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Slut med ventetid på fi nansiering

For 2 år siden oplevede Mettes virksomhed, Mia 
Casa, som producerer og distribuerer møbler, 
kraftig vækst, og hun søgte derfor hjælp til fi nan-

siering hos hendes bank. 
Her var der dog ingen økonomisk hjælp at hente 
på trods af, at hun kunne påvise positiv fremgang i 
hendes virksomhed.

Du skal smede mens jernet er varmt
Det var åbenlyst, at hun måtte søge fi nansiering an-
detsteds fra for at kunne opretholde virksomhedens 
vækst og tilfredsstille hendes strategiske ambitioner 
for virksomheden. Helt konkret havde Mette behov 
for kapital til at fi nansiere en forøgelse af produk-
tionen og hendes lager. Fra produktionsordren for 
møblerne afgives til de er produceret, levereret, solgt 
og afregnet går der gennemsnitligt 3-6 måneder. 

Nem og hurtig adgang til fi nansiering er her nødven-
digt, da det ønskede produktionsboost skal tilfreds-
stille den nuværende høje efterspørgsel. Givet tids-
forskydningen mellem produktionsordrens afgivelse 
og realiseret salgsindtægt er det altså ikke muligt blot 
at spare op og geninvestere overskuddet fra salget, 
som ligger fremtidigt. 

Den eneste ene
Mette fandt OPR-Virksomhedslån, og der var hur-
tigt et match mellem os og hende. Mette havde, og 
har stadig, en klar forretningsmodel med et fi nan-
sieringsbehov hvilket jo netop rammer vores formål, 

nemlig at kunne stille fi nansiering til rådighed hurtigt 
og nemt. Mette uddyber sit første møde med OPR:

I løbet af blot én dag var låneansøgningen indsendt, 
godkendt og virksomhedslånet udbetalt. Således var 
vækstfi nansieringsbehovet dækket og Mette kunne 
komme videre med det vigtigste, nemlig at drive 
hendes virksomhed. Mette beskriver ansøgningspro-
cessen som:

”Nem, overskuelig og med en særdeles professionel 
kundebehandling”.

Finansieringsbehov i Danmark
Vi hører dagligt om hvor vigtigt både den ene og den 
anden politiker mener dansk iværksætteri er, og om 
at det skaber danske arbejdspladser. En betragtning 
som vi ej heller vi bestride men som Mette uddyber 
ved at:
 
”Vi har behov for OPR til at hjælpe danske SMV’er 
og dermed drive det økonomiske økosystem - de 
spiller en afgørende rolle for fortsat vækst”.

Om OPR-Virksomhedslån  
•   OPR-Finance ApS tilbyder igennem OPR-Virksomheds-

lån fi nansiering til små og mellemstore virksomheder i 
Danmark. 

•   Der tilbydes virksomhedslån på op til 500.000 kr. og 
med 1-24 måneders løbetid.

•   Prisfastsættelsen er åben og klar. Afbetalingen af virksom-
hedslånet sker i faste ligelige månedlige ydelser. Således 
ved du på forhånd, hvad din virksomhed skal
betale for hele virksomhedslånet.

•   Selve låneansøgningen sker hurtigt og ubesværet online, 
når du har tid. OPR foretager lånebeslutningen og udbe-
taler virksomhedslånet samme dag.

•   OPR-Finance er en del af den fi nskejede OPR-gruppe, 
som har hjulpet og ydet virksomhedslån til tusindvis af 
erhvervskunder i Norden siden 2005. Koncernens udlån 
var i 2017 på i alt 191 mio. euro. 

•   Læs mere på www.opr-virksomhedslån.dk

3 råd fra Mette til dig  
1.  Lav et likviditetsbudget inden du ansøger for at 

bevare overblikket over dine pengestrømme.

2.  Optag et virksomhedslån for at udvikle din virksom-
hed mod et eller fl ere klare mål.

3.  Et virksomhedslån er ikke et kvikfi x for din virksom-
hed, det skal skabe merværdi.

Som ejer af en mindre eller mellemstor virksomhed kan det føles frustrerende ikke at kunne 
investere i at udvide forretningen, fordi du ikke kan få et lån. Men med OPR-Virksomhedslån 
kan det hele klares på én dag.

”Hos OPR oplevede jeg for 
første gang nogen, der med en 
holistisk tilgang satte sig ind i og 
forstod min virksomhed, dens 
nuværende situation, samt min 
virksomheds vækstpotentiale”.

Mette Kristensen - ejer af Mia Casa
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attigdom, ulighed og livet på havet. Hvad 
sker der lige? Er Dansk Iværksætter Forening 
blevet en hellig NGO? 

Nej! Vi ser tværtimod nye muligheder, markeder og 
virksomheder på et nyt felt. Måske er det slet ikke så 
fremmed for iværksætterne, når det kommer til stykket. 
Det handler om, at 193 statsledere er blevet enige om 
et behovskatalog med en efterspørgsel på 12 billioner 
dollars frem til 2030 og 70 billioner dollars fremover. Her 
har iværksætterne helt afgørende forudsætninger for at 
rydde bordet. 

Hvis vi skal indfri verdensmålene, kan vi nemlig ikke 
optimere og effektivisere os til det. Der skal nytænkning 
til. Helt nye forretningsmodeller og løsninger. Vi skal med 
andre ord hacke verdensmålene. 

Ifølge vores årlige iværksætteranalyse angiver knap 30 % 
af jer “at gøre en positiv forskel for verden” som afgørende 
for at starte egen virksomhed, men hvad har det med FN’s 
Verdensmål at gøre? For os iværksættere er nye begre-
ber, som purpose og impact, noget medført, autentisk og 
oprigtigt. Vi kalder det bare vores hjerteblod. 

Derfor kræver det faktisk ikke meget at perspektivere det, 
vi allerede gør til verdensmålene. Investorerne er vilde 
med det, fordi forbrugerne er. Vi ser som aldrig før social 

F
Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

Foto: Privat

impact virksomheder få vind i sejlene. Spørg bare Too 
Good To Go eller Simple Feast. Fremtidens succesfulde 
virksomheder bliver ikke kun målt på evnen til at skabe 
profit. De bliver i høj grad målt på den forskel, de gør, og 
hvor meningsfulde de er for forbrugere, medarbejdere og 
samfundet. Virksomheder konkurrerer ikke længere blot 
om at være bedst i verden, men i højere grad om at være 
bedst for verden. 

Med FNs verdensmål har vi en unik mulighed for at 
sætte en ny agenda og slå de etablerede. Det er derfor at 
årets Global Entrepreneurship Week (GEW) handler om 
verdensmålene og derfor vi med Erhvervsstyrelsen har 
lanceret Impact Challenge, hvor vi netop rækker ud til jer 
for at finde nye løsninger og håber på, at I vil dele jeres 
iderigdom.

I Danmark står vi stærkt på alle målene, vi skal bare være 
mere bevidste om vores eget udgangspunkt og vores 
styrker. Danske iværksættere har muligheden for at foran-
dre verden, for vi i Danmark har mulighederne og styr-
kerne til at udvikle virksomheder, der gør store bidrag til 
en mere bæredygtig verden. De øvrige 169 lande i Global 
Entrepreneurship Network kigger i disse år misundeligt 
med fra sidelinjen, mens vi øger vores forspring.  

Sæt i gang! 

Verdensmål er 
forretningsmål
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Foto: Erhvervsministeriet

”Jeg ser gerne, at 
heltene i samfundet 
er iværksætterne”

Erhvervsminister Rasmus Jarlov 
vil styrke det danske iværksætteri. 
Mandag d. 12. november skyder han 
dette års Global Entrepreneurship 
Week i gang hos Dansk Erhverv. 
Magasinet Iværksætteren har sat 
erhvervsministeren i stævne på hans 
kontor på Slotsholmen. Åbent for-
tæller han her om de udfordringer og 
forhindringer, han selv mødte, da han 
tog springet som iværksætter, efter 
han måtte forlade Christiansborg i 
2011. Nu skal flere danskere gøre det 
samme, mens han vil fokusere på at 
mindske bureaukratiet og gøre det 
nemmere at drive de små virksomhe-
der. 

En hilsen fra Erhvervsminister, 
Rasmus Jarlov 

NYT

98



ber kåres to vindere, som hver præmieres med 15.000 kr. samt et 
mentor-forløb, der skal hjælpe de talentfulde iværksættere videre 
med deres forretningsideer. 

Fra Christiansborg til et liv som iværksætter  

Erhvervsministeren kender til de små virksomheders udfordrin-
ger på egen krop. For han har selv stiftet, opbygget og drevet egen 
virksomhed. Da den konservative politiker røg ud af Folketinget 
ved valget i 2011, skulle han ganske enkelt have noget andet at 
lave. Med valgnederlaget som ubehagelig kendsgerning gik Jarlov 
i gang med at overveje sin fremtid. Skulle han tilbage til Novo 

Nordisk, hvor han tidligere har gjort karriere, gøre som talrige tid-
ligere politikere og forsøge sig som lobbyist eller noget helt tredje?

”Det bedste, jeg kunne finde på, var at lave de her mere person-
lige sightseeingture for mindre turistgrupper. Det er den eneste 
iværksætteridé, jeg har fået. Den eneste idé jeg har eksekveret på 
og heldigvis lykkedes det,” tilføjer erhvervsministeren. 

Iværksætternes udfordringer skal minimeres

Første skridt på vejen mod at blive selvstændig var et buskøre-
kort, som Rasmus Jarlov tog på en køreskole i Brøndby sammen 

Foto: Erhvervsministeriet

raditionen tro byder november på den tilbagevenden-
de nationale ugentlige iværksætterkampagne. I åre-
nes løb har ugen skiftet navn. Fra at hedde Danmarks 
Vækst og Iværksætteruge til Uge 47 til i dag at hedde 

Global Entrepreneurship Week. Dette for at indikere, at Danmark 
er en del af det internationale iværksætterfællesskab samlet un-
der den amerikanske Kauffman Foundation. Men formålet er helt 
det samme. Iværksætteri skal hyldes og fremelskes. Ambitionerne 
for dette års kampagne er højere end nogensinde. I månedsvis er 
der blevet planlagt aktiviteter, der skal hylde, motivere og inspire-
re nye såvel etablerede iværksættere landet over. 

Temaet for dette års Global Entrepreneurship Week er FN’s 17 
Verdensmål. Siden 2015 har disse mål været 170 landes fælles 
globale sprog for at skabe bæredygtige forandringer på tværs af 
sektorer og geografiske skel. Bæredygtighedsmålene, som de også 
kaldes, har skabt en unik mulighed for fælles udvikling, hvor so-
ciale iværksættere kan handle på de afgørende udfordringer, ver-
den står overfor. Dette års kampagne retter fokus på Verdensmå-
lene og hvordan virksomheder kan kommercialisere bæredygtige 
forretninger i praksis. For ifølge FN åbner bæredygtighedsmålene 
op for nye markeder for ca. 12 billioner dollars. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov skyder dette års iværksætteruge 
i gang til åbningsarrangementet i Børssalen hos Dansk Erhverv 
i København. Han forventer en uge, hvor iværksættere landet 
over - nye såvel etablerede - kan søge inspiration, hjælp og gejst 
til ugens mange aktiviteter og arrangementer. Bestemt er håbet 
også, at iværksætterne får viden og netværk, der kan indgyde 
selv de mindste virksomheder til at tage del i bæredygtighedsmå-
lene og inkorporere disse i forretningen. 

“Der er ret store økonomiske muligheder ved at være foran med 
disse mål. De kommer til at fylde mere, fordi vi har store globale 
udfordringer med klima og miljø. Vi ser gerne, at Danmark 
går forrest, for der vil være store muligheder i det for danske 
virksomheder. Vi har herhjemme brug for Global Entrepreneu-
rship Week til at sætte fokus på iværksætteri og skabe gejst. Jo 
mere, desto bedre. Ugen skal bidrage til at gøre det spændende 
og interessant at være iværksætter. Så kan vi håbe, at der skabes 
netværk for den enkelte iværksætter, der gavner den enkeltes 
forretning,” siger erhvervsministeren til Iværksætteren. 

