
overdiagnosticeres sygdommen. Jens Georg Hansen har 
udviklet en metode, som gør det lettere at diagnosti-
cere for de praktiserende læger – og dermed forhindre 
unødigt brug af antibiotika. Et højt forbrug af antibiotika 
øger risikoen for udvikling af resistens hos bakterierne, 
og resistens regnes i dag - ifølge WHO - for den største 
sundhedsrisiko for menneskeheden globalt set. 
Internationalt potentiale

Jens Georg Hansen er i kontakt med producenter i ind- 
og udland med henblik på at få produktet på markedet 
og har blandt andet gjort brug af Opfinderrådgivningen 
på Teknologisk Institut, der har ydet en stor og uvurder-
lig hjælp.  

”For mig – og formentlig også de fleste andre – er det 
vigtigt at holde sig i gang efter den officielle pensionsal-
der. Nogen kan affinde sig med at spille golf, gå ture og 
ordne have, men for mange skal der andet og mere til. 
Hvis du gennem et helt liv har følt, at det var vigtigt at 
gøre en forskel, kan det være svært at slå sig til tåls med 
pensionisttilværelsen. Faktisk er læger og politikere de 
to faggrupper, der har sværest ved at miste den identitet, 
de havde på arbejdsmarkedet, viser undersøgelser,” siger 
Jens Georg Hansen.  

Iværksætter Jens Georg Hansen og frue
Foto: Privat
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I Jens Georg Hansens branche, videnservice, blev der i 
2016 ifølge Børsen oprettet 1138 nye virksomheder af dan-
skere over 55 år. Det er næsten en tredobling i forhold til 
2001, hvor samme tal lød på 402 nye virksomheder, viser 
tal fra Erhvervsstyrelsen.

Erfaring som drivkraft

Mens unge iværksættere måske ofte kaster sig hoved-
kulds ud i at starte egen virksomhed, er netop et langt 
livs erfaringer en vigtig forudsætning, når ældre starter 
egen virksomhed. Det vurderer ejendomsmægler Tove 
Hansen, 62, København, der i mange år havde lyst til at 
blive selvstændig erhvervsdrivende, men først tog sprin-
get som 53-årig med HansenBolig. 
 
”At starte egen virksomhed er en af de bedste beslutnin-
ger, jeg har taget i mit liv. Men først dér følte jeg, at jeg 
havde modet og de rette kompetencer. Nu trives jeg med 
den frihed, det giver at være selvstændig. Samtidig kan 
jeg godt lide de økonomiske og sociale udfordringer, der 
hører med til livsstilen. Nu er det kun mig selv at drage 
til ansvar for, om jeg trives i mit arbejdsliv,” siger Tove 
Hansen.

I 13 år arbejdede Tove Hansen som stewardesse men 
skiftede til ejendomsmæglerbranchen, da flyselskabet 
Sterling gik konkurs. Efterfølgende tog hun uddannelsen 
som valuar og statsautoriseret ejendomsmægler – og har 
som enmandsvirksomhed indimellem savnet kolleger. 
Derfor har hun nu købt et lokale på Vesterbro med hen-

blik på at indrette et kontorfællesskab.

”Gennem alle årene har jeg været aktiv i flere forskelli-
ge grupper og professionelle netværk, deltaget i events, 
møder og foredrag flere gange om ugen. Men jeg glæder 
mig til at blive en del af et fællesskab i hverdagen,” siger 
Tove Hansen. 

Iværksætteri i alle aldre

Den øgede iværksætterlyst blandt ældre kan være en 
indikator for, at der er en mentalitetsændring på vej, så 
det igen bliver attraktivt at være selvstændig erhvervs-
drivende, vurderer Karsten Mølgaard Jensen, Ase.
Traditionelt trives iværksætterdrømmene stærkest 
blandt de unge. Men de færreste tager springet. Så her 
kan de ældre bane vejen. Hvis min bedstemor eller bed-
stefar kan blive iværksætter, så kan jeg også, er et stærkt 
signal til yngre generationer, pointerer han. 

”Danmark har brug for iværksættere, og heldigvis har 
gode ideer ingen alder. Desværre tøver alt for mange 
med at realisere deres iværksætterdrøm. Så det er fan-
tastisk, hver gang lysten og viljen vinder over bekymrin-
gen for, om det lykkes. Ikke mindst opløftende når viden 
oparbejdet gennem et langt liv på den måde bruges kon-
struktivt. Iværksættere skaber arbejdspladser over hele 
landet.  Uden iværksættere og deres ideer, gåpåmod og 
fremdrift får vi svært ved at bevare velfærdssamfundet, ” 
siger Karsten Mølgaard Jensen.

Iværksætter Tove Hansen
Foto: Privat
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Erhvervsfremme: 
Godkendt eller 
omsyn?

or mange iværksættere fremkommer Claus Juhl nok 
som et ubeskrevet blad. Dette på trods af, at Claus om 
nogen det sidste år har kæmpet iværksætternes kamp. 
Han har stået i spidsen og grænset det offentlige er-

hvervsfremmesystem og kæmpet for at finde huller og muligheder 
for bedre vejledning til landets små og mellemstore virksomhe-
der. Tidligere har han været frontmand og styret excel-arket med 
et budget på godt 47. mia kroner og hermed topembedsmand på 
landets største arbejdsplads Københavns Kommune. 

Hyret til at sætte det offentlige system under lup 

VLAK-regeringen har siden sin tiltrædelse haft store ambitioner 
om at banke bureaukratiet tilbage, løfte velfærden og samtidig 
modernisere den offentlige sektor. 

Som et led i disse ambitioner nedsatte erhvervsminister Brian 
Mikkelsen i forsommeren 2017 et Forenklingsudvalg, der skulle 
gennemgå det offentlige erhvervsfremmesystem med henblik 
på en forenkling bygget på virksomhedernes behov snarere end 
erhvervsfremmeaktørernes prioriteter. 

Claus Hjul blev udråbt som formand. Med en ambition om at for-
enkle systemet og gøre det komplekse simpelt, udtalte han i pres-

F
Af Alex Randrup

Formand for Forenklingsudvalget for Erhvervsfrem-
me Claus Juhl må om nogen kunne finde rundt i 
junglen af tilbud til iværksættere i det offentlige 
erhvervsfremmesystem. I dag står han uden for 
bureaukratiet som selvstændig og har det seneste 
år gransket systemet udefra for at forenkle og gøre 
systemet efterspørgselsdrevet. Vi har sat Claus Juhl 
i stævne på Folkemødet og varmer her op med en 
opsamling på forløbet og det væsentligste fra den nye 
indgåede politiske aftale. 

Claus Juhl, CEO FORSKEL & Formand Forenk-
lingsudvalget for Erhvervsfremme
Foto: Privat

Vi sætter også erhvervsfremmesystemet og den nye aftale til debat på Folkemødet i IværksætterGaragen plads C 27 
lørdag den 16. juni kl. 15.15
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semeddelelsen fra Erhvervsministeriet ved offent-
liggørelsen sidste sommer, at han ville agere og lede 
den kritiske masse, der skulle levere anbefalinger til 
en grundlæggende forenkling af systemet. 

“Jeg ser frem til at skulle lede udvalgsarbejdet med 
at udvikle en model for et enklere og mere effektivt 
erhvervsfremmesystem. Det er tydeligt, at der er 
masser af gode viljer, men også at systemet er uover-
skueligt og ofte mangler kritisk masse og kvalitet i 
de enkelte indsatser. Hvis vi indretter os anderledes, 
kan vi få mere for pengene både som samfund og 
som virksomhed,” udtalte Claus Juhl. 

Begmand til landets fem regioner 

Udvalgets anbefalinger blev præsenteret i april. 
Det var noget af en begmand til især landets fem 
regioner. Væk med de regionale vækstfora, der indtil 
nu har udmøntet midler fra bl.a EU-fonde. Opgaven 
skal fremover ligge i et landsdækkende organ. Sådan 
lød det fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes 
anbefalinger. 

Et andet væsentligt punkt og anbefaling fra For-
enklingsudvalget var opgøret med knopskydningen 
i erhvervsfremmeindsatsen. Når kompetencer og 
erfaringer bliver spredt ud på for mange ordninger 
og aktører fører det til overlappende indsatser og 
giver lavere kvalitet, lyder det i udvalgets rapport. Her 
synes stridspunktet netop at være opfordringen om 
at centralisere erhvervsfremmeindsatsen, der er et 
stridspunkt for regeringens ambitioner om at skabe 

et “Danmark i balance”. 

Ny politisk aftale sætter ind på fire hovedområder

Regeringen har lyttet til Forenklingsudvalgets an-
befalinger og sætter, med den indgåede aftale med 
Dansk Folkeparti, ind på fire hovedområder for at 
skabe en mere fokuseret og fremtidssikret erhvervs-
fremmeindsats. Heri er det besluttet netop af antallet 
af politisk ansvarlige skal reduceres til to: ét decen-
tralt niveau med en kommunal forankring og staten. 
Dette har længe stået på erhvervslivets ønskeseddel, 
da indsatserne lokalt tidligere har været for uigen-
nemskuelig og for virksomhederne labyrintisk at 
finde rundt i.  

Dansk Erhvervsfremmebestyrelse overtager fra de 
regionale vækstfora

Præcis som ventet bliver der skåret i de for mange 
koordinerende og bevilgende organer, der medvirker 
til de overlappende indsatser og at for mange penge 
bruges på administration og for få på virksomheder-
ne. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor blevet 
enige om at etablere Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse, der netop skal erstatte de seks regionale 
Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Den nye bestyrel-
se skal sikre en sammenhængende, efterspørgsels-
drevet og lokalt forankret erhvervsfremmeindsats.

Den politiske aftale om forenkling af 
erhvervsfremme 
Den politiske aftale om forenkling af er-
hvervsfremme 

Forenklingen sætter ind på fire hovedom-
råder for at skabe en mere fokuseret og 
fremtidssikret erhvervsfremmeindsats. 

1. Bedre kvalitet og tilgængelighed i 
erhvervsservicen. Der oprettes tværkommu-
nale erhvervshuse og etableres en digital 
erhvervsfremmeplatform. 

2. En sammenhængende decentral 
erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse overtager ansvaret fra de 
regionale vækstfora og klyngeindsatsen 
konsolideres. 

3. Forenkling af den statslige erhvervsfrem-

me. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri 
styrkes med ophæng i Vækstfonden og 
Innovationsfonden, og der skabes én ind-
gang for låne- og egenkapitalformidling og 
én for tilskudspuljer til innovation, udvikling 
og demonstration. 

4. Stærkere destinationer og bedre sam-
menhæng i turismefremmeindsatsen. Den 
kommunale indsats konsolideres i destina-
tionsselskaber, og der øremærkes turisme-
projektmidler under Erhvervsfremmebe-
styrelsen. Der skabes bedre sammenhæng 
i indsatserne mellem de større offentlige 
turismeaktører. 

Den politiske aftale er indgået mellem 
regeringen og Dansk Folkeparti d. 24. maj. 
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ad os prøve at tænke fremad. Mod 
den fjerntliggende fremtid og den på-
virkning kunstig intelligens vil have 
på vores samfund. Der er en fornem-

melse af, at noget stort er under opsejling. Men hvad er 
det helt præcist? Hvor stort er det?”

Nick Boström er filosof og leder af Oxfords Future of Hu-
manity Institute. Han er hovednavn på den finske techfe-
stival Shift, som fokuserer på teknologiens påvirkning 
og samspil med mennesket. Et varmt emne i tiden. Efter 
en bølge af hackerangreb, Cambridge Analytica-skan-
dalen og den nye europæiske persondataforordning er 
den brede befolkning ved at få øjnene op for de usynlige 
strukturer, som fylder mere og mere i vores hverdag. Al-
goritmerne og den kunstige intelligens, som med højere 
og højere fart ændrer på strukturerne i vores samfund. 
Nick Boström fortsætter:

Af Simone Okkels 

Så længe der er 
uvidenhed, er der 
håb”
Inden for bare få årtier kan vi have udviklet kunstig intelligens på niveau med det menneskelige 
sind. Derfra er der ikke langt til kunstig superintelligens. Men hvad vil der ske, hvis AI en dag 
lykkes med at præstere over, hvad der er menneskeligt muligt? 

”L
“Man kan komme med den dristige påstand, at 
udviklingen af intelligente maskiner vil blive lige så 
skelsættende for menneskeheden som den industri-
elle revolution. Jeg mener, det er underdrivelse,” siger 
han.

I 2014 udgav han bogen ‘Superintelligence: Paths, Dan-
gers, Strategies’. Bogen er dedikeret til den ene trussel 
mod menneskeheden, der overstiger klimaforan-
dringer, multiresistente sygdomme og krig - kunstig 
superintelligens. 

På grund af den fik Nick Böstrom et ry som “professor 
Dommedag”. Helt så sortseende er han ikke mere. 

“Jeg ser stadig mange ting, som kan gå galt. Men der 
er også mange muligheder. Vi er heldige. Indtil videre 
ved vi meget lidt. Så længe der er uvidenhed, er der 
håb,” siger han.

K L U M M E

Nick Brostrøm
Foto: SHIFT

Fra bekymring til konstruktiv handling

Håbet kommer fra den mere åbne diskussion, der 
nu foregår om kunstig intelligens. Der er sket et 
skifte, siger Nick Boström. Tidligere var der ikke 
nogen seriøs diskussion om, hvad der vil ske på 
den lange bane, hvis AI lykkes - altså bliver lige så 
intelligent som mennesket, eller overgår os. 

“Det var noget, vi kun talte om inden for sci-fi og 
løs spekulation. Men nu er en tilstrækkelig mæng-
de bekymring kanaliseret over i konstruktiv hand-
ling. Og som jeg ser det, er der tre store udfordrin-
ger - udover det rent tekniske - som vi skal over for 
at nå det punkt, hvor AI virkelig lykkes til fordel for 
menneskeheden,” siger han.

Han nævner the Paperclip Maximizer. Det er et 
eksempel på, at en AI med tilsyneladende harmløse 
mål, som at en fabrik aldrig mere må løbe tør for 
papirklips, ender med at omdanne hele planeter 
til papirklips og derved dødsdømmer menneske-
heden, fordi algoritmen hele tiden tillader den at 
blive mere effektiv. Det er den første udfordring: 
Sikkerheden ved AI - at vi ikke som Kong Midas 
ønsker at alt, vi rører ved bliver til guld for først 
bagefter at tænke over de utilsigtede konsekvenser. 
Som at maden også bliver til guld, at dem, vi rører 
ved, bliver til guld. 

“Eksemplet illustrerer, at vi har brug for at udvikle 
et skalerbart kontrolsystem. Menneskelige værdier 
er komplekse størrelser, som er kontekstafhængige 
og svære at specificere,” siger Nick Boström. 

Den accelererende udvikling af kunstig intelligens 
har faktisk ansporet et nyt forskningsfelt netop i AI 
kontrolsystemer, som bliver bedre, som den kunsti-
ge intelligens udvikler sig.

Hvem skal definere, hvad der er en succes?

Når vi har både superintelligensen og kontrolsyste-
merne, står vi med problem nummer to - hvem der 
styrer den kunstige intelligens. 

“Vi taler her om en usædvanlig kraftfuld teknolo-
gi, så problemet med, hvem der beslutter, hvilke 
mål teknologien skal bruges til at opnå, og at det 
sker på en fornuftig måde, bliver også usædvanligt 
vigtigt,” siger Nick Boström.

Algoritmer har den svaghed, at dem, som bygger 
algoritmerne, er dem, der definerer målene for suc-
ces. Og deres definition af succes er ikke nødven-
digvis den samme som din og min.

“Hvem end, der bliver de første til at udvikle kun-
stig superintelligens, ønsker vi vel alle, at det er 
nogen, som gør det ordentligt,” siger Nick Boström.

Hvornår det bliver, er der stor uenighed om. The 
Future of Humanity Institute har lavet en undersø-

gelse blandt ledende forskere i feltet. Nogle sagde 
om få år. Andre sagde aldrig. Medianen landede 
på mellem 2040 og 2045. Og når først AI har nået 
et menneskeligt niveau af intelligens, er der ikke 
langt til kunstig super intelligens, mener Nick 
Boström. 
Derfor er han begyndt at undersøge den tredje 
udfordring. Hvad vi skal gøre med alt vores fritid, 
når vi har løst de praktiske og økonomiske udfor-
dringer, og den kunstige intelligens frigør os fra 
at skulle arbejde, overvåge hinanden og passe på 
hinanden.