Ny platform for challenge-baseret innovation lance-
res 

I Erhvervsministeriet på Slotsholmen bliver rammerne for dansk 
erhvervsliv udtænkt og udarbejdet. Her er man overbevist om, 
at virksomheders samfundsansvar kommer til at fylde mere og 
mere. Samtidig er erhvervsministeren godt klar over, at hans og 
de politiske kollegers arbejde ikke kan gøre det alene. Alle - store 
som små virksomheder - får de gode ideer til teknologier, der net-
op er med til at skabe impact og gør den store forskel ude i verden. 

“Det er klart, at store virksomheder ikke bliver bygget på en dag. 
Men denne iværksætteruge  skal åbne op for nogle muligheder. Vi 
tror på, at samfundsansvar kommer til at fylde mere og mere. Vi 
vil gerne have, at danske virksomheder går forrest og er med til at 
løse de udfordringer, Verdensmålene adresserer. Vi kan ikke gøre 
det alene i regeringen. Vi er også nødt til at få virksomhederne 
med. Særligt hvis vi kan bygge nye virksomheder op, så er det jo 
en måde, vi kan sætte et aftryk i verden på. Danmarks står for 
eksempel for 0,1% af verdens Co2 udledning. Reducerer vi det, 
så gør det ikke den helt store forskel ude i verden, men kan vi 
derimod udvikle teknologier til at inspirere andre, så kan det gøre 
en stor forskel på dette område,” tilføjer Rasmus Jarlov. 

Som et led i dette års Global Entrepreneurship Week lancerer 
erhvervsministeren en såkaldt Verdensmål-challenge - en 
idékonkurrence - hvor startups og talentfulde entreprenører - 
kan indsende forretningsideer på, hvordan virksomheder helt 
konkret kan løse nogle af vores globale udfordringer. 

“Grundlæggende er dette challenge-koncept en måde at få nye 
ideer på. Man samler nogle intelligente mennesker, der interes-
serer sig for at løse et samfundsproblem. Så afholder vi denne 
challenge, hvor tanker mødes og skaber nye ideer. Det er en 
anden måde at afholde en workshop på. Vi har gode erfaringer 
med denne måde at arbejde,” tilføjer Jarlov. 

Formålet med denne verdensmål-challenge er at skabe ny kva-
litativ innovativ forretningsmæssig potentiale. Det er et forsøg 
på at skabe grobund for virksomheder, der ikke kun bliver målt 
på evnen til at skabe profit, men i lige så høj grad bliver målt på 
den forskel, de gør, og hvor meningsfulde de er for forbrugerne, 
medarbejdere og samfundet. Ved en pitch-event den 14. decem-

Det er klart, at store virksomheder ikke bliver bygget på 
en dag. Men denne iværksætteruge  skal åbne op for nogle 
muligheder. Vi tror på, at samfundsansvar kommer til at 
fylde mere og mere. Vi vil gerne have, at danske virksomhe-
der går forrest og er med til at løse de udfordringer, Ver-
densmålene adresserer.

”

NYT

Af Alex Randrup

T

1110



Greetings from the vice president

DEAR ALL 
DANES

Vidste du, at GEW Danmark er en del af af en verdensomspændende begivenhed? 
Global Entrepreneurship Week finder sted hvert år i november måned over hele ver-
den for at fremme entreprenørskab og vækst globalt. Med vores deltagelse er vi med 
til at fremme iværksætteri globalt. Det har stor betydning ude i verden, hvor startup 
økosystemerne har nydt godt af disse GEW-initiativer
 
Der er p.t. 170 lande som afholder GEW. Ugen er iværksat af den amerikanske organi-
sation Kauffman Foundation, der arbejder for at sætte iværksætteri og entreprenør-
skab på den globale dagsorden.

ear all danes

You probably don’t know me, but I am the 
Vice President for Global Operations at GEN 

Global. GEN country affiliates are governed and led by 
nationals from each respective country.  They engage 
and connect key stakeholders across their national 
ecosystem, and leverage the resources and capacities (e.g., 
knowledge, know-how, and experience) within the 160 
nation network. 

I’m here to thank you. Because you have to understand 
that you are part of something bigger. This next week is 
a global campaign and we are so proud that you are guys 
are a part of it. 

Like most—if not all—new ventures, Global Entrepreneu-
rship Week started with an idea. What if there was a glo-
bal movement to inspire people everywhere to unleash 
their ideas and take the next step in their entrepreneurial 
journey?

D

LETTER

med andre ledige. Det næste var at få kunderne i hus. 
Med en A4-powerpoint i hånden gik han rundt til 
hotellerne i København og præsenterede, hvad hans 
virksomhed Hamlet Tours kunne tilbyde. 

Selvom han kort forinden havde betrådt de bonede poli-
tiske gulve på Christiansborg og havde været helt tæt på 
magtens centrum, så var det ikke givet, at Jarlovs iværk-
sætterkarriere skulle lykkes fra dag et. De personlige 
udgifter blev minimeret og alskens udfordringer skulle 
overleves det første år. Det at drive egen forretning gav 
Jarlov indsigt i de mange udfordringer som så mange 
små virksomheder oplever i deres dagligdag. 

“Det første jeg gjorde, da jeg blev udnævnt som 
erhvervsminister var at forsøge at gøre noget ved 
affaldsgebyret. Det skulle med i regeringens finanslovs-
udspil. Det nåede jeg at få med. Det der irriterer de små 
virksomheder, kender jeg til, og jeg vil gøre det nemme-
re. Jeg har lært om alle de forhindringer, der er, når man 
skal opbygge en virksomhed. Den viden har jeg taget 
med mig direkte ind i Erhvervsministeriet. Jeg kender til 
procedurerne, når man skal registrere sin virksomhed, 
lave medarbejdersignaturer i NemID, udbetale løn i 
Danløn, og når regnskabet skal afstemmes i Dinero. Jeg 
har givet folk herinde til opgave at undersøge mulighe-
derne for at fjerne mange af de barrierer, som jeg selv er 
stødt på undervejs. Det håber jeg, de små virksomheder 
får gavn af,” tilslutter erhvervsministeren. 

“Vi har brug for at nogle laver et nyt Novo 
Nordisk” 

Selvom hverdagen i dag er ganske anderledes og byder 
på helt andre udfordringer, end dem Rasmus Jarlov 
mødte, før han rykkede ind i ministerkontoret på 
Slotsholmen, så er han af den overbevisning, at det er 
iværksættere og virksomheder, politikerne skal fæstne 
sin lid til, når virksomheder skal skabes og vækstes. 
Som erhvervsminister vil Rasmus Jarlov så prioritere 
at mindske bureaukratiet og gøre det nemmere at drive 
virksomhed. En stor opgave som erhvervsminister 
bliver ligeledes at skabe den fornødne gejst og reklame 
for iværksætteri som karrierevej. 

“Jeg tror grundlæggende ikke på, at det mig eller andre 
politikere, der skal skabe virksomhederne, men vi skal 
gøre det så nemt og ubureaukratisk som muligt, for dem 
der gør dette. Jeg kommer ikke til at foreslå en masse 
komplicerede støtteordninger og tilskud. Så vil jeg gerne 
skabe gejst og gøre reklame for, hvor fedt det er. Vi vil 
have flere til at gå denne her vej. Jeg ser gerne, at helte-
ne i samfundet er iværksætterne i stedet for tv-stjerner. 
Vi har brug for nogle, der kan skabe det nye Novo Nor-
disk og det nye Vestas. Virksomheder der virkelig gør en 
forskel. Dem, der gør Danmark til et rigt land, men også 
gør en forskel ved at producere nogle ting, som andre 
folk kan have glæde af ude i verden. Vi har brug for at 
flere kaster sig ud i dette. Selvom man starter i det små, 
må man jo altid gerne tænke stort,” pointerer Jarlov. 

FN’s Verdensmål er et oplagt emne til dette års Global 
Entrepreneurship Week. Med fokus på bæredygtig-
hed og Verdensmålene gødes fremtiden til, at selv 
de mindste virksomheder prioriterer socialt ansvar i 
deres forretninger. Nye ideer og forretningsmæssige 
muligheder kan komme mange steder fra. I den næste 
uge kan du deltage i mere end 200 arrangementer 
landet over. Der er rig mulighed for at opleve og møde 
iværksætterne, der har opbygget en virksomhed, der 
tager sit afsæt i at løse et samfundsmæssigt problem. 
Der er arrangementer for de helt spæde og nye 
virksomheder og for dem, der efterhånden har flere 
år på bagen.

God fornøjelse! 

Jeg tror grundlæggende ikke på, at det 
mig eller andre politikere, der skal skabe 
virksomhederne, men vi skal gøre det så 
nemt og ubureaukratisk som muligt, for 
dem der gør dette. 

”

PORTRÆT
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Kom hurtigt og 
billigt i gang med 
dine betalinger
Hvis du netop har åbnet en ny butik, så har du måske behov for at kunne tage imod betalinger. Og  
med et All in One abonnement kan du komme i gang med det samme uden store investeringer. Du 
vælger selv dit serviceniveau og om terminalen skal være stationær eller mobil. Ens for alle terminaler  
er dog, at de kan tage imod betalinger med både kort og mobil og at vores åbne platform fremtidssikrer 
din virksomheds betalinger. Priserne starter på 269 kr. om måneden, og så tilbyder vi markedets  
billigste kortgebyrer på 0,60% på Visa og Mastercard. 

Få flere informationer på www.verifone.dk 
eller kontakt os på tlf. 4450 1652

Priser fra 

269 kr. 
pr. måned

0,60% 
i kortgebyr 
masterCard 

og Visa
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10 years ago the idea of Global Entrepreneurship Week 
was born. It’s aim was to inspire more people to consider 
entrepreneurship as a career choice. Back then, there 
weren’t many startup events or discussions about star-
tup ecosystems.  What we started was not just a cam-
paign, though. We connected independent communities 
sharing a common goal to make it possible for anyone 
anywhere to start or scale a company.

In time we evolved into a platform that understands 
how research, policy and government shape innovation; 
supports the growth of founder teams by scaling tried 
and tested programs around the world, and connects 
ecosystem members through live events and virtual 
platforms. 

During the past year, we opened 22 ON SLOANE, the 
largest startup campus in Africa; launched new global 
programs such as Startup Huddle and Ecosystem Conne-
ct; unveiled a Policy Hack; launched a scale up accelera-
tion program, welcomed new partners including Global 
Innovation through Science and Technology (GIST) and 
Startup Genome; and hosted live global events such 
as the Global Entrepreneurship Congress (GEC), most 
recently in Istanbul, and GEC+ in Taipei. There was also 
the Startup Nations Summit for policy makers in Estonia 
and we supported the Global Entrepreneurship Summit 
in Hyderabad. We also created informal GEN Continent 
clusters in Africa, Asia and Europe and launched GEN 
Space.

A welcoming platform to all people and individuals 
regardless of where they came from or where they live 
is a necessity in today’s world, and our people have 
embraced that principle for the past decade.

There is no Global Entrepreneurship Week without 
participants. Your participation means something in the 
bigger picture. 

In the last ten years we had built amazing things all 
over the globe. E.g. 22 ON SLOANE. This is the largest 
startup campus in Africa. A global and diverse team of 
experienced entrepreneurs, mentors, scientists, mana-
gers, CEOs, and funders support entrepreneurs enrolled 
at the campus, with product development, services and 
business models. 22 ON SLOANE was developed after 

intensive research of startup hubs around the world 
with the support of GEN’s affiliate organizations and 
partners around the world. It brings together many en-
trepreneurship support organizations in Johannesburg 
since it also serves as co-working space for entrepreneu-
rship support organizations.

GEN is establishing an online business portal that allows 
Iraqi government agencies to clarify administrative bu-
siness procedures and regulations. The Business Portal is 
being built with a Content Management System called 
“eRegulations,” developed by UNCTAD and already ope-
rational in 30 countries. This will drastically improve 
online business registration processes in the country, 
removing one of the major obstacles for new enterprise 
formation.

The Global Entrepreneurship Network and our partner, 
the Center for Entrepreneurship (CFE), launched a 
new 9-month acceleration program for entrepreneurs 
looking to grow their businesses. CFE has been testing 
a scale-up accelerator in 10 Russian cities.  The program 
includes a mix of trainings, mentorship and networking 
events.  While GEN and CFE are planning to expand this 
program globally in the long term, the first roll out is a 
Russian-language version offered to GEN partners in 
Russian-speaking countries.

Startup Huddle is a program designed to educate, engage 
and connect entrepreneurs. As an experiential learning 
opportunity, the Startup Huddle format is consistent 
in each location: on a given day, one or two early-stage 
startup founders give a six-minute presentation of their 
companies to a diverse audience of peers, mentors, 
educators and advisers. Each presentation is followed by 
a question and answer session and feedback.

Each event is organized by local entrepreneurs and com-
munity builders with a little help from the experienced 
community organizers around the US. As opposed to a 
traditional “pitch” environment, Startup Huddle was not 
created to be critical of entrepreneurs, but rather for the 
presenters to learn from shared experiences and find 
ways to support one another as a community. 

Go out and have some fun. 

All the best 
Buke Cuhadar
Vice President GEN/GEW
United States

LETTER
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t sælge postevand på karton kan synes lige så 
udfordrende som at sælge sand i Sahara. Ikke 
desto mindre er det, hvad iværksætter Jesper 
Kjeldsen har etableret en forretning på. Han 

er administrerende direktør i virksomheden Postevand 
og der hersker ingen tvivl om, at Jesper er idealist. 

Siden 2012 har han stået i spidsen for Postevand. Selvom 
Postevand - måske - er den eneste virksomhed i hele 
verden, der opfordrer til, at man ikke skal købe deres pro-
dukt men i stedet drikke det gratis - næsten - fra hanen, 
så er Jesper og resten af holdet bag Postevand dygtige til 
at sælge varen. Ja, varen som i forvejen findes til overflod. 
I 2015 opnåede virksomheden for første gang et mindre 
overskud. 

Uddannelsesprojekt blev til virksomhed

Faktisk er Postevand slet ikke sat i verden for at tjene 
penge. Jesper var drevet af sagen. Drevet af at kunne gøre 
en forskel og af at skubbe til forbrugernes bevidsthed. 
Hele ideen er et resultat af Jespers afgangsprojekt hos 
Kaospiloterne i Aarhus. 

“Nogle gange dumper der noget ned, man er nødt til at ka-
ste sig ud i og det var ganske enkelt, fordi jeg ikke kunne 
lade være, at jeg tog springet fra det gode job og de stabile 
karrieremuligheder til en mere usikker men også langt 
mere spændende hverdag. Jeg brænder for sagen og vores 
mission. Forretning har selvfølgelig også min interesse, 
men det er først og fremmest sagen, der er benzinen på 
mit bål,” siger Jesper Kjeldsen om drivkraften for at starte 
Postevand. 

At brænde for sagen

Vel nok passer Postevand på termerne for tidens hotte 
startups: impact-startup, purpose-virksomhed og cor-
porate activist. Postevand vil forandre, måden vi forstår, 
skaber og driver virksomhed på. Det er en virksomhed, 
der ønsker at forandre verden til det bedre ved at være 
formålsdrevet. Det er en virksomhed, der er samfund-
sengageret med en holdning, en vision for verden og 
vores alles rolle i den. Men samtidig er Postevand også 
en forretning, der ikke forkaster et bundlinjefokus. Det 
kan synes hult, men for Jesper kan disse faktorer sagtens 
kombineres. 

“Vi er stadig kun to ansatte. Vi har ingen planer om at 
skulle være en stor virksomhed med mange ansatte. Men 
vi har en plan om at skulle fylde meget i folks bevidsthed, 
når de handler og drikker vand. Misforstå mig ikke, vi øn-
sker også at tjene penge, men vi brænder oprigtigt mere 
for at gøre en forskel,” tilføjer Jesper. 

Nej tak til eksport 

At drive en formålsdrevet virksomhed, vis mission er 
at få det danske vandhanevand tilbage i folks bevidst-
hed, kan være svært på papiret. For det at harmonere 
bæredygtige principper og det at drive en forretning, 
der markedsfører sig på budskabet om, at man altid skal 
drikke fra vandhanen er ikke uden omkostninger. 

A

Jeg brænder for sagen og 
vores mission, forretning har 
selvfølgelig også min interesse, 
men det er først og fremmest 
sagen, der er benzinen på mit 
bål.
”

Af Alex Randrup Thomassen”En virksomhed er mislykket, 
hvis den ikke bidrager 
positivt til verden””

Iværksætter Jesper Kjeldsen er drevet af at gøre en 
forskel for andre og ønsket om at passe på vores pla-
net. Med virksomheden Postevand sælger han dansk 
postevand på karton som et bæredygtigt alternativ til 
kildevand på flaske. Som idealist afviger Jesper ikke 
fra sine principper, for det er ikke drømmen om penge, 
der driver værket, men drømmen om at sætte et fin-
geraftryk til gavn for kommende generationer. Jesper 
er dette magasins iværksætterprofil, for han er et sko-
leeksempel på, at idealer kan omsættes til kommerciel 
praktisk realitet. 

PROFIL
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Postevand arbejder for at være en del af en positiv for-
andring og være det allerbedste og mest bæredygtige 
alternativ til vand i plastikflasker. Selv siger Jesper, at 
virksomheder er mislykkede, hvis ikke de bidrager og 
skaber impact på vores alles hverdag. 

“En virksomhed er vil mislykket, hvis den ikke bidra-
ger positivt til verden? Altså hvis vi går nedenom og 
hjem, fordi markedet ikke længere vil have emballeret 
drikkevand og er skiftet over til vand fra hanen - ja, 
så er vi lykkedes. Jeg har dog svært ved at se det ske i 
morgen, så indtil da, så kæmper vi videre på markedet, 
en plastikflaske og en drikkedunk af gangen,” afslutter 
Jesper. 

I dag forhandles Postevand bla. hos Original Coffee, 
Broens Gadekøkken, HART Bageri, Copenhagen Con-
temporary, Bella Centeret, Simple Feast, Lille Bakery, 
Den Blå Planet, M/F Museet For Søfart og er med til 
Copenhagen Fashion Week, CHART Art Fair og via 
deres hjemmeside.

Jeg mener ikke, at man kan 
forsvare at lave en virksomhed 
i dag, hvis ikke man på den ene 
eller den anden måde er med til 
at løse et problem.”

For efterspørgslen på kartonerne med vandhanevand 
har vist sig at være større end antaget. Men Jesper og co. 
afviger ikke for deres ideologiske ståsted og bæredygtige 
metoder. Virksomheden arbejder ud fra et nærhedsprin-
cip. Det er på ingen måde bæredygtigt at fragte produk-
terne til andre lande og det ville være et for afgørende 
kompromis for virksomheden at indgå, hvis dette skulle 
søsættes. Konkret betyder det, at virksomheden har sagt 
nej tak til ordre fra Berlin, Singapore og New York, da 
kartonerne med vand ikke bliver eksporteret uden for de 
danske grænser. 

Virksomheden er placeret på Fyn. Herfra er der lige langt 
ud til alle i landet og miljøet bliver belastet mindst muligt. 
For Jesper er udgangspunktet, at man absolut ikke må bi-
drage negativt til at forværre den miljømæssige situation. 

“Man skal huske på, at man som virksomhed absolut ikke 
må forværre situationen. Man behøver ikke at være aktiv 
i alle 17 verdensmål, men derfor er det alligevel vigtigt at 
spørge sig selv, hvad er vores holdning til dette? For bare 
få år siden måtte virksomheder ikke mene noget som 
helst. Det er vi heldigvis ved at komme væk fra,” tilføjer 
Jesper. 

“Vi skal stoppe med at sætte lort i verden”

Myten om at være idealist og kæmpe en heroisk kamp for 
en sag uden kommerciel succes holder ikke længere stik. 
For i dag er det evident, at der ikke er tale om et modsæt-
ningsforhold mellem dét at skabe en god forretning og 
dét at gøre noget godt for verden. Tværtimod. Det peger 
flere undersøgelser på. Flere virksomheder oplever det 
derimod som en konkurrencefordel at have samfunds-
værdi i kernen af sin virksomhed, da virksomheden løser 
et konkret samfundsproblem. 

For Jesper er det afgørende, at man som iværksætter 
stiller spørgsmål ved det, man producerer. Bidrager det 
til en bæredygtig verden? For som han påpeger, så har vi 
ikke behov for flere ting - men derimod for løsninger på 
vores fælles globale udfordringer. Som han så fint selv 
udtrykker, “så findes der nok lort i verden”. Iværksættere 
skal derimod tage et ansvar, bidrage til en grøn omstilling, 
forbedre status quo og ikke kun udleve et modefænomen.  

“Der er gået lidt mode i at være iværksætter. Jeg mener, at 
iværksættere skal spørge sig selv, hvad man egentlig ger-
ne vil byde ind med? Er jeg med til at skabe et behov? Er 
man det, ja så mener jeg, at man skal tænke sig godt om. 
Vi har nemlig ikke behov for flere ting. Jeg mener ikke, at 
man kan forsvare at lave en virksomhed i dag, hvis ikke 
man på den ene eller den anden måde er med til at løse et 
problem,” siger Jesper videre. 

“Alle gode ting kommer nedefra og op”

Jesper fik i 2015 anerkendelse af det landsdækkende 
erhvervsfremmeinitiativ IVÆKST med prisen som Årets 
Idealist. Prisen cementerer netop, at det nødvendigvis 
ikke er store virksomheder, der kommer til at løse klo-
dens udfordringer. For i bund og grund handler det om, at 
vi skal tænke forretning på en ny måde, hvor hensynet til 
planeten vægtes højere end profitten. 

“Det er netop os iværksættere, der skal gå forrest i denne 
kamp. Hvis man kigger tilbage i historien, så kommer alle 
gode ting nedefra og op. Det er ikke de store virksom-
heder, der nødvendigvis kommer til at løse de helt store 
problemer, men det er dem, der sidder i garagen eller ved 
køkkenbordet lige nu og brænder for en gamechanger,” 
tilføjer Jesper. 

For en ting er at brænde for at gøre en forskel og reelt 
gøre det. En anden ting er at skilte med sine mangfoldig-
hedsprojekter og sit opkøb af Co2-kvoter. Der skal hand-
ling bag ordene. Det forsøger Postevand ved at skabe en 
positiv forandring i vandindustrien, der har vokset sig 
stor på reklamer og misinformation. Eksempelvis er der 
ikke mange, der ved at størstedelen af det kilde- og mine-
ralvand, der bliver solgt i Danmark er grundvand præcis 
som det postevand, der kommer ud af vores allesammens 
vandhaner. Mange ved heller ikke, at størstedelen af det 
vand vi importerer fra udlandet aldrig ville kunne blive 
godkendt til dansk vandhanevand. 

PROFIL
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Den digitale verden har åbnet en helt ny verden 
af muligheder for jobs. På alle ledder og kanter. 
For iværksættere, for den klassiske lønmodtager 

og ikke mindst for dem der leder. Med smartphones og 
hjemmearbejdspladser har vi alle fået mulighederne for 
at arbejde remotely og ikke være fastlænket til én fast 
arbejdsstation. 
 
Den måde, vi arbejder på, har flyttet sig med syvmile-
skridt de seneste år og den enkeltes krav til et fleksibelt 
arbejdsliv skaber øget efterspørgsel på nye fleksible faci-
liteter, der både kan tiltrække attraktive medarbejdere og 
give virksomheder mulighed for hurtigt at kunne tilpasse 
sig i en foranderlig verden.
 