“Hvad skal vi gøre med vores tid, når vi bor i Uto-
pia? Når du har brugt de første par dage på at spise 
og drikke, hvad så?,” spørger han og fortsætter:

“Ultimativt er jeg meget optimistisk omkring vores 
fremtid. Hvis vi overkommer udfordringerne, åbner 
vi op for enorme muligheder for vores tilværelse. 
Foreløbig har vi kun en svag idé om, hvordan den 
vil se ud. Men over de kommende år vil vi kunne 
male et mere fuldendt billede af, hvad der vil ske, 
hvis transitionen til maskinintelligensens æra 
ender godt.”

Om Simone Okkels
Uddannet journalist fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole. Tidligere ansat ved Ber-
lingske, 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.
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en tid hvor bæredygtighed og deleøkonomi står 
højt på danskernes dagsorden, har den østjyske 
virksomhed Reshopper sat sig tungt på børne-
tøjsmarkedet. Reshopper er en app, der gør det 

billigt og overskueligt at købe og sælge brugt børnetøj. 
Samtidigt har virksomheden satset benhårdt på det 
lokale marked, hvor der er kort mellem køber og sæl-
ger, og det giver pote for Reshopper, der i 2016 kunne 
tælle mere end 1 million handler via app’en.

”Vi fokuserer på den lokale handel mellem forældre. 
Man kan sige, vi har skabt børnefamiliernes lokale 
markedsplads. Det bæredygtige aspekt betyder mere 
og mere for forældre, og det store forbrug rammer 
dem hårdt, når man opdager, at ens barn lige skal 
bruge otte forskellige størrelser på fire år,” forklarer 
Aja Guldhammer Henderson, CEO hos Reshopper. 
Den aarhusianske virksomhed er relativ ung, stiftet 
i 2012, men efterspørgslen har været stor, og det har 
kunnet mærkes på det tempo, Reshopper er vokset 
med. Virksomheden fik rigtig fart på i 2015 med en 
investering fra Esben Gadsbøll og har siden sat sit 
præg på det danske marked med flere end 400.000 
downloads, fortæller Aja Guldhammer:  

”Lige nu bliver der solgt to varer i minuttet på Reshop-
per-app’en, og det siger noget om, at bæredygtighed og 
deleøkonomi er blevet en livsstil. 400.000 downloads 
af vores app alene i Danmark vidner om, at Reshopper 
taler rigtig godt ind i vores tids fokus på bæredygtig-
hed.” 

En skalerbar forretning
 
For en app som Reshopper er brugerne i høj grad 
kerneforretningen, og derfor skulle Reshopper bruge 
finansiering til en større international markedsfø-
ringsindsats. Iværksætterlånet fra Vækstfonden var 
afgørende i Reshopppers strategi om at rykke hurtigt, 
fortæller Aja Guldhammer: 

”Vi havde behov for nogle, der forstod vores forretning 
og var passionerede omkring iværksættermiljøet, og 
vi havde behov for at handle hurtigt. Iværksætterlånet 
fra Vækstfonden udfylder virkelig det behov, og vi har 
samtidigt mulighed for at bevare vores ejerskab.” 

Reshoppers danske succes har også givet opmærk-
somhed blandt danske business angels, og i januar 
2017 fik virksomheden en investering fra Jesper Buch. 
Sammen med pengene fra Vækstfonden skal der nu 
opbygges en brugerdatabase i udlandet.
”Vi synes selv – og det er der heldigvis også mange 
andre, der gør – at vi har et stort skaleringspoten-
tiale. Nu handler det bare om at få opbygget den her 
brugerdatabase, som jo er den kritiske masse for 
mange apps. Men med den gode modtagelse, vi har 
fået herhjemme, er vi overbeviste om, at det nok skal 
lykkes. Vi har høje ambitioner om ikke kun at være 
Danmarks, men verdens største markedsplads for 
børnefamilier,” siger Aja Guldhammer.

Genbrug i 
børnehøjde
Den aarhusianske virksomhed Reshopper har gjort det 
billigere og mere bæredygtigt at være småbørnsforældre. På 
Reshopper-app’en kan forældre købe og sælge brugt børne-
udstyr, og Reshopper har på bare fire år fået succes på det 
danske marked. Med et Vækstlån til iværksættere fra Vækst-
fonden skal Reshopper til at ekspandere internationalt.

I

Aja Guldhammer, CEO Reshopper
Foto: Privat

VÆ K S T F O N D E N

Erik Balck Sørensen, Investment Director
Foto: Vækstfonden

anmark skal være et land, der 
kan fostre gode idéer.
Det er der bred politisk og 
samfundsmæssig opbakning til. 

Men hvordan bliver vi det? Hvis man spørger 
Vækstfonden, lyder svaret, at en væsentlig 
faktor for at blive dette er, at vores virksom-
heder har adgang til den type kapital, der 
passer til netop deres situation. Og det kan 
være meget forskelligt fra iværksætter til 
iværksætter.

Det er derfor, at Vækstfonden arbejder på at 
udvikle det danske økosystem for finansielle 
ydelser. 
”Uanset hvilken situation din virksomhed 
står i, er det relevant at tale med os om 
finansiering. Når en iværksætter ringer til 
os, starter vi med at se på, hvad det er for en 
virksomhed, hvad teamet vil, og hvad deres 
risikoprofil er. Derfra finder vi ud af, om de 
skal tale med vores venturefolk eller med 
vores låneafdeling for eksempel,” siger Erik 
Balck Sørensen, der er Investment Director i 
VF Venture. 
 

I VF Venture ser de blandt andet på, om sel-
skabet kan blive en eksponentiel vækstforret-
ning og på selskabets tidshorisont. 

”Vi vil gerne hjælpe virksomheden med at 
finde den rette finansieringsløsning for dem. 
Hvis du tænker, at din virksomhed er dit 
livsprojekt, eller du vil starte en konsulentfor-
retning, så kan du jo sagtens skabe en rigtig 
god forretning, men så passer venturekapital 
sjældent til dit behov. Så anbefaler vi ofte, 

Rette type kapital kan 
være afgørende for 
virksomhedens succes
Iværksættere skal have adgang til den rette kapital på rette tidspunkt. Derfor har Vækstfonden øje mod at 
udvikle et finmasket net af finansielle løsninger i Danmark – og derfor fokuserer fonden først og frem-
mest på virksomhedens situation fremfor på finansielle produkter.

D
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VÆ K S T F O N D E N

at du taler med en af vores kolleger i låneforretningen i 
stedet,” siger Erik Balck Sørensen. 

VF Venture tror på aktivt ejerskab og sætter både tid og 
ressourcer af til at bidrage bedst muligt til værdiskabelsen 
i deres porteføljevirksomheder, der aktuelt tæller over 
30 virksomheder. I screeningsprocessen indgår de dialog 
med virksomhederne for at hjælpe med at skærpe deres 
forretningsplan. 

Også hos Vækstfondens låneforretning er det vigtigt 
at indgå i dialog med virksomheden i stedet for blot at 
screene tallene.

”Ikke to sager er ens. Vi ser derfor på virksomhedens 
produkt, marked og ledelse. Hos startups er der jo ikke så 
mange historiske nøgletal at kigge på. Særligt inden for 
tech og SaaS florerer mange tal, som er gode at vurdere, 
men man skal ikke stirre sig blind på dem. Vi vil gerne 
se, hvordan produktet og markedet passer sammen,” 
siger Søren Grønbæk Nielsen, der er erhvervskundechef 
hos Vækstfonden i Randers og særligt låner penge ud til 
iværksættere.

Det betyder også, at Vækstfonden hjælper virksomheden 
med at gå ind ad rette dør. De møder mange, som ikke 
på forhånd har sondret mellem de forskellige typer af 
kapital.

”Der er ikke bare et skud i bøssen. Det giver ikke ridser i 
lakken at komme for tidligt til os. Når vi har skrivebord-
stider rundt i startup-miljøerne, møder vi jo folk tidligt, 
og det er fint at tage en uformel snak, som ikke kræver 
et stort forkromet pitch,” lyder det fra Søren Grønbæk 
Nielsen. 