Tendenserne for fremtiden siger, at det er slut med de 
klassiske 8-16 jobs. Nu vel, vil de stadig eksistere. Men vi 
skal først og fremmest forstå, at fremtidens arbejdsliv er 
foranderligt. Vi skifter hyppigere job og fremtidens ar-
bejdsmarked vil i højere grad blive karakteriseret ved en 
stigende mængde freelancere. En undersøgelse foretaget 

Af Alex Randrup Thomassen

I af den digitale platform Worksome viser, at øget frihed og 
større fleksibilitet vejer tungt, når vi dropper faste stillin-
ger for at blive selvstændige freelancer eller konsulenter. 
Det sætter helt nye krav til, hvordan vi kommer til at 
arbejde sammen.
 

Co-working boomer på verdensplan

En af de hotte betegnelser inden for moderne arbejdsliv 
har i 2010’erne været co-working. En ny måde at arbejde 
på. Efter finanskrisen har det boomet med co-working 
spaces og -miljøer. Det er i høj grad blevet velmodtaget af 
millennium-generationen og særligt iværksættere, der nu 
har muligheden for at mødes i miljøer for at arbejde, blive 
inspireret og udvikle sig i takt med andre. 

Prognoser fra den amerikanske business-portal Small Bu-
siness Labs forudser en fordobling af verdens p.t. 15.000 
co-working spaces frem til over 30.000 i 2022. Vi har selv 
set et boom  herhjemme. Innovationsmiljøer og co-wor-

ER DU KLAR TIL EN 
REVOLUTION AF 
ARBEJDSLIVET?
I fremtiden skal vi gøre os klar til, at vores arbejdsliv bliver radikalt anderledes, 
end vi hidtil har været vant til. Fremtidens arbejdsplads er fleksibel og vi kom-
mer til at arbejde remotely som aldrig før. Co-working spaces popper op her 
og der og nu slår den finske virksomhed Technopolis dørene op til et spritnyt 
2.000 kvadratmeter stort co-working space, UMA Vestergade, i København. 
Det vil give brugerne helt nye muligheder for at være en del af en international 
familie, der kan give brugerne helt nye vækstmuligheder, lyder det. 

NYT

Foto: Petri Lyytikäinen
Tommy Ahlers taler til 
åbningn af UMA
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I fremtiden vil du skifte job 32 gange i dit 
liv

Åbningen af det nye co-working space i Indre Kø-
benhavn blev markeret med et arrangement, hvor 
det fleksible arbejdsmarked var omdrejningspunktet. 
Her var uddannelses- og forskningsminister Tommy 
Ahlers, CCO fra Worksome Mathias Linnemann 
samt CEO Teknopolis Keith Silverang på talerstolen. 

Særligt Mathias Linnemann fra Worksome, der er 
en digital platform for højtkvalificeret arbejdskraft 
for freelancere og konsulenter bidrog med opsigts-
vækkende pointer om tendenser for fremtidens 
fleksible arbejdsmarked. Først og fremmest blev det 
klart, at vi allerede nu oplever den problemstilling, at 
vi ikke selv kan løfte opgaven med højtkvalificeret 
arbejdskraft i Danmark. Den klassiske lønmodtager 
vil i fremtiden, ifølge Worksome, blive erklæret død. 
Med det menes, at den kultur vi har været vant til 
ikke vil eksistere på samme måde om 10-15 år. Dette 
skyldes, at der er evident for, at ved enhver genera-
tion fordobles det antal af arbejdsgivere, man har i 
løbet af en karriere. Næste generation vil gennem-
snitligt have hele 32 arbejdsgivere. 

Det nye co-working space UMA forsøger at bygge på 

deres eksistens på, hvad der kendetegner netop dette 
fremtidige arbejdsmarked. Ved at genere viden og 
indsamle data på deres brugerne på tværs af deres 
co-working spaces vil de kunne yde en helt ny form 
for hjælp og skabe bedre betingelser for vækst. 

“Vi har den ambition at de virksomheder, der bliver 
en del af UMA, skal have de bedste betingelser for 
vækst. Vi skal tilbyde en helt ny form for hjælp 
og støtte, der går ud over 1 til 1 sparring. Måske en 
virksomhed i Finland kan yde støtte til en bruger i 
København eller omvendt. Der er uanede mængder 
af muligheder, når vi arbejder på tværs af lande,” 
afslutter CEO for UMA Keith Silverang.

Foto: Petri Lyytikäinen
Mathias Linnnemand 
taler til åbningn af UMA
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king blomstrer i bedste velgående i Danmark. På få år er 
nye fællesskaber kommet til. Nu også rettet mod brancher 
og særlige nicher. Ikke nok med det har større virksomhe-
der også fået smag for at udlicitere teams og kontorpladser 
til co-working places, for de mange fordele ved at tilhøre 
det sociale, kreative og innovative miljøer.

Internationalt coworking space rykker til 
København

UMA Vestergade er Københavns nye, internationale 
co-working space, et fælles arbejdsmiljø. Bag UMA Ve-
stergade står finske Technopolis, der i øjeblikket har travlt 
med at åbne nye workspaces i hele Norden og resten af 
Europa. Ambitionen i Danmark er at udfordre de traditi-
onelle kontorhoteller og åbne adskillige nye workspaces i 
København inden for de næste par år. 

Den finske virksomhed Technopolis har åbnet dørene op 
til et spritnyt 2.000 kvadratmeter stort co-working space, 
UMA Vestergade, i København. Under overskriften ’The 
new way of working’ blev åbningen i samarbejde med 
Dansk Iværksætterforening markeret med et eftermid-
dagsarrangement, hvor bl.a. uddannelses- og forsknings-
minister Tommy Ahlers kom med sit indspark til debatten 
om fremtidens arbejdsplads. 

“I dag driver du ikke kun virksomhed på dit hjemmemar-
ked. Vil du opnå vækst og have muligheder for at vokse, 
så skal du tænke globalt. Erhvervslivet er omskifteligt og 
ændrer sig hele tiden. Med UMA-konceptet har vi inno-
vationsmiljøer, der giver de bedste betingelser. For både 
store og små virksomheder. Vi vil tiltrække de bedste 
talenter ved at tilbyde dem nogle arbejdsomgivelser, der 
er centralt placerede, motiverende og rare at være i,” siger 
den finske CEO Keith Silverang til Iværksætteren. 

De første medlemmer er allerede flyttet ind i den 300 år 
gamle historiske bygning i Vestergade lige ved siden af 
Strøget og Rådhuspladsen. UMA huser 33 mindre privat-
kontorer, 60 fleksible arbejdspladser samt syv mødeloka-
ler på sine fire nænsomt renoverede etager. Medlemmer 
af UMA Vestergade får med deres medlemskab adgang til 
samtlige UMAs både nuværende og kommende workspa-
ces og tjenester i Norden og Østersøregionen.

Foto: Petri Lyytikäinen
Keith Silverang taler til 
åbningn af UMA
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Virksomhed: Webrush

Navn: Gustav Winding

Alder: 27 år

Rolle i startuppen: Founder 

Om startuppen: Webrush sælger bæredygtige bam-
bustandbørster på abonnement til både B2C og B2B. 
Vores fokus er at gøre tandbørstning nemt, sundt 
og bæredygtigt, og vi tror på, at man med små skridt 
kan gøre en større forskel. 

Vi arbejder med Verdensmål nr 3 - Sundhed og 
Trivsel, fordi vi mener, at sundhed og trivsel er et 
af de fokusområder, hvor vi hver især kan gøre en 
forskel og bidrage til at verden bliver et bedre sted.

Hver gang vi sælger en tandbørste, gør vi en forskel. 
Denne følelse er en af de store drivkræfter bag 
virksomheden, nemlig at vide, at der er en dybere 
mening med det, vi laver. Derudover giver det et 
kæmpe boost, når vi tænker tilbage på processen 
fra opstart til i dag, og på de mange små skridt, der 
er taget i rigtige og forkerte retninger, som gør, at vi 
i dag er, hvor vi er.

Det sværeste er at overbevise alle om, at de små til-
tag kan gøre en større forskel. Det bliver ikke mere 
nemt, sundt eller bæredygtigt at børste tænder end 
den måde Webrush tilbyder det på. Det er en win-
win for både forbrugerne og miljøet. 

Jeg har lige læst et opslag på Facebook der lød: ”It’s 
just one straw, it’s just one disposable cup, it’s just 
one plastic bag – 7.4 billion people” og herefter et 
billede af jordkloden i 1978 og i 2066. Det under-
stregede for mig vigtigheden af at stå sammen og 
arbejde med verdensmålene for at sikre en mere 
bæredygtig fremtid.

Min største optur fik jeg den dag, Webrush blev 
lanceret og gik online. Alt den positive respons, 
lykønskninger, opbakning og de mange ordrer var 
en kæmpe forløsning og en understregning af, at vi 
gjorde det helt rigtige ved at etablere virksomheden. 

Dengang jeg etablerede virksomheden, havde jeg 
ingen idé om, at vi ville nå dette niveau. I dag ople-
ver vi en masse vækst i form af nye kunder, positive 
tilkendegivelser og kontakt til nogle af de største 
virksomheder i Danmark om mulige samarbejdsaf-
taler. Vi er ikke i tvivl om, at vi gør det rigtige, og vi 
er glade for at se flere arbejde i samme retning.

SÅDAN ARBEJDER JEG MED VERDENSMÅLENE

Foto: Privat

SÅDAN ARBEJDER JEG MED VERDENSMÅLENE

Virksomhed: Flow Loop

Navn: Simon Kolff

Alder: 38

Rolle i startuppen: Stifter og CEO 

Om startuppen: Flow Loop har udviklet et bruse-
panel, som kan spare op til 85% vand og 75% energi, 
samtidigt med at bruserens flow forbedres. Dette 
kan opnås ved at mikro-filtrere, UV-behandle og 
re-cirkulere vandet direkte fra det eksisterende 
brusegulv.

Vi arbejder med Verdensmål nr 6 - Rent Vand og 
Sanitet, fordi rent drikkevand er vores mest dyre-
bare ressource, og fordi vi ikke kan tage det for givet 
i fremtiden. Tænk bare på vores knastørre sommer 
og situationen tidligere på året i Cape Town.

Hver gang jeg bader, kan jeg nu med god samvittig-
hed stå længe under den varme bruser og få gode 
idéer. Brusebadet er et lille frirum, hvor jeg kan våg-
ne op, samle tankerne om dagens program eller lade 
tankerne flyve lidt, mens det varme vand forfrisker 
og giver velvære. 

Det sværeste er at komme ud af det varme bruse-
bad igen en mørk vintermorgen.
Selvom jeg er vinterbader, så elsker jeg et langt 
varmt bad som gennemvarmer kroppen. Da jeg blev 
bevidst om, hvor meget vand og varme et varmt bad 
bruger, blev jeg nødt til at gøre noget ved det. Bru-
sebad er normalt ansvarligt for mere end 1/3 af en 
husstands totale vandforbrug og 1/4 af det samlede 
energiforbrug til opvarmning af boligen.

Jeg har lige været i bad, så om lidt er kaffen klar, 
som er endnu et vigtigt morgenritual! Specielt hvis 
du som iværksætter har arbejdet hårdt til ud på de 
små timer om natten. 

Min største optur var da vi stress-testede vore bru-
sere i to badevogne på Roskilde Festival og havde 
tæt på 1.000 glade festivalgæster igennem vores 
systemer og fik deres positive feedback.

Dengang jeg tilfældigt mødte en amerikansk blog-
ger på et tog, havde jeg ingen idé om, at han ville 
skrive et indlæg om os, som dagen efter gjorde, at vi 
begyndte at få hundredvis af mails fra hele verden 
med forespørgsler om at købe vores endnu ikke fær-
dige produkt. Da vidste jeg, at vi havde gang i noget 
vigtigt, der var værd at kæmpe videre med.

Foto: Privat
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Virksomhed: Ønsk

Dit navn: Andreas Kirk   

Din alder: 22 år

Rolle i startuppen: Co-founder

Om startuppen: ØNSK Kaffe handler om at skabe kaffeoplevelser 
med baggrund i at bringe bonden og kunden tættere sammen. Det 
gør vi ved at være eneste mellemled mellem kaffebonde og slutkun-
de, og ved at formidle autentiske fortællinger om kaffens oprindelse 
og menneskene bag. 

Vi arbejder med Verdensmål nr 1 - Afskaf Fattigdom, fordi det jo 
er sygt, at vi giver 40 kroner for en kop café latte i Danmark, mens 
kaffeplukkerne sulter. Konkret samarbejder vi med bønderne, 
hvor vi giver dem en pris tæt 100% over markedsprisen. Derudover 
støtter vi samtidigt op udviklingsprojekter der har til formål at styrke 
bøndernes muligheder. Det drejer sig om at hyre agronomer ind, 
der kan fagligt uddanne bønderne, skabe flere jobs for kvinderne og 
opgradere deres infrastruktur, således de kan skabe bedre kvalitet og 
større udbytte. 
 
Hver gang jeg får en kop kaffe, tænker jeg over, hvordan man kunne 

have gjort kaffeoplevelsen bedre. Hvordan kan vi få en bedre smag, 
hvordan kan vi få et større indtryk af det slid, der ligger i fremstillin-
gen af kaffen. 

Det sværeste er at kommunikere udfordringerne i kaffebranchen 
videre ud til befolkningen. Der ligger en sindssyg svær opgave i 
at formidle de udfordringer kaffeindustrien står over for på en let 
tilgængelig måde, som slutkunden kan nå at forstå på de 30 sekunder 
det tager at få sin kaffe. 

Jeg har lige talt med vores partner Fransisco i Nicaragua. Vi har 
snakket om de udviklingsprojekter, vi til januar skal igangsætte ude 
på kaffefarmene.
 
Min største optur er at se, hvordan det skaber glæde for vores kun-
der, at de kommer tættere på producenterne af kaffen. Og samtidig 
kan jeg se den voksende stolthed, som kaffebønderne oplever, når at 
vi præsenterer og promoverer deres hårde arbejde.

Dengang jeg rejste i Afrika og Mellemamerika, var jeg sikker på, at 
der lå en stor forretningsmæssig såvel som social mulighed i at bringe 
landbrugsproducenter tættere på kunden. For at det kan lade sig 
gøre, kræver det dog, at vi gør brug af de digitale teknologier.

SÅDAN ARBEJDER JEG MED VERDENSMÅLENE

Foto: Privat

DANSKE OPFINDELSER

Virksomhed: Wholi 

Navn: Malena Sigurgeirsdóttir

Alder: 28 år 

Rolle i startuppen: Co-founder
 
Om startuppen: Vi er en fødevarevirksomhed og vores mission er at 
skabe en mere bæredygtig og global ansvarlig madkultur.

Vi arbejder med Verdensmål 13 - Klimaindsats, fordi insekter har et 
stort potentiale, når man ser på klima og global opvarmning. Insekter 
bruger nemlig meget mindre land, vand, foder og Co2 til produktion 
af proteiner set ift. andre animalske kilder. Det er en stor ressource, 
vi slet ikke udnytter. De kan også reproduceres rigtig hurtigt og har 
derfor et stort potentiale, og vi har mulighed for at skære ned på de 
inputs, vi normalt bruger til vores fødevareproduktion. Og så kan 
insekter faktisk kan gro på madaffald. Noget vi alligevel ikke vil spise 
eller kan fordøje kan gives til insekterne, hvor det så bliver forvand-

let til en hel fantastisk proteinkilde, som vi kan spise.

Hver gang jeg skal lave mad til en større gruppe venner, indeholder 
måltidet altid insekter på en kreativ måde. Jeg er nemlig fast beslut-
tet på at få alle med på bølgen!

Det sværeste er at få budskabet om spiselige insekter ud til folket. 
Der er nemlig så mange gode fordele ved at spise insekter, som kunne 
omvende de mest kritiske.  

Jeg har lige været i Kina og Cambodja, hvor jeg fik smagt på skorpio-
ner og fugleedderkopper.

Min største optur er, når vi får opbakning for vores indsats på klima-
området. Det motiverer os til at blive ved med at kæmpe. 

Dengang jeg var 19 år og smagte insekter for første gang i Tanzania, 
der vidste jeg, at det var en oplevelse jeg aldrig kunne slippe igen.

SÅDAN ARBEJDER JEG MED VERDENSMÅLENE

Foto: Privat
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Folk i området synes, det 
er sejt, at vi har stiftet Je 
M’appelle, for vi har selv 
bygget det op fra bunden 
og arbejder hårdt

”

Foto: Privat

BAGGRUND

”Jeg er blevet mere 
selvsikker og tør 
kæmpe for de ideer, 
jeg har”
Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer organisationen Mind Your 
Own Business unge drenge fra udsatte boligområder i alderen 13 til 19 år. Her får 
drengene muligheden for at etablere en mikrovirksomhed og styrke deres faglige 
og sociale kompetencer.

or 14-årige Zakaria fra Egedalsvænge i Kok-
kedal har det både skabt glæde og selvtillid 
at starte mikrovirksomheden Je M’appelle 
sammen med otte venner. De producerer, mar-

kedsfører og sælger hættetrøjer med visuelle print, som 
de fik idéen til, da de begyndte på forløbet hos Mind Your 
Own Business (MYOB) i efteråret 2017.

”Jeg fik lyst til at blive en del af Mind Your Own Business, 
fordi vi meget gerne ville lave vores egen virksomhed ud 
fra vores egne ideer og se, om det kunne blive til noget 
stort, og om vi kunne få succes. Jeg har altid kunnet lide 
tanken om at skabe noget selv og være en rigtig iværk-
sætter,” siger Zakaria.

Siden 2010 har Mind Your Own Business gjort det muligt 
for 513 unge drenge fra udsatte boligområder at etablere 
52 mikrovirksomheder i hele landet. Det har de gjort 
i samarbejde med 500 frivillige venturepiloter og 43 
erhvervspartnere, som har været drengenes tætteste 
sparringspartnere i de otte måneder, hvor mikrovirksom-
hederne er gået fra idé til virkelighed.

Arbejdet giver selvtillid

Iværksætteri styrker drengenes evner til at samarbejde, 
koncentrere sig om arbejdsopgaver, og det øger deres 

F
Af Linne Brade, kommunikationskoordinator,  Mind Your 
Own Business

ordforråd. Det giver dem et positivt selvbillede og et øget 
selvværd at udvikle et projekt, som de selv har udtænkt. 
Sådan fortæller drengene selv om deres oplevelser, og 
en ekstern evaluering sætter streg under de positive 
effekter.

Zakaria arbejder med økonomien i Je M’appelle, hvor 
drengene har forskellige roller og opgaver. De har inddelt 
sig i afdelingerne design & produktion, HR & økonomi, 
kommunikation & markedsføring og salg & sponsorer. 
Sådan bliver drengene specialister på hvert deres område, 
og det giver dem ansvarsfølelse.

”Det bedste ved at starte sin egen virksomhed er, at jeg 
har lært at tage ejerskab, og så kan jeg styre økonomien. 
Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så svært, 
men jeg er kommet igennem alle udfordringerne og har 
lært en hel masse, så nu kan jeg huske og styre mange 
ting på én gang. Det er ret godt.”

”Jeg er blevet mere selvsikker og tør kæmpe for de ideer, 
jeg har. Jeg er blevet bedre til at tage valg,” fortæller 
Zakaria.

Med en vision om at ingen drenge fra udsatte boligområ-
der skal stå uden en uddannelse og mangle tilknytning 
til arbejdsmarkedet, udvikler Mind Your Own Business 
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Verdensmål rimer på 
kommerciel succes i 
SDG Accelerator
Verden over prøver virksomheder og iværksættere at knække koden for at skabe ny 
forretning, som også bidrager til indfrielsen af Verdensmålene. Dette skyldes, at forret-
ningsmæssig succes i stigende grad hænger sammen med at bidrage til en bæredygtig 
udvikling. Nye partnerskaber og et fokus på innovation kan være vejen frem. Med SDG 
Accelerator, et nyt innovationsprogram skabt af FN’s Udviklingsprogram (UNDP), forsø-
ger vi at gøre netop dette.

INDSIGT

Foto: Privat

forløbene med drengene. For iværksætteriet får drengene til 
at se mere positivt på deres muligheder i fremtiden og styrker 
deres oplevelse af, at de kan klare sig og nå i mål med de ambi-
tioner, de har.

Rollemodeller i boligområdet

Drengene fra Je M’appelle har gennemført MYOB Programmet, 
hvor mikrovirksomheden blev etableret, og det første tøj blev 
udviklet og solgt. I dag er de gået videre på MYOB Akademiet, 
som halvdelen af mikrovirksomhederne får mulighed for. 

Akademiet strækker sig også over otte måneder, og her bliver 
der skruet op for fagligheden. Formålet er, at drengene skal 
videreudvikle mikrovirksomheden og opkvalificere deres 
individuelle kompetencer. Så nu har de har udviklet forret-
ningsstrategien, sat nye mål for salget og er ved at skabe et nyt 
design.

Med stor succes er hættetrøjerne fra den første kollektion ble-
vet markedsført, og Je M’appelle har solgt flere end hundrede 
i lokalområdet i Kokkedal. Den bedste oplevelse indtil nu var 
åbningsfesten, som blev holdt i drengenes nye kontorlokaler i 
Hørsholm i april. Her rullede de den røde løber ud og solgte 93 
trøjer, fortæller 15-årige Bilal, som har været ansvarlig for at 
udvikle designet.

”Der var mange, mange mennesker, så jeg blev glad indeni. Folk 
i området synes, det er sejt, at vi har stiftet Je M’appelle, for vi 
har selv bygget det op fra bunden og arbejder hårdt,” siger Bilal.  

”Når vi går rundt i Egedalsvænge, så siger folk: Ahh - der 
kommer businessmændene, fordi de har set os i avisen,” tilføjer 
Zakaria.

Samarbejde styrker kompetencerne

Drengene arbejder med at udvikle tøjet én hverdag om ugen. 
Her sparrer de med otte frivillige venturepiloter, som er 
personer fra civilsamfundet, der har lyst til at bruge fire timer 
om ugen på at støtte drengene i at realisere deres virksomheds-
drømme.

Venturepiloterne er drengenes vigtigste samarbejdspartner 
og en uvurderlig støtte. De kan have en faglig baggrund som 
både ingeniør, socialrådgiver, direktør eller studerende. Og de 
bruger deres erfaringer med eksempelvis design, økonomi og 
kommunikation til at vejlede drengene.

”Samarbejdet med venturepiloterne har været en stor hjælp. 
De har motiveret os, når det har været svært. De har et net-
værk og gode kontakter, og så siger de, at vi skal blive ved med 
at tro på, at vi godt kan, når vi bare lægger kræfterne i det,” 
fortæller Bilal.

Den største udfordring ved at skabe Je M’appelle har været at 
etablere virksomheden, åbne en bankkonto, holde møder med 
banken og forstå reglerne, fortæller Zakaria. Men det har været 
lærerigt, for han drømmer om at læse økonomi.

”Jeg håber, at jeg kan tage en uddannelse i økonomi. Og så 
håber jeg selvfølgelig, at Je M’appelle kan blive stærkere med 
den nye kollektion - at det bliver til noget stort – og at vi en dag 
kommer til at sælge meget, måske i butikker,” fortæller han.

BAGGRUND

Foto: Privat

3130



INDSIGT

LÆDER 
SKABER 
FOLK
Virksomheden Better World Fashion samler brugt læder ind og 
re-designer det til ”nye”, patinerede bikerjakker med en historie. 
Iværksættervirksomheden har vundet flere internationale priser og 
sælger i dag jakker i 22 lande. Udviklingen stopper dog langt fra her.