Det er typisk, hvis virksomheden ikke har en omsætning 
på pågældende tidspunkt, at han beder dem komme 
tilbage. Han skal nemlig kunne sandsynliggøre, at de kan 
servicere en gæld på sigt.

”Vores klare råd er: tal hurtigt med kapitalen. Lær vores 
sprog at kende. Vær ikke bekymret for at tage fat i os, 
selvom du ikke er så langt, for så forstår du bedre, hvilke 
spørgsmål vi stiller, eller hvilke forventninger vi har – og 
hvilke muligheder, der er for at sammensætte den rigtige 
finansieringspakke til netop dit behov,” siger Erik Balck 
Sørensen. 

Søren Grønbæk Nielsen, Erhvervskundechef, Vækstfonden 
Randers
Foto: Vækstfonden

Investeringskriterier 
hos VF Venture

Vækstlån til 
iværksættere

Mød Vækstfonden på Folkemødet

Når vi vurderer, om vi vil investere i din virk-
somhed, ser vi typisk på disse syv kriterier:

Ledelse: Kompetent team med ambitioner 
og vilje til succes.

Marked: Internationalt marked eller global 
niche, hvor virksomheden kan stå stærkt.

Innovation: Høj innovation i produkter, 
serviceydelser, forretningsmodel, distribu-
tion m.v.

Forretningsmodel: Økonomisk skalerbar i 
afsætning og produktion.

Miljø og etik: Inddrages i vores vurdering, 
når det er relevant.

Forretningsplan: En klar forretningsplan.

Afkast og exit: Afkastet skal modsvare 
investeringsrisikoen og påvises af en reali-
stisk exitplan.

Vækstlån til iværksættere er målrettet til 
unge virksomheder, som allerede har pro-
dukter og kunder, men hvis korte historik 
gør det svært at skaffe finansiering til at 
accelerere væksten.

Vækstlån til iværksættere skal være på min. 
1 mio. kr. 

Virksomheden kan bruge lånet, når deres 
sikkerheder ikke rækker til almindelig bank-
finansiering.

Virksomheden skal have omsætning og et 
kundegrundlag.

Det forudsættes, at iværksætteren opnår 
mindst 50 pct. privat medfinansiering, 
samt at der stilles personlig kaution.

Vækstlån til iværksættere står som ud-
gangspunkt efter andre lån fra pengeinsti-
tutter og øvrige sikrede kreditorer.

Vækstlån til iværksættere har en større 
risiko end almindelige banklån, og renten 
er derfor højere.

Fredag den 15. juni kl. 10.30-11.30 i Skurvognen, F16:
Fremtidens fyrtårne: Tør Danmark satse på 1’erne?

Mød: Christian Motzfeldt (CEO, Vækstfonden), Torsten Schack Pedersen (Erhvervsordfører, Venstre), 
Claus Jensen (Formand, Dansk Metal), Klavs Hjort (SVP, Danske Bank), Enrico Krog Iversen (stifter af 
Universal Robots), Martin Olin (CEO, Symphogen).

Fredag den 15. juni kl. 11.00-11.50 på Iværksætterskibet, H9:
Kvinder og iværksætteri

Mød bl.a.: Ditte Rude Moncur (Analysechef, Vækstfonden), Tine Willumsen (CEO, Above & Beyond 
Group).

Fredag den 15. juni kl. 17.00-17.50 på Iværksætterskibet, H9:
Har iværksættere den rette type kapital til rådighed?

Mød bl.a.: Christian Motzfeldt (CEO, Vækstfonden), Sahra-Josephine Hjorth (CEO, CanopyLab), Chri-
stian Vintergaard (CEO, Fonden for Entreprenørskab).
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Er kapitalen 
blind for female 
founders? 

FOKUS PÅ 
FEMALE 

FOUNDERS

I N D S I G T

Deltag selv i debatten om kvindelige iværksættere i IværksætterGaragen plads C27 lørdag den 16. juni kl. 13.50

elvom vi i Norden har en godt ry for lige-
stilling mellem kønnene, så er der nogle 
punkter, hvor vi halter langt bagefter - 
især i Danmark. Vi er det land i Norden, 

der har længst vej endnu at gå for at udligne ulighe-
den mellem kønnene i tech-branchen. Vi er nemlig 
dem, der har sværest ved at hive investeringer hjem, 
når en kvinde står i spidsen for en tech start up. Det 
viser en ny rapport lavet af Nordic Web og Danske 
Bank, der er den første af slagsen og sætter fokus på 
ulighed blandt iværksættere i Norden.

Andelen af investeringer i tech start-ups med kvinde-
lige medstiftere ligger på kun 8,47 procent i Danmark, 
mens tallene i Norge og Sverige ligger på henholdsvis 
20,69 og 13,64 procent. Når det gælder tech start ups, 
der kun har kvindelige stiftere, skraber vi i Danmark 
bunden med kun 0,78 procent af investeringerne mod 
Norge, hvor disse start ups får 4,6 procent af inve-
steringerne, og de svenske får 3,86 procent. Norge er 
generelt det land, der klarer sig bedst i Norden, hvor vi 
i Danmark ligger på en skuffende sidsteplads.

Men det er dog generelt i Norden tydeligt at få øje på 
det ulige forhold mellem mænd og kvinder, når det 
kommer til investeringer i tech-branchen. Kun 13,19 
procent af de nordiske tech-firmaer, der i 2017 kunne 
glæde sig over investeringer i virksomhedens unge 
år, havde kvinder med ombord. Når det kommer til 
tech-virksomheder stiftet udelukkende af kvinder, 

Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff & Alex Randrup 

Ligestillingen i Norden er noget, vi normalt praler af - men en ny rapport udarbejdet af The 
Nordic Web for Danske Bank viser, at vi måske bør holde lidt igen. Det står nemlig skidt til, når 
det kommer investeringer i virksomheder startet af kvinder i Norden.

S

tiltrak de kun 3,8 procent af de samlede investeringer, 
hvilket svarer til 26 virksomheder, der fordelt i hele 
Norden kunne hive investeringer hjem.

Ny indsats for at fremme female founders

For at komme problemet til livs valgte Dansk Iværk-
sætter Forening sammen med PwC og Danske Bank 
at afholde konferencen Female Founders den 2. maj 
2018 i København. Der blev diskuteret kvinder og 
iværksætteri, og både garvede og nye iværksættere var 
klar til at debattere, hvorfor vi har så få kvindelige 
iværksættere i Danmark, og hvorfor det er så svært for 
kvindelige iværksættere at hive investeringer hjem. 
Og selvom der (for en gangs skyld) var et overtal af 
kvinder til iværksætter-eventet, så var begge køn 
repræsenteret i debatten på dagen. 

Derudover fik publikum love til at høre seks iværksæt-
ter-idéer fra håbefulde iværksættere, der satsede på 
at kunne overbevise en jury om deres idé og dermed 
vinde dagens pitch-session. Med virksomheder, der 
spændte over alt fra en forsikrings-app til et sund-
hedsrådgivningsfirma, pitchede seks forskellige 
kvinder deres virksomhedsgrundlag for juryen. En 
jury bestående af Søren Stig, Chairman hos The Nordic 
Impact Investing Company, Ekatarina Gianelli, Invest-
ment Director hos Inventure og Niel Murray, stifter af 
The Nordic Web.

Alle pitchere fra det første Female Founders ar-
rangement har fået tilbud om at blive featured i 
magasinet.

Kun 8,47 procent af investe-
ringerne i nystartede dan-
ske tech start-ups ender hos 
firmaer med kvinder blandt 
stifterne.

”

”13,19 procent af de nordiske tech-firma-
er, der i 2017 kunne tiltrække investe-
ringer i deres spæde begyndelse havde 
kvinder med på iværksætterholdet. 
Værre står det til for firmaer stiftet helt 
uden mænd. De tiltrak kun 3,8 procent 
af de samlede investeringer.
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FeedsFloor

QVEST

FeedsFloor er et digitalt showroom, som gør det nemmere at blive fundet af potentielle kunder både 
lokalt og internationalt. FeedsFloor bygger videre på eksisterende strukturer i forretningsverden, som fx 
events, handelskamre, eksportorganisationer og erhvervsråd m.m.

Drømmen 
Organisationsmæssigt drømmer Pernille Andersen om at bygge virksomheden, alle gerne vil arbejde for. 
Produktmæssigt er hendes drøm at bygge en virksomhed, som gør det nemmere for små og mellemstore 
virksomheder at lave forretning digitalt både lokalt og internationalt. 

Pitch: 
FeedsFloor blev lanceret i 2017 og er verdens førende selv-betjente digitale showroom. Enhver kan lave et 
digitalt showroom, invitere relevante virksomheder til at udstille deres profil og produkter/services samt 
invitere sit community til at opdage og følge de viste virksomheder. På FeedsFloor.com kan man lave en 
gratis profil og publicere nyheder, produkter og serviceydelser m.m. FeedsFloor samarbejder bl.a. med 
brancheforeninger, erhvervsråd, byer, handelskamre, eksportorganisationer, messer og Facebook-grupper 
i Danmark og internationalt.

Pernille Andersen, 39 år, Cand.Merc.Int. i økonomi og japansk

QVEST er skabt til at få mennesker til at tænke mere og bedre. Med QVEST sættes spørgemagten fri i 
projekter i organisationer.
 
Drømmen:
At millioner af mennesker rundt om i verden deltager i QVEST og stiller spørgsmål.
 
Pitch:
QVEST er et spørgsmåls-drevet digitalt værktøj til projektledere. I en QVEST stiller en gruppe mennesker 
hinanden spørgsmål en til en om et emne. Efter et par dages digital udveksling af spørgsmål og svar 
får alle deltagere adgang til output i en lækker infografik, som også visualiserer det uformelle netværk i 
gruppen. Med QVEST kan projektledere mobilisere grupper af stakeholders på 10-500 personer. QVEST 
giver projektlederen adgang til at vide, både hvad der optager projektgruppen, og hvordan gruppen 
kommunikerer. Den unikke viden giver bedre beslutningsgrundlag og klare pejlemærker for projektsucces.

Marie Mathiesen, 39 år, Bachelor i litteratur fra UC Berkeley i Californien, MA i 
engelsk fra UPenn i Pennsylvania og PhD i organisation og strategi fra CBS.

F E M A L E  TA L E N T

Spenderlog

UNDO

Spenderlog tracker og analyserer folks forbrug for at hjælpe dem med at komme tættere på den livsstil, 
de ønsker. Uanset om målet er at spise sig fra sygdom, leve sundere eller spare penge.

Drømmen: 
Med Spenderlog er drømmen at hjælpe folk med at skabe bedre forbrugsvaner og leve sundere ved at 
give dem et indblik i, hvordan de lever, og hvordan de kan forbedre sig.

Pitch:
Spenderlog giver forbrugerne overblik over deres forbrugsvaner og hjælper med at leve bedre. Spender-
log henter automatisk forbrugerens elektroniske kvitteringer, kategoriserer - ved brug af kunstig intelli-
gens - de varer, vedkommende har købt, og viser hvordan vedkommende lever. Om fokus er på at leve 
sundere, spise sig fra en sygdom eller optimere sit forbrug, hjælper Spenderlog med at få kortlagt og 
ændre vaner.

Undo vil gøre sin del, ved at gøre én af svære pligter i til optur.
 
Drømmen:
At samle de dygtigste og sjoveste mennesker, i et miljø der bringer det bedste frem i dem: Masser af 
energi, kollega-kærlighed og dedikation til at forbedre vores brugeres liv.
 
Pitch:
Undo vil sætte gang i en revolution i forsikringsindustrien. Ved at indsprøjte teknologi og gennemsigtig-
hed i en branche, der ofte mangler begge, skaber Undo en helt ny forsikringsoplevelse. Hver bruger får en 
skræddersyet forsikring og vi har fjernet jurasprog, skjulte gebyrer og håbløse formularer. Med app’en kan 
man nemt ændre sin forsikring og lynhurtigt melde en skade. Vores teknologi sikrer, at skader lynhurtigt 
behandles og pengene udbetales, så brugeren kan komme videre i sit liv. I modsætning til traditionelle 
forsikringsselskaber kræver Undo intet papirarbejde. Vores mission er, at kunderne skal betale mindre og 
forstå mere, når de køber forsikring.

Maria Flyvbjerg Bo, 28 år, Cand.Merc.IT

Sophie Bohr Grønbæk, 32 år, Cand Scient, Molekylær Biomedicin

44 45



ere end nogensinde før har virksomheder sat sejl 
for at fremme en positiv social og miljømæssig 
udvikling. Velkendt er det for de store corporate 
organisationer at have politikker og programmer, 

der tager sociale og miljømæssige hensyn. 

I det senere år har impact-investeringer vundet frem, og jagten 
er for investorerne nu sat ind for at finde frem til nye virksom-
heder, hvor attraktive afkast går hånd i hånd med ønsket om at 
fremme en positiv eller miljømæssig udvikling. 

Nordiske investorer har dog endnu ikke i større omfang fået 
øjnene op for investeringer i disse såkaldte impact-startups. 
Danske Bank tager initiativ og har derfor lanceret platformen 
+Impact, der skal samle det nordiske økosystem for impact 
startups. 

Impact-startups er gode investeringer

Hidtil har iværksættervirksomhederne, hvis fundament sigter 
efter at fremme sociale og miljømæssige hensyn, haft svært ved 
at kommercialisere sine ideer og finde frem til den rette forret-
ningsmodel. Ikke nok med det kæmper de som mange andre 
startups med adgangen til risikovillig kapital, viser en undersø-
gelse foretaget af Danske Bank og Rainmaking Loft. 

“Ligesom alle andre startups har impact-startups udfordringer 
med vækst med risikovillig kapital, rekruttering og fokus på at 
løse problemer. Men impact-startups har ofte fokus på at løse 
globale problemer, hvorfor det kan være svært at forstå og bygge 
en forretning,” udtaler Klavs Hjort, Head of Business Innovation i 
Danske Bank og den ansvarlige for platformen +Impact.

Med behovet for at finde mere langsigtede løsninger på global 
opvarmning, forurening, vandmangel og klimaforandringerne 
har Danske Bank oplevet en øget efterspørgsel efter investerin-
ger i fremtidens giganter, der sigter efter at løse disse.
 
I 2017 blev det anslået, at der blev investeret mere end 139,9 mia. 
dollars i impact-startups, viser en rapport lavet af Business and 
Sustainable Development Commission. Dette er 10 gange så 
meget som i 2014.
 
Økosystemet bliver samlet med ny platform 
 
Hidtil har økosystemet for impact-startups været fragmenteret. 
Startups, mentorer og investorer har været adskilt, og systemet 

Af Alex Randrup 

Ny platform skal gøre filantropiske 
startups til fuldgode investeringer
Danske Bank vil til at tage ansvar. Deres nylancerede service +Impact samler tech-iværksættere og inve-
storer, der arbejder for at fremme et eller flere af FN’s Verdensmål. 

M
har været uigennemskueligt. Eller slet ikke eksisterende. 
 
Alt for mange af disse virksomheder er bygget op på fondsansøg-
ninger og donationer, hvor ønsket om at skalere forretningen i 
alt for mange tilfælde er forblevet en drøm. I første ombæring 
skal platformen samle de filantropiske virksomheder, investorer 
og mentorer og gøre det til fixpunkt og samlingssted for dette 
hidtil fragmenterede økosystem for impact-startups.  
 
“Vi vil gerne hjælpe impact start-ups med at løse deres udfor-
dringer med at bygge robuste forretningsmodeller. Vi tror på, at 
varig impact kommer af at bygge virksomheder, der kan overle-
ve via deres egne business models i stedet for at være afhængig 
af donationer. +Impact kan hjælpe impact-startups med at løse 
nogle af deres business udfordringer ved at matche dem med 
mentorer, der har domain ekspertise inden for de samme udfor-
dringer,” tilføjer Klavs Hjort. 
 
Ikke nok med at samle startups, investorer og interessenter på 
en platform, så er ambitionen med +Impact også, at det skal 
rykke ved opfattelsen af impact-investeringer. Udover at gøre en 
forskel for omverdenen, så skal investeringerne også være en 
god økonomisk forretning på sigt. 