Foto: Better World Fashion

2015 vedtog ikke mindre end 193 lande en fælles 
plan for verdens fremtid. En plan indeholdende 
17 Verdensmål, der formulerer verdens største 
sociale, økonomiske og miljømæssige udfordrin-

ger, der samtidig også er en formulering af verdens mest 
udækkede behov. Det er her, der er brug for løsninger. 
Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er således 
formaliseret, konkretiseret og øget i hele verden. 

Det skaber nogle enestående muligheder for virksom-
heder og entreprenører – muligheder, der dog kræver 
langsyn, risikovillighed og målrettede indsatser for at 
blive grebet. Danske virksomheder og iværksættere får 
ild i øjnene, når de hører ordet Verdensmålene, men der 
er samtidig mange udfordringer, hvis man vil omsætte 
målene til konkrete handlinger og bruge dem i ny forret-
ningsudvikling. Udfordringerne er især store hos små og 
mellemstore virksomheder, der ikke altid har kapacitet 
og ressourcer til at hoppe med på verdensmålsrejsen. Så 
hvordan kan vi hjælpe dem i gang og give dem et skub i 
den rigtige retning?

Innovation som løftestang for bæredygtighed

Et oplagt sted at starte er i arbejdet med innovation i virk-
somhederne. UNDP har med støtte fra Industriens Fond 
skabt SDG Accelerator, der skal hjælpe en række små og 
mellemstore danske industrivirksomheder med at skabe 
innovativ forretning i regi af Verdensmålene og vise, at 
Verdensmål rimer på kommerciel succes. SDG Accele-
rator anvender bæredygtig innovation som løftestang 
til at åbne dørene for en bredere forståelse af, hvordan 
virksomheder kan arbejde med bæredygtighed lokalt 
og globalt. De konkrete forretningsplaner og business 
cases, som kommer ud af programmet, skal bruges til at 
inspirere andre virksomheder til at gå samme vej både 
i Danmark og andre lande. Og budskabet bliver – som i 
den klassiske fortælling om forskellen på at hugge sten 
og være med til at bygge en katedral – kun stærkere  hvis 
man kan fortælle historien om sin indsats inden for ram-
men af verdens fælles plan, Verdensmålene.

Fra børnesko i Herlev til fiskefoder i Nigeria

Virksomhedernes innovationer i programmet spænder 
vidt. I Herlev forfølger det danske skomærke, ANGULUS, 
bæredygtighed gennem en ny cirkulær model, ANGULUS 
CIRCLE, hvor deres kvalitetsbørnesko i fremtiden skal 
kunne genanvendes op til seks gange. 

I Virksomheden E.ON arbejder med at omstille varmean-
læg i boligområder til 100 procent ren energi ved blandt 
andet at anvende varmepumper kombineret med andre 
grønne energiteknologier. Varmepumper er en bæredyg-
tig løsning, da de ikke udleder nogen drivhusgasser til 
atmosfæren og ikke bidrager til partikelforureningen. 
Virksomheden Plastix er gået sammen i et offentligt-pri-
vat partnerskab med nye partnere for at skabe en ny 
cirkulær model for genanvendelse af hård plast, der ikke 
genanvendes i Danmark i dag. 

Fiskefodervirksomheden, Aller Aqua, udvikler en ny 
uddannelsesløsning, der via en app skal hjælpe nigerian-
ske fiskeopdrættere med at effektivisere deres opdræt til 
gavn for miljø, fødevaresikkerhed og vækst. 

Ved at fokusere på at finde de enkelte virksomheders 
potentiale og operationalisere Verdensmålene i konkrete 
innovationer kan danske virksomheder få en lille bid af 
de over 12 billioner amerikanske dollars, som man ifølge 
The Sustainable Development Commission mener, at 
Verdensmålene åbner muligheder for og samtidig bidrage 
til en bæredygtig udvikling.

Det kræver en holdindsats – og vi har brug for dig
Denne ambitiøse plan kan hverken FN, stater, civilsam-
fund, investorer, iværksættere eller virksomheder løfte 
alene. Det kræver en holdindsats med nye partnerskaber 
på tværs af eksisterende sektorsiloer. 

Med SDG Accelerator kombinerer vi UNDP’s globale 
netværk og dybe indsigt i de udfordringer, som målene 
beskriver med faciliterings- og rådgivningskompetence 
fra Monitor Deloitte og virksomheders agilitet, innovati-
on og købmandskab.

Der er ikke længere et modsætningsforhold mellem at 
drive forretning og at bidrage til en bedre verden og 
håbet er naturligvis, at SDG Accelerator kan omsætte 
lysten og de gode intentioner til succesfuld og målrettet 
handling. Jo flere der kommer med på vognen, desto 
større er sandsynligheden for, at Verdensmålene bliver 
indfriet til gavn for alle.

Læs mere om SDG Accelerator på vores hjemmeside 
sdg-accelerator.org, hvor du lige nu kan ansøge om at 
komme med i 2019.

Af Stine Kirstein Junge, leder af SDG Accelerator, UNDP

INDSIGT
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N’s bæredygtigsmål, som også kaldes 
verdensmålene, åbner for et marked på 
svimlende 12 billioner dollar frem til 
2030. Ikke desto mindre er det mindre 

end 10% af 4.000 undersøgte nordiske startups, som 
adresserer disse muligheder.

Men hvem er disse impact startups, som adresserer 
verdensmålene, og hvad ser de som deres udfordrin-
ger? Danske Bank har undersøgt sagen og i denne 
artikel bliver det præsenteret, hvad undersøgelsens 
væsentligste pointer er om impact startups i Dan-
mark, Sverige, Norge og Finland. 

Hvilke verdensmål fokuserer nordiske 
impact startups typisk på?  

Tager man de nordiske impact startups forretnings-
modeller og deres produkter i betragtning, så er der to 
verdensmål, som stikker ud.

33% af de nordiske impact startups arbejder med 
ansvarligt forbrug og produktion, som er verdensmål 
nummer 12. Verdensmål 12 omhandler bæredygtige 
produktionsformer og forbrugeradfærd, som beskyt-
ter naturens ressourcer, ansvarlig brug af materialer 
og reducerer eller eliminerer affald. 

Af Mikkel Skott

F
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déen til Better World Fashion kom i 2015 fra stifter 
Reimer Ivang, der fik øje på modebranchen som et 
sted, hvor det gav stor mening med en purpose-for-
retningsmodel. Noget han kunne være stolt af – sam-

tidig med at han tjente penge. Han fik den erfarne tøjmand 
Karsten Lund ind i firmaet og startede produktionen af de 
patinerede bikerjakke under ordnede forhold i Polen. 

Jagten er gået ind efter den rigtige 
partner 

Better World Fashion kom hurtigt godt fra start. Det udtaler 
partner John Stellan. Men samtidig har opstartsårene ikke 
været uden udfordringer.  

”Vi er rigtig godt i gang. folk elsker vores produkt. Dog vil vi 
godt skalere langt hurtigere og havde sat vores lid til vores 
onlinesalg. Men trods fri returfragt vil folk gerne prøve jak-
kerne fysisk. Så netop nu overvejer vi andre strategier såsom 
at finde en solid partner,” siger John Stellan. 

Netop det med at finde en ny partner kan være svært. For 
vedkommende skal helst have erfaring fra modebranchen. 
Vedkommende skal være med til at blåstemple produktet. 
Samtidig skal vedkommende hjælpe med adgang til større 
markeder og netværk og i det hele taget byde ind med de 
kompetencer, Better World Fashion mangler.

Brug af Danske Banks +Impact til at løse 
udfordringer 

Den rette partner er en udfordring. Det har Better World 
Fashion erfaret. Derfor har virksomheden valgt at gøre brug 
af Danske Banks +Impact-portal. Her har de uploadet udfor-
dringen og håber på at portalens netværk og profil inden for 
iværksættermiljøet kan hjælpe med at finde den nye partner, 
der kan hjælpe virksomheden videre. 

Af Mikkel Skott

I
GODE RÅD FRA BETTER WOR-
LD FASHION TIL 
ANDRE IVÆRKSÆTTERE

- Vælg en idé, du har stor passi-
on for  det er aldrig nemt. Derfor 
kræver det energi og tro

- Forbliv tro mod din idé

- Hav altid et øje på økonomien

- Find partnere, der kan noget 
andet, end dig selv

+IMPACT-PORTALEN

En digital nordisk portal for 
iværksættere, der vil gøre en 
forskel i verden ud fra FN’s 
17 bæredygtighedsmål. Som 
iværksætter poster du en ud-
fordring, som en ekspert fra 
+Impact vil give dig sparring 
på. Det kan fx handle om forret-
ningsudvikling, funding, jura, IT 
eller markedsføring. Portalen er 
gratis.

Danske Bank støtter dansk 
iværksætteri og vil med deres 
involvering i dette års Global 
Entrepreneurship Week frem-
me danske og nordiske impact 
startups. Dette gør de også med 
deres egen platform +Impact. 

Få her et indblik i iværksæt-
tervirksomheden Better World 
Fashion, der har gjort brug af 
platformen.

INDSIGT
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Impact startups er typisk unge og små. Blandt de 
306 startups der blev undersøgt til undersøgelsen, 
har 70% færre end 6 ansatte og kun 13% af impact 
startup-virksomhederne har flere end 10 ansatte.

Toplinjevækst 

Nordiske impact startups viser toplinjevækst. 
Men de kæmper dog med at skabe overskud. 
Den gennemsnitlige omsætningsvækst for en 
stikprøve af startup-virksomhederne var 78% på 
ét år. Samtidig viser det sig også, at næsten 3 ud af 
4 virksomheder rapporterer et tab.

Impactvirksomhedernes udfordringer 

Interviews  med flere end 40 impact startups 
i Norden viser virksomhedernes væsentligste 
udfordringer:

57% af impact startupvirksomhederne føler, at de 
mangler forretningskompetencer.

70% finder det svært at identificere den rigtige 
forretningsmodel.

92% af startupvirksomhederne har svært ved at 
finde midler til finansiering af deres aktiviteter.

87% ser et behov for bedre kendskab til impac-
tvirksomheder og at der mangler et understøtten-
de økosystem.

87% konstaterer, at manglende adgang til mento-
rer og eksperter er et centralt problem for dem.

35% peger på udfordringen med at få adgang til 
emerging markets.

Impact Startups split by number 
of employees
Total number of Impact Startups is 306Sharing 

Economy

Homes

FashionFood

Blandt de startups, der adresserer verdensmål 12, 
er der fire klynger af impact startups, der udvikler 
sammenlignelige løsninger:

•  Delingsøkonomien: Det er en logisk måde at op-
timere ressourceanvendelse på og nordiske impact 
startups tænker det ind i deres forretningsmodel.

•  Mode: For fuldt ud at udnytte de ressourcer, der er 
nødvendige for at fremstille tøj og andre modeartik-
ler, udforsker nordiske iværksættere forretningsmu-
ligheder, som fremmer genanvendelse og bæredyg-
tig mode.

•  Smarte hjem: De nordiske forbrugere bliver mere 
og mere opmærksomme på, at smarte løsninger kan 
spare penge, forbedre boligernes og bygningernes 
kvalitet og gavne miljøet. 

•  Madaffald: Mellem en tredjedel og halvdelen af 
alle producerede fødevarer bliver enten dårlige eller 
på anden måde spildt. Nordiske impact startups 
udvikler nye forretningsmodeller og tjenester til 
bekæmpelse af det problem.

57

78

Smart 
Health

Mental 
health

Elderly 
care

25% af de nordiske impact startups finder løsninger 
til Verdensmål 3: Sundhed og trivsel.

Verdensmålet fokuserer på at bekæmpe sundheds-
risici og sygdomme. Startup-virksomhederne finder 
blandt andet løsninger inden for tre klynger, der 
bidrager til at løse verdensmålet. 