Initiativtagerne Danske Bank og Rainmaking Loft står bag 
platformen The Hub, der gør det lettere for startups at finde 
arbejdskraft og investorer. Med denne platform i bagagen har 
initiativtagerne afsæt for at gøre en forskel. En intern undersø-
gelse har vist, at der er mere end 4000 startups tilknyttet The 
Hub, og mindre end 10% af disse er impact-startup,  der arbejder 
for at fremme et eller flere af FN’s Verdensmål. 

I N D S I G T

Klavs Hjort, Head of Business Innovation
Foto: Danske Bank

Af John Hannover, Iværksætterkonsulent

Få styr på dine 
konti i banken
Hvor? 
Hvordan? 
Hvad skal det koste?

vornår skal man have en personlig 
konto eller en erhvervskonto?

Selskaber (IVS, ApS, A/S) skal have en 
egentlig erhvervskonto med kun det aktuelle CVR 
nummer tilknyttet.

• Personlige virksomheder kan bruge personlig 
konto, men CVR-nummer skal tilknyttes som 
NemKonto. Dette kan ikke gøres uden bankens 
godkendelse, da banken ellers kan nægte en at 
benytte kontoen og sågar lukke den.

• Banker må nægte at udstede erhvervskonti og 
nægte at tilknytte CVR til personlige konti. Der er 
kun krav om bankkonto til personligt brug.

• Erhvervsministeriet og Finans Danmark, som er 
interesseorganisation for bl.a. bankerne, anbefaler 
banker, der opretter erhvervskonti til en rimelig 
pris, men det er alene en anbefaling, ikke et krav.

• Lovkravet siger, at alle CVR skal have en Nem-
Konto tilknyttet deres CVR inden første udbetaling 
fra det offentlige. Det betyder, at en personlig 
mindre virksomhed (PMV) reelt kan undlade det, 
da en sådan aldrig skal have moms retur, men det 
ændrer ikke ved, at banken normalt ikke tillader 

Der er for tiden megen diskussion om oprettelse af en erhvervskonto. Mange iværksættere finder 
det urimeligt, at de skal betale for at få en ”lovpligtig” erhvervskonto.

H

G U I D E
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erhverv via personlig konto, og alle selskaber skal stadigt 
have det lige fra start, da ingen transaktioner må ske via 
andet end selskabet egen konto.

En erhvervskonto vil altid være holdt helt separat fra den 
personlige økonomi. Det er et klart krav for alle selskaber 
som f.eks. IVS, ApS og A/S. 

Personlig virksomhed kan som nævnt benytte en person-
lig konto, som banken vil tilknytte CVR til. Det er klogt, 
hvis der er tale om en personlig konto med CVR tilknyttet, 
at have en særskilt konto til formålet, så man ikke sam-
menblander sin privat- og firmaøkonomi. 

Det er også vigtigt at kunne afstemme bankregnskabet 
korrekt i den daglige bogføring.

Hvad er prisen på erhvervskonti?

Priser varierer, så det nytter ikke meget at spørge rundt i 
forskellige fora, for de svar man får, vil være alt fra 0 kr. 
til ”jeg kan slet ikke få oprettet en konto ” til måske 5.000 
kr.

Det skyldes, at bankerne prisfastsætter erhvervskonti 
forskelligt fra bank til bank og somme tider sågar fra filial 
til filial.

Dertil kommer, at det enkelte kundeforhold kan bedøm-
mes helt forskelligt. Visse personer har helt sikkert et godt 
personligt forhold til banken, eller driver andre virksom-
heder som kunde i banken allerede. Her er det som regel 
langt lettere at få en billig ”indgangsbillet” til den ønskede 
konto, end hvis du er ukendt i banken, eller endnu værre 
kendt for en skidt økonomi.

Der opereres i de fleste banker med henholdsvis oprettel-
sesgebyrer og kvartalsgebyrer.

Det er og bliver ofte personen bag selskabet, projektet og 
eventuel personlig sikkerhed, der spiller ind, når prisen 
skal sættes. Er du som person registreret som dårlig beta-
ler i f.eks. RKI, så vil dine muligheder for at få en konto til 
dit CVR være meget begrænsede.
Prisen er normalt højest på rene erhvervskonti, men ofte 
er der i dag, på grund af loven, også gebyr for personlige 
konti, der skal have CVR tilknyttet. 

Mange banker vil, også til personlig virksomhed, kun 
oprette en ren erhvervskonto. Det skyldes bl.a., at hvid-
vasklovens krav er uhyre strenge i forhold til de undersø-
gelser og registreringer, banker skal foretage. Der er ikke 
nogen banker, som kan udråbes som ”altid gratis” eller 
”altid klar til at tegne erhvervskonto”, lige så lidt som der 
findes nogen banker, der generelt kan karakteriseres som 
ubrugelige for erhverv.

I disse måneder er der mange banker, der reviderer deres 
prispolitik, så det er ikke muligt at sige noget endegyldigt, 
men f.eks. har Nordea i dag en opstartspris på 1.200 kr. 
og så kvartalspriser fra 1.140 kr. i kvartalet. Danske Bank 
har 4.000 kr. i opstart for nye kunder, men 2.000 kr. for 

eksisterende kunder, og er helt nede i kvartalspriser fra 
300 kr.

Mit bedste råd er, at du starter i din egen bank, og så 
arbejder du dig videre derfra og får et par andre tilbud. 
Prøv også gerne fra nogle lidt mindre, lokale banker eller 
sparekasser.

Hvad kræver banken normalt af materiale fra dig?

Bankerne er underlagt hvidvaskloven og er siden 2012 
normalt blevet skrappe til at følge den ved nye danske 
kundeoptagelser. Der er bl.a. givet million-bøder for ikke 
at gøre det. 

Bankerne skal i deres materiale kunne fremlægge skrift-
ligt bevis for, at de har opfyldt kravene til hvidvaskkontrol 
kunde for kunde.

Det dummeste man kan gøre, hvis man vil have en ny 
bankkonto er at nægte at medvirke til at lægge det nød-
vendige materiale frem. Det vil bankerne anse for mangel 
på professionalisme.

Sørg derfor for at være medspiller i at skaffe det nødven-
dige frem.

De almindelige hovedkrav fra bankerne er:

Legitimation: Bankerne er forpligtede til at kunne iden-
tificere den person, der åbner konto, og det betyder, at de 
kræver legitimation. I mange lande kan man kun få en 
konto ved personligt fremmøde, og det er også mere og 
mere almindeligt i Danmark. Sørg i hvert fald for at have 
legitimation klar. Det betyder normalt pas eller andet 
billedlegitimation.

Forretningsplan: Bankerne er forpligtede til at kende for-
målet med en konto og særligt i forhold til en konto, der 
skal bruges i firmasammenhæng. Det kan banken komme 
frem til ved bare at spørge lidt ind til formålet og selv tage 
noter, men af hensyn til deres egen dokumentation, vil de 
ofte bede om en forretningsplan. Det behøver ikke være en 
voldsomt forkromet plan, men en plan er i øvrigt noget, 
jeg mener, alle bør have uanset. 

Opbyg din forretningsplan med disse trin: 

• Hvem er jeg?

• Hvor vil jeg hen? (Hvad er min plan og tanker – vil jeg 
drive webshop eller...?)

• Hvordan vil jeg komme derhen? (Hvad skal der til for, at 
jeg bevæger mig frem?) 

• Hvornår regner jeg med at nå målet? (Eller et delmål på 
vejen)

Budget: Bankerne er forpligtede til at kende omfanget af 
en konto og dens forventede transaktioner. Igen kan ban-
ken klare det med en samtale og selv skrive referat ned, 

G U I D E

men det mest normale er, at banken beder om et budget. 
Jeg mener igen, at det er noget som enhver, der starter en 
virksomhed eller et selskab op, altid bør have.
 
Jeg er med på, at meget er gætteri i starten, men ikke de-
sto mindre er det vigtigt, at man forsøger at tænke over: 

• Hvad kommer jeg til at kunne have af indtægter?

• Og mindst lige så vigtigt og langt nemmere at budgettere: 
Hvad kommer jeg til at have af forventede udgifter, her-
under specielt de faste udgifter, som måske er der, uanset 
om vi sælger for 0 kr. eller for 100.000 kr.?