•  Mental sundhed: I betragtning af at folkesund-
hedssystemerne i de nordiske lande er forholdsvis 
godt finansierede med kapacitet til at opfylde 
borgernes behov for fysisk behandling af sygdom-
me, forekommer det også logisk, at mange nordiske 
impact startups vælger at fokusere på mental og 
psykisk sundhed.

•  Smart sundhed: Nordiske impact startups synes 
også at have et stærkt fokus på at skabe digitale 
værktøjer, der øger rækkevidden og omfanget af 
sundhedsløsninger.

•  Ældreomsorg: Med en aldrende befolkning i de 
nordiske lande fokuserer impact startups på løsnin-
ger, der specifikt retter sig mod den ældre generati-
ons sundhedsudfordringer.

INDSIGT

3736



N har med de 17 Verdensmål skabt en målsætning 
om, at både borgere, virksomheder og myndigheder 
skal skabe bæredygtige løsninger og understøtte en 
bæredygtig fremtid. 

Det er meningen, at de 17 Sustainable Development Goals 
(SDG’er) skal igangsætte et globalt kapløb for lande og virksom-
heder, der har evner og potentiale til at levere løsninger, som 
kan indfri målene om at sikre uddannelse og sundhed til alle, 
håndtere miljømæssige udfordringer, mindske ulighed, fremme 
ligestilling, øge jobskabelse samt skabe bæredygtig økonomisk 
vækst og forbrug. Dette skal ske senest i 2030.

Det er kort sagt et massivt projekt, med lige dele idealisme og 
nødvendighed iblandet et ønske om langsigtet udvikling til gavn 
for både civilsamfund, erhvervsliv og menneskeheden generelt. 
Alt i alt har 193 lande indgået en aftale om Verdensmålene. 
Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er på den vis forma-
liseret i det meste af verden, hvilket som udgangspunkt skaber 
fabelagtige muligheder for dansk erhvervsliv. Det er i al fald 
hypotesen hos mange af de kræfter, der arbejder med målene.
SMV’er skal finde svar

Hvad betyder alt dette for små- og mellemstore virksomheder 
(SMV’er)? Mange SMV’er vil mene, at det ikke er noget for dem, 
at de er nødt til at have fokus på deres kerneforretning og ikke 
kan tillade sig eksotiske projekter, der går ud over indtjeningen. 
Anderledes ser det ud for de helt små iværksættere og store 
veletablerede virksomheder. En startup kan være født med et 
bæredygtigt formål, og derfor vil det være naturligt for dem 
som et led i deres forretning at leve op til et eller flere af målene. 
De store virksomheder kan omvendt satse på målene som en 
drivkraft for ny udvikling, og har ofte et stort og velfungerende 
apparat de kan køre i stilling. Det efterlader SMV’erne i lidt af 
et vakuum, da de som organisationer fungerer i et krydsfelt 
mellem de to andre.

”Det kan let blive en ekstra ting de skal bruge tid på, for hvordan 
passer det ind i forretningen, vil mange spørge? Det er ofte 
små organisationer, som ikke kan håndtere nye projekter uden 
at være sikre på en vis løbende indtjening, hvorfor de meget 
naturligt retter fokus mod de områder, hvor de faktisk allerede 
har en indtjening,” fortæller Kristian Lund, projektleder hos 
Væksthus Hovedstadsregionen, som til daglig arbejder med 
forretningsudvikling i mindre virksomheder og her har fokus 
på, hvordan Verdensmålene kan omsættes til vækstmuligheder 
for især SMV’er.

”Det vigtigste er at få identificeret en problemstilling du vil 
løse, ingen virksomhed kan leve op til samtlige mål. Det gælder 
om at lave delmål og se Verdensmålene som et katalog for nye 
aktiviteter. Nogle af målene er slet ikke for virksomheder, men 
snarere rettet mod stater, myndigheder og civilsamfund,” siger 
Kristian Lund og udpeger en række styrkepositioner hos især 
danske virksomheder:
”Mange virksomheder vil have potentiale for at gribe mulighe-
derne, indenfor fx fødevarer, energi og vand kan mindre virk-
somheder være leveringsdygtige med løsninger, der bidrager til 
indfrielsen af flere Verdensmål. Men det gælder om at finde svar 

F

INDSIGT

En hilsen fra Væksthusene

De lavthængende 
frugter i 
verdensmålene
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Impact Challenge 
Business with a purpose

Har du en forretningsidé eller en forretningsmodel, der fremmer bæredygtig 
udvikling ved at bidrage til at løse nogle af vores største globale udfordringer? 
Så er det nu, du skal indsende din forretningsdrevet løsning og få muligheden 
for at pitche live foran en højtprofileret jury bestående af investorer, 
professionelle erhvervsfolk og Impact Startup eksperter.  

Pitch-eventet afholdes den 14. december i København, hvor du kan udvide dit 
netværk, møde juryen, investorer og andre iværksættere, der brænder for at 
drive forretning med Impact. 

Idékonkurrencen henvender sig til: 

1. Startups med et registreret CVR nr. 

2. Talentfulde unge (Young Talents), som er morgendagens håbefulde 
iværksættere og erhvervsledere. 

Der vil være priser i begge kategorier.
Læs meget mere om hvordan du deltager på www.challenges.dk

2018
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på, hvordan de kan få det ind i deres strategi.”

Verdensmål og forretningsmål kan forenes
Hvis Verdensmålene skal blive en del af forretnings-
strategien, er det fordi det kan betale sig rent økonomisk 
samtidig med, at du som virksomhed kan bidrage positivt 
til samfundet. 

Det skorter i den forbindelse ikke på gode intentioner. En 
undersøgelse af Deloitte blandt 350 ledere viser, at 92 % af 
virksomhedslederne støtter SDG-dagsordenen. Men kun 
17 % mener, at de har de rette programmer på plads for at 
kunne bidrage til at nå Verdensmålene inden 2030.

Det er altså ikke lysten, der mangler, da det er gået op for 
mange virksomheder, at der ikke er en modsætning mel-
lem at drive forretning og bidrage til en bedre verden.
Kristian Lund maner dog til besindighed, og har et godt 
råd til de virksomheder, som ønsker at kaste sig ud i det:

”Det gælder om at følge markedet, som enhver anden 
forretning må man kigge på efterspørgslen og finde en 
måde at differentiere sig på,” siger han, og giver et konkret 
eksempel:

”Vi taler løbende med en række kommuner, som gerne vil 
have Verdensmålene implementeret, de efterspørger der-
for løsninger fra virksomheder, som lever op til målene. 
Det kan være en god drivkraft for især mindre virksom-
heder, for det giver en efterspørgsel de kan forholde sig 
til og byde ind på. Det kan på den måde blive en lavthæn-
gende frugt for mange, det kræver dog en vis forberedel-
se, hvor du er nødt til at leve op til en række krav som del 
af din forretning. Men det giver en bane at spille på, og det 
er værdifuldt i sig selv.”

Det kan blive dyrt at lade være

Flere undersøgelser har konkluderet, at Verdensmålene 
potentielt set åbner op for markedsmuligheder på 12 
milliarder dollars inden for fire økonomiske områder: 
fødevarer, byudvikling, energi og velfærd. Som nævnt 
styrkepositioner for mange mindre danske virksomheder.
Samtidig kan det muligvis blive dyrt for fremtidens er-
hvervsliv at undlade at tage målene i betragtning.
Med det voksende fokus på Verdensmålene kan virk-
somheder, der har et større fokus på målene, om muligt 
blive i stand til at udkonkurrere dem, der sidder fast i en 
ensporet økonomisk tankegang, da man tiltrækker nye 
kunder og medarbejdere og samtidig beholder retten til at 
producere, når nye reguleringer træder i kraft. Ver-
densmålene kan på den vis blive en reel konkurrencefor-
del for dem, der tør.

Så på længere sigt kan det blive et helt nyt spørgsmål, der 
skal stilles, ikke om du som virksomhed har råd til at følge 
Verdensmålene, men snarere om du har råd til at lade 
være?

Sustainable Business Alliance

Med henblik på at skabe bedre kendskab til Ver-
densmålene hos danske SMV’er og hjælpe dem til at 
skabe vækst og eksport med afsæt i Verdensmålene, 
har Væksthus Hovedstadsregionen nedsat en tvær-
faglig alliance med deltagere fra både den offentlige 
og private sektor samt universitetsverdenen. 
Sammen med Advice, Connect Denmark, Deloitte, 
Gladsaxe Kommune, og RUC står Væksthus Hoved-
stadsregionen bag Sustainable Business Alliance – en 
alliance for bæredygtig udvikling og vækst.

Målet er at styrke danske SMV’ers evne til at drage 
fordel af de vækst- og eksportmuligheder, der ligger 
i Verdensmålene. Det handler således om at finde en 
model for at udvikle og tilpasse små- og mellemstore 
virksomheders forretningsmodeller og -metoder med 
afsæt i Verdensmålene.

4 pointer om det kommercielle 
potentiale

Fire korte pointer om Verdensmålenes kommercielle 
potentiale

Det er løsningerne, ikke Verdensmålene i sig selv, 
der er kommercielt interessante Verdensmålene er 
og bliver blot et fælles sprog for de største globale 
udfordringer. Det er først når Verdensmålene bruges 
aktivt til at tænke nye løsninger, at de kommercielle 
muligheder opstår.

Verdensmålene skal ikke bruges som en CSR-tjek-
liste, men som en rettesnor for udvikling
Virksomheder bør ikke blot bruge Verdensmålene 
som en tjekliste på, om ens værdikæde lever op til 
best practice. I stedet bør de bruges til at tænke nyt i 
forbindelse med udvikling af nye produkter, services 
eller forretningsmodeller. 

Impact-koncepter er en bedre investering på lang 
sigt 
Analyser viser at investeringer i impact-koncepter på 
lang sigt giver et større økonomisk afkast sammen-
lignet med investeringer i konventionelle løsninger. 
Så ud over det skalerbare koncept og gode købmand-
skab, kan der være god ræson i at have et produkt 
med mening.  

B2B kunder er stadig skeptiske overfor bæredygti-
ge løsninger 
Det er stadig en kerneudfordring for de fleste virk-
somheder at overbevise særligt B2B kunder om, at 
nye, innovative, bæredygtige – og måske dyrere på 
kort sigt - produkter er det rette valg. 
Kilde: Kristian Lund, projektleder, Væksthus Hoved-
stadsregionen 
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OMTALE I WWD

Vi ønsker gennem vores brand at 
skabe et community af folk med 
de værdier, som vi tror på.
En følelse af at man med sit 9 til 
5 job i storbyen stadig kan være 
med til at drømme om naturen 
og de eventyr, man skal huske 
sig selv at tage på. Opskriften på 
forét er et godt mix mellem lige 
dele af sofistikeret streetwear, 
skandinavisk casual og outdoor 
workwear. Alle vores produkter 
skal derfor kunne bæres både på 
arbejdspladsen men også videre 
ud i naturen.

I sommers debuterede vi på PITTI 
UOMO, der er modeugen i Firen-
ze. Her blev vi af det anerkendte 
internationale branchemedie 
WWD anbefalet som “ones to 
watch”, hvilket virkelig var en 
milepæl blandt 1400 af verdens 
bedste herrebrands. Anmærknin-
gen og udstillingen generede en 
stime af interessante besøgende 
og relationer til medier og agen-
ter, som helt klart har været en 
af de afgørende faktorer for den 
fremgang vi har oplevet i 2018. Vi 
er inden for det sidste år gået fra 
20 til 85 forhandlere på tværs af 
hele Europa, hvor Holland nu er 
vores største marked.