Et likviditetsbudget er klogt at have og er desuden også 
ofte et ønske fra banken. Forskellen på drift og likviditet 
fremkommer ved, at man jo ikke nødvendigvis får alle 
indtægter ind samme dag, man fakturerer, lige som man 
nok ikke selv betaler alle regninger samme dag, man får 
dem.

Dertil kommer, at man måske får moms ind fra kunder, 
hver gang man sælger, og de penge har man så i banken. 
Det giver penge i banken, men det er jo ikke penge, man 
bare kan bruge. Likviditetsbudgettet er, modsat driftsbud-
gettet, ikke som sådan indtægter og udgifter til regnska-
bet, men udtryk for, hvordan man tror bankkontoen vil 
udvikle sig. Kan man klare hverdagen selv, eller bliver der 
skiftende periode med højvande og lavvande i kassen?

Vær forberedt på, at hvis du ikke i budgettet afsætter løn 
til dig selv, så vil banken normalt have en afklaring af, 
hvad du vil leve af det næste år. Det kan jo så være via 
opsparing eller et job. Banken bør anlægge et helhedssyn 
og derfor tage hensyn til, at du har været rundt i ”alle 
kroge” og dermed også, at du kan forsørge dig selv, mens 
du stifter firma.

Andre krav man skal være forberedt på:

Mange banker vil, ud over de formelle krav som angivet 
ovenfor, også helst kende en del til privatøkonomien hos 
den, der ønsker en ny konto. Det betyder, at banker ofte 
gerne ser, man har privatkonti i samme bank. 

Det giver også banken mulighed for at holde penge inde 
fra private konti, hvis der trækkes over i firmaet. Af den 
grund kan det være fint nok at have forskellig bank, til 
privat- og firmabrug, men ofte vil det, som nævnt, byde 
på vanskeligheder med at få det godkendt. Du bør altid 
undersøge, om du får en rabat på din erhvervskonto ved, 
at du har dit private engagement i samme bank. Det bør 
som minimum være muligt.

Sidste årsopgørelse fra Skat:

Er det en bank, der ikke kender din privatøkonomi gen-
nem et længere engagement, så vil banken ofte vælge 
at bede dig tage sidste årsopgørelse fra Skat med ned i 
banken. Det kan derfor være smart at have et print af den 
med ned til mødet, hvor der søges ny konto, så har man 
den i ”baghånden”.

Selvskyldnerkaution:

Uanset hvad - så skal man forvente, at banken vil kræve, 
man skriver under på en selvskyldnerkaution. Det betyder, 
at selvom man driver firmaet i selskabsform, så vil man 
personligt hæfte for en eventuel gæld. Det gør jo så heller 
ikke noget, hvis man virkelig mener, banken ikke har 
nogen som helst risiko, for så har man det jo heller ikke 
selv. Nægter man at acceptere en sådan kaution, så kan 
banken jo regne ud, at man faktisk godt selv ved, at ban-
ken risikerer at tabe penge, og at man ikke selv vil være 
med til at dække tabet.

Det giver lidt sig selv, at ved små selskaber stiftet med helt 
ned til 1 krone, som ejeren vil påtage sig som risiko, da vil 
banker jo slet ikke ind og tage nogen som helst risiko over 
samme ene krone. 

Som sidebemærkning kan jeg lige nævne, at alt for mange 
skriver under på selvskyldnerkaution i de glade åbnings-
dage, men derefter glemmer alt om den. De sælger så efter 
en periode anparterne til 3. part eller nogle af de andre 
ejere, og så kommer der et chok, når den, der troede at 
være helt ude af selskabet, måske opdager, at selv mange 
år efter de var ejere, ja så har banken stadigt selvskyld-
nerkautionen, og man hænger stadigt på bankgæld. HUSK 
altid at få annulleret en sådan kaution som del af enhver 
overdragelse, allerede mens forhandlingerne står på.

Udryddelse af et par almindelige misforståelser:

”Jeg skal ikke låne, så jeg vil ikke bruge tid på at aflevere alt 
det” 

For det første er kravene i loven nu en gang, at bankerne 
skal have alle disse oplysninger og foretage fuld hvidvask-
kontrol, uanset om man skal låne, eller bare have en kon-
to pengene går ind på, og som kun bruges til udbetalinger.

”Banken kræver penge for erhvervskonto. Jeg vil ikke give 
penge for, at banken skal have mine penge stående”

Igen, det er en misforståelse. MyBanker har beregnet, at 
en erhvervskonto koster bankerne mellem 700 og 1.800 
kr. om året at drive. Det er udgifter til bankens netbank, 
og drift i forhold til antal transaktioner. Renten er i dag i 
bund, og bankerne betaler Nationalbankens rente for de 
penge, som står på kontoen.

Banken har derfor i princippet intet ud af konti, som bare 
står med penge på, når ikke pengene er bundet. Bankerne 
vil derfor langt hellere have kunder, der låner penge og 
dermed betaler en rente til banken. Det forudsætter jo så 
bare, at man har en sikkerhed at tilbyde.

”Det kan ikke koste penge, når jeg ikke har tænkt mig, at 
banken skal kunne tabe penge – de skal bare give mig en 
konto uden risiko”

Bankerne har altid en risiko ved erhvervskonti - også dem 
uden lån. Jo flere transaktioner, jo større risiko, og faktum 
er, at erhvervskonti har flere transaktioner end private. 
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Dette skyldes, at du kan have kunder, der betaler med kre-
ditkort, og du kan så tømme din konto til 0 kr., hvorefter 
banken skal af med penge, hvis kunden berettiget trækker 
penge tilbage og laver et såkaldt charge-back. 

Der kan være auto-tilmelding til moms, og igen forsvin-
der pengene fra kontoen, uden banken kan se det inden, 
og den går i minus. Der kan ske fejloverførsler. Det sker 
desværre ret ofte, at nogen taster en forkert konto ind 
ved overførsler, eller et 0 for meget. Sådanne penge kan 
kontoindehaver hæve, og så er banken stadigt forpligtet til 
at medvirke til at føre pengene tilbage.
 
Hvad gør jeg, hvis jeg har stiftet et selskab, og banken nu 
nægter mig en erhvervskonto? Det er jo en umulig situ-
ation, at jeg har et selskab – og loven siger, jeg skal have 
erhvervskonto, men bankerne må gerne nægte at hjælpe?

Som nævnt er dette en helt reel problemstilling. Erhvervs-
ministeriet og bankernes Finans Danmark har udstedt 
skriftlig henstilling til alle banker om, at de, mod et 
”rimeligt gebyr”, bør stille en erhvervskonto op til alle, der 
kommer med et behov til et CVR:
Det er ikke et krav, men en henstilling, og det ændrer ikke 
ved, at det offentlige stadigt kræver fuld hvidvask kontrol 
og stort fokus på kreditværdighed og analyser i bankerne.
 
HENSTILLINGEN betyder derfor i hovedsagen, at bankerne 
som minimum bør tilbyde erhverv en helt simpel konto af 
denne type (§ 20 konto) med:

• Adgang til at indsætte og hæve kontanter samt tilknyt-
ning af CVR nr.

• Kredittransaktioner til kontoen (konto-til-konto overførs-
ler), f.eks. løn, pension mv.

• Et debetkort med saldokontrol eller et hævekort.  

Det vil gøre det muligt at:

• Indsætte og hæve kontanter. 
• Gennemføre direkte debiteringer.
• Betalingstransaktioner via betalingskort.
• Kredittransaktioner (konto-til-konto overførsler).
• Netbank til brug for ejers kontrol af saldo og direkte kon-
to til konto overførsler.

Kort beskrevet betyder det jo en så kaldt ”dum konto” 
som:
 
Ikke kan tilknyttes betalingsservice med automatisk træk 
af f.eks. moms og andre omkostninger
Ikke kan tilknyttes betalingsløsninger til webshop brug og 
tilsvarende (som jo giver banken charge back risiko.)
Ikke kan tilknyttes almindeligt dankort, Visa eller Master, 
men alene et debetkort (type Visa Electron/MasterCard 
debet)

Alternativer til bankerne:

Der er reelt ikke fulde alternativer til bankerne. Lad mig 
lige tage et par af de almindelige råd. Listen skal ikke ses 
som komplet - men som eksempler:

Bitcoins eller anden kryptovaluta. Halleluja helt ærligt. 
De bruges dels næsten ikke til at handle for, men alene 
til spekulation. Der må ikke faktureres eller bogføres i 
Bitcoins, men kun i officielt anerkendt valuta, og man 
risikerer skat ved vekslingen. Bitcoins kan være fint for de, 
som vil investere og til nogle få sjove handler, men er ikke 
i dag i nærheden af at være et alternativ til bankerne.

Revolut. Revolut kan du se mere til på https://www.
revolut.com/dk/. De kan have klare fordele ved mange 
valutatransaktioner, ligesom man formentlig relativt let 
kommer gennem kreditkontrol og opnår et debetkort og 
en konto mod et gebyr. Det er ikke et alternativ til banker i 
dag, men et muligt tillæg. De har ikke fuld banklicens (de 
søger dog om det), så der er ikke det såkaldte FSCS-beskyt-
telse af indeståender. Jeg kan ikke sige meget mere for og 
imod, da jeg ikke selv har testet dem. 
 
Pengeoverførsler: Det kunne være værd at pege på Trans-
ferwise.com som i mange tilfælde kan have lavere gebyrer 
end bankerne ved overførsler til og fra udlandet. 

Lunar Way: Lunarway.com ser man ofte anbefalet når 
nogen i fora beklager deres nød for at få erhvervskonto. De 
kan i dag ikke tage erhverv ind, men er alene en ”udvidet 
APP” og ikke en bank som sådan (bygger helt på Nykredit). 
De har gode IT-løsninger, men er i dag slet ikke i nærhe-
den af at være et alternativ til banker for erhverv.
 
Afslutning:
 
Nu kan dette jo læses som, at det med at få en erhvervs-
konto er det største iværksætterproblem i moderne 
Danmark, men sandheden er, at langt de fleste - givet over 
95% af alle som ikke står i RKI eller er kendt for overtræk 
- sagtens kan få en ny konto til erhverv. Man er dog nødt 
til at være indstillet på en lille prisforhandling, og ofte 
vil man måtte acceptere en eller anden pris, og man må 
samarbejde om at præsentere det nødvendige materiale.
 
Til syvende og sidst er det måske ikke så mystisk at ban-
ker, der jo er virksomheder som alle andre, tager penge 
for deres tjenester. Det undrer os ikke, at vi betaler for 
regnskabsprogrammer eller bogføring, men lige præcis 
det, at en bankkonto ikke må koste, ligger så dybt i mange 
af os fra privaten, at det gør helt ondt.
 
Tag forhandlingen med oprejst pande. Husk dog altid - 
som også er gældende mange andre steder - at den billig-
ste løsning nødvendigvis ikke er den bedste løsning. 

G U I D E

øjt engagerede og loyale medarbejdere er nøglen 
til høj produktivitet, tilfredse kunder og en succes-
fuld forretning. Men varme følelser for arbejds-
pladsen er ingen selvfølge. Det kræver et fortroligt 

og tillidsfuldt rum mellem de ansatte og leder, hvis motivati-
onen skal være i top. 

Det er nemlig langt fra entydigt, hvad der giver den enkelte 
arbejdsglæde eller for den sags skyld, hvordan entusiasmen 
holdes ved lige. Det eneste sikre er, at du som leder ikke kan 
sætte lighedstegn mellem, hvad der driver dig og ditto dine 
medarbejdere. 

Som leder er det derfor vigtigt at lære sit team at kende så 
godt, at du ved, hvordan de hver især reagerer følelsesmæs-
sigt i forskellige situationer. Hvilke drømme har de, og hvad 
gør den enkelte glad eller ked af det. Tal sammen i hverda-
gen – også om emner, der ligger uden for det professionelle 
arbejdsfelt. Og brug MUS-samtalen til at komme helt tæt på 
og afstemme forventningerne til arbejdsopgaverne. Vær ikke 
bange for at vise, at du også selv har følelser, visioner og mål.
Jo større fortrolighed og jo bedre du kender dine medarbejde-
res emotionelle profil, interesser og ambitioner, jo lettere er 
det at opfylde deres behov, placere deres styrker og opmuntre 
deres håb. Eller lettere er nok misvisende. Snarere mindre 
vanskeligt. At finde den helt rigtige sammensætning af 
faktorer, der påvirker den enkeltes lyst til at gøre det, der 
forventes, er en udfordring. For hvad ønsker vi fra vores job? 
Højere løn, sikkerhed, gode sociale interaktioner, mulighed 
for personlig udvikling eller noget helt andet.

Før en medarbejder føler sig tilfreds, er der to grundlæggende 
faktorer, der skal være i orden. Her er løn, frynsegoder, fysi-
ske og sociale forhold, arbejdstid med videre er selve forud-
sætningen for, at medarbejderne ikke er decideret utilfredse. 
Omvendt er det sjældent nok til at gøre dem tilfredse. Selv 
ikke konkurrencedygtig løn, gode forhold, fleksibel arbejds-
tid og sikkerhed i ansættelser er nogen garanti for tilfredse 
medarbejdere. Det kræver, at den enkelte også kan udvikle 
sig i jobbet, bliver set og belønnet. Få uddelegeret opgaver og 
ansvar med mulighed for personlig involvering og forfrem-
melse. 

Det er essensen af viden, den amerikanske erhvervspsyko-
log Frederick Herzberg opsamlede i 1950-erne og 60-erne ved 
at undersøge årsagerne til trivsel og medarbejdertilfreds på 
arbejdspladsen. Siden har hans hygiejne-motivationsteori 
haft stor betydning for, hvordan ledere i dag arbejder med 
motivation. 

De benævnte hygiejnefaktorer som eksempelvis lønforhøjelse 
fungerer kun som kortvarige motivationsfaktorer. Får vi den 
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løn, vi synes at have fortjent, bliver vi tilfredse. Men kun i et 
stykke tid. Således vil en konstant lønstigning blot motivere 
til at vente på den næste.

Som sådan kan hygiejnefaktorer ikke få os til at løbe stær-
kere. Men de kan få os til at lade være med at løbe langsom-
mere. Sagt på en anden måde kan hygiejnefaktorerne sikre, 
at din medarbejder er tilfreds, men ikke at han eller hun er 
motiveret. Motivationsfaktorerne derimod, præstationsmu-
ligheder og ansvar/indflydelse, er indre, langt mere åbne og 
motivationer derfor over en længere periode. 

Vær opmærksom på, at de to faktortyper ikke udelukker 
hinanden. Som leder bør du tilstræbe at opfylde begge for, at 
dine ansatte bliver virkelig tilfredse med deres job. Men det 
er en hårfin og individuel balance. Når hygiejnefaktorerne er 
opfyldt, nytter det ikke at tilføje flere. Omvendt kan det virke 
demotiverende, hvis de ikke er til stede. Eksempelvis hvis 
medarbejderen eksempelvis anser sin løn for at være for lav. 
Med motivationsfaktorerne forholder det anderledes. Her kan 
motivationen godt være i top, selv om ledelsen ikke opfylder 
alle behov. Alligevel giver det god mening kontinuerligt at 
bare opmærksom på motivationsbarometeret og indstille det 
efter den enkelte medarbejders profil. Som mennesker moti-
veres vi af forskellige ting, og disse faktorer kan ændre sig.

K O M M E N TA R

Gode råd til at få engagerede 
medarbejderne 

Giv dig tid til at lære hver enkelt godt at kende 
Hav fokus på hvad der gør han/hun glad eller util-
freds 

Brug MUS-samtaler til at tale om individuelle øn-
sker og forventninger

Det, der driver dig, engagerer ikke nødvendigvis din 
medarbejder

Leder kend din 
medarbejder 

H
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Starthjælp til 
iværksættere

Tilmeld dig Lomax Starthjælp og få ekstra fordele som iværksætter

Gratis fragt på de 
første 3 ordrer

10% i KvartalsBonus 
det første år

Kreditramme på 
kr. 5.000,-

Danmarks største online totalleverandør til virksomheder

Mere end 27.000 varer
Lomax har markedets  
stærkeste sortiment inden  
for kontorartikler, elektronik,  
kontormøbler, lagerudstyr,  
rengøring, og varer til  
køkken & catering

Gratis levering 
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Online
www.lomax.dk

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

E-mail
salg@lomax.dk
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