Foto: Jeppe Meier

VIS OS DIT SKRIVEBORD

KVALITETER

KORT OG KURIOSITETER

EMALJEKOPPEN
En af fordelene ved kun at have 
været fuldtid i et år og kun at 
være to mennesker i forét (endnu) 
er, at vi har hele værdikæden og 
den kreative proces meget tæt på 
os i hverdagen. 
Det giver en helt fantastisk føling 
lige fra idégenerering til det fær-
dige produkt. Vi har fra dag et (si-
den 2014) arbejdet med økologisk 
bomuld og optimerer hver dag 
for at gøre vores produkter mere 
bæredygtige. En stor del af forét 
er vores kvalitet, finish og fit. Vi 
er kompromisløse og bliver ved 
med at udvikle på en style, indtil 
vi er 100% tilfredse. Alle vores 
produkter bliver produceret på 
de bedste fabrikker i Portugal af 
dedikerede mennesker der arbej-
der under ordentlige forhold. 

Vi har begge en stor interesse for 
kuriositeter og vintage, hvorfor 
vi altid har en masse liggende. 
Alt lige fra gamle typografier, 
illustrationer og designobjekter 
finder vi inspiration i, når vi 
designer vores kollektioner. Vi 
finder meget af vores inspiration 
i alt lige fra gamle spejderunifor-
mer, militære overskudslagre, 
vintage sportstøj eller regulært 
workwear som er designet til at 
kunne holde og opfylde praktiske 
krav ift. lommer, broderinger, 
patches og farvekombinationer. 
Vi finder ligeledes stor inspirati-
on i naturens egne designs i både 
form, udtryk og farver.

På besøg hos forét 

forét er et dansk tøjmærke grund-
lagt i 2014. Mærket er skabt af 
barndomsvennerne Jesper Finde-
rup og Jeppe Meier, der sammen 
ønskede at skabe et bæredygtigt 
tøjmærke med en mission. Gen-
nem deres kollektioner ønsker de 
at inspirere folk til at standse op 
og være tilstede i nuet, gå offline 
og gå på opdagelse i naturen. 
Tøjbrandet er vokset fra 20 til 85 
forhandlere det seneste år og har 
et mål om at være tilstede i 400 
forhandlere inden for de næste 
par år.

forét blev født, før vi havde et 
produkt. Vi startede en aften med 
at lave en Instagram og begyndte 
at skabe fortællingen: ”We want 
people to slow down, go Offline 
and explore our planet”. Emal-
jekoppen med kaffen er blevet 
symbolet på vores filosofi om-
kring at trække sig tilbage, nyde 
nuet og udforske lokale steder 
og naturen. Forleden snakkede 
vi med en tysk agent, der straks 
forstod vores brand, da han så 
kaffekoppen. Det er universelt og 
er blevet en connector mellem os 
og vores community.
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t rigtigt stort antal danske virksomheder arbejder med bære-
dygtige forretningsmodeller, produkter og services – og har 
gjort det i mange år. Det er god forretning og samtidig vigtigt 
for den bæredygtige udvikling i Danmark såvel som i resten af 

verden. 

Men der er mange flere gode, bæredygtige forretningsmuligheder ude 
omkring i landet, og vi kan bruge de 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling til at få dem frem i lyset, mener Peter Bruun, chef for kommuni-
kation og CSR i Vækstfonden.

”Med verdensmålene har de 193 medlemsstater i FN tegnet et meget klart 
billede af, hvad vi bør rette vores opmærksomhed og ressourcer mod i de 
kommende år. Eksperter har fastslået, at indfrielse af målene kan åbne op 
for økonomiske muligheder for mindst 70 billioner kroner i 2030 og skabe i 
omegnen af 380 mio. job verden over,” siger Peter Bruun. ”Både iværksætte-
re og vi som investorer kan bruge verdensmålene som en linse til at spotte 
nye forretningsmuligheder.”

Vækstfonden finansierer hvert år omkring 800 virksomheder for ca. 2,5 
mia. kr., heriblandt mange med bæredygtighed som omdrejningspunkt. 

Et godt eksempel på sådan en virksomhed er Maistic Bio Group, som har 
specialiseret sig i udvikling og produktion af plastfri alternativer som erstat-
ning for typiske plastprodukter af den slags, vi ser og bruger i hverdagen, 
men samtidig også støder på i verdenshavene og naturen. 

Virksomheden producerer alt fra hjemmekomposterbare fryseposer og 
bæreposer, mikroplastfri klude og svampe til take away-emballage og støbte 
produkter som emballager og bøtter af certificeret komposterbart bioplast 
og andre biomaterialer. 

Virksomheden blev etableret i 2015 og har fået et Vækstlån fra Vækst-
fonden til udvikling af nye produkter og eksport. De Maistic-brandede 
produkter bliver solgt til detailhandlen direkte, i Danmark bl.a. i alle Salling 
Group-kæderne (Dansk Supermarked), og gennem distributører i foreløbig 
ni europæiske lande, herunder Norge og Benelux.

Et godt eksempel på sådan en virksomhed er Maistic Bio Group, som produ-
cerer komposterbare produkter uden mikroplast. Det er alt fra fryseposer, 
bæreposer, klude og svampe til take away-emballage samt kemifri drik-
kedunke og madkasser. Virksomheden blev etableret i 2015 og har fået et 
Vækstlån fra Vækstfonden til udvikling af nye produkter og eksport. De 
miljøvenlige produkter bliver solgt til detailhandlen, bl.a. i Coop og Dansk 
Supermarked. Produkterne har allerede ramt markedet i syv lande. 

Nye partnerskaber er vejen frem

”Maistic Bio Group er et glimrende eksempel på, at der er rigtig god for-
retning i at være bæredygtig også for mindre virksomheder. Den type af 
iværksættere vil vi meget gerne være med til at finansiere flere af”, siger Pe-
ter Bruun og fremhæver, at Vækstfonden ikke kommer til at vente passivt 

E

Indfrielse af FNs 17 verdensmål giver enorme 
muligheder for iværksættere med bæredygtige 
forretningsmodeller. Har du det rigtige team og 
en stærk forretningsplan, kommer Vækstfonden 
gerne med finansiering.

INDSIGT

VÆKSTFONDEN 
FINANSIERER 
BÆREDYGTIGE 
VIRKSOMHEDER
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GUIDE

lomax.dk/iværksætter

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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VÆKSTKAUTION:

Hvis din virksomhed ikke kan 
stille tilstrækkeligt med sikker-
heder til at få finansiering via fx 
banken.
En Vækstkaution kan være på 
op til 2 mio. kr.
Dækker op til 75 pct. af finan-
sieringsinstituttets tab efter 
sikkerheder og øvrige kautio-
ner.

VÆKSTLÅN TIL 
IVÆRKSÆTTERE:

Vækstlån til iværksættere er 
for unge virksomheder, som 
allerede har produkter og kun-
der, men som har svært ved at 
skaffe finansiering til at accele-
rere væksten.
Lånet skal være på min. 1 mio. 
kr. og kan bruges, når sikkerhe-
der ikke rækker til almindelig 
bankfinansiering.
Personlig kaution og mindst 50 
pct. privat medfinansiering er 
en forudsætning.

VENTURE FRA 
VÆKSTFONDEN:

Man skal have et færdigt pro-
dukt med et stort og gerne 
internationalt skaleringspoten-
tiale.

Vi vurderer på disse kriterier; 
ledelse, marked, innovation, 
forretningsmodel, CSR, forret-
ningsplan, afkast og exit. 
Din forretningsplan er det vig-
tigste værktøj i vores dialog. 

INDSIGT

på, at virksomhederne kommer til dem.  

”Vi arbejder meget målrettet på at nå ud til virksomhe-
derne med vores finansiering gennem partnerskaber. 
Det kan være med banker, business angels og andre 
investorer, men også forskellige organisationer, univer-
siteter og så selvfølgelig virksomheder. I fællesskab kan 
vi både spotte flere nye gode forretningsmuligheder 
og samarbejde om at få finansieringen til at falde på 
plads,” siger Peter Bruun, der opfordrer virksomheder, 
banker og business angels med en god forretningsmu-
lighed, som de ikke kan finansiere alene, til at kontakte 
Vækstfonden.

Forberedelse tæller

For at kunne få finansiering fra Vækstfonden skal man 
bl.a. have en stærk forretningsplan, et godt team og en 
præcis idé om, hvilken udvikling virksomheden har 
udsigt til. Kravene varierer alt afhængigt af virksomhe-
dens finansieringsbehov.

”Vores finansiering består af lån, kautioner eller 
egenkapital, og prisen afhænger af den risiko, der er 
forbundet med din forretning. For at komme i betragt-
ning til en finansiering skal du have en godt gennem-
tænkt forretningsplan. Vi lægger også stor vægt på, at 
du har et team med de rigtige kompetencer til at drive 
den udvikling, du gerne vil sætte i gang. Kan vi ikke 
finansiere din forretning hjælper vi dig gerne videre til 
vores samarbejdspartnere, eksempelvis Innovationsfon-
den, som har andre muligheder for at finansiere end os,” 
fortæller Peter Bruun.

Har du lyst til at møde Vækstfonden er Global Entre-
preneurship Week en rigtig god lejlighed. Vækstfonden 
vil både være til stede ved åbningen i København den 
12. november og ved flere andre arrangementer rundt 
omkring i landet.  
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ag dig lige et par sekunder, hvor du forestiller dig at 
have et fuldt overblik over dit el-forbrug. Et øjeblik 
hvor du præcis ved, hvad der står på den kvartals-
mæssige el-regning. Du slipper alle bekymringer og 

du gruer ikke for, om du har brugt for meget strøm over de mørke 
måneder. Det er ikke længere et utænkeligt billede. Startup-virk-
somheden Barrys vision er at blive det mest elskede forsynings-
selskab i Europa på tværs af kategorier.

Barry er et såkaldt corporate venture, hvilket vil sige, at de har en 
ejer. Det er Fortum. En visionær, børsnoteret energigigant med 
base i Finland. På trods af dette agerer de oet startup. Barry blev 
stiftet i 2017 og siden da er det gået stærkt. Med en start på tre 
medarbejdere er teamet i dag vokset til 11, der er spredt på fire 
europæiske lokationer. 

Ambitionerne for startuppet Barry er tårnhøje. Først fremmest 
skal en den uigennemskuelige energibranche rystes og Barry skal 
være transparent for forbrugerne. Det forklarer Head of Growth 
Christophe Lephilibert. 

“Strøm (og forbrug af samme) skal være håndgribeligt og gennem-
skueligt. Virksomheden vil hjælpe forbrugerne med at forbruge, 
når strømmen er billigst og grønnest og samtidig få dem til at 
forbruge mindre”

Gør forbrugerne klogere via teknologi 

Alle hjem er fyldt med elektroniske apparater og dimser. For 
mange er det blevet vane at kaste dem til opladning uden at 
skænke vores energiselskab en tanke. Pæren skal jo lyse, når den 

T Strøm (og forbrug af samme) 
skal være håndgribeligt og gen-
nemskueligt. Virksomheden vil 
hjælpe forbrugerne med at for-
bruge, når strømmen er billigst 
og grønnest og samtidig få dem 
til at forbruge mindre”

”
Af Alex Randrup Thomassen

Foto: Privat
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Virksomheden Barry hjælper forbrugerne til at tage 
magten over deres el-forbrug

”Hvorfor skal det 
være kedeligt at have 
Verden over prøver virksomheder og iværksættere at knække koden for at skabe ny 
forretning, som også bidrager til indfrielsen af Verdensmålene. Dette skyldes, at forret-
ningsmæssig succes i stigende grad hænger sammen med at bidrage til en bæredygtig 
udvikling. Nye partnerskaber og et fokus på innovation kan være vejen frem. Med SDG 
Accelerator, et nyt innovationsprogram skabt af FN’s Udviklingsprogram (UNDP), for-
søger vi at gøre netop dette.

BAGGRUND
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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

skal lyse. Faktisk er danskerne så gode til at bruge energi, 
at vi ligger i den tunge ende på listen over brug af energi 
målt pr. indbygger, viser en undersøgelse foretaget af 
WWF Verdensnaturfonden. Her ligger Danmark højere 
på listen end lande som USA, Sverige og Holland. Hvis alle 
brugte samme mængde som os herhjemme ville der brug 
for fire jordkloder.  

Barry vil sætte en stopper for danskernes uhensigts-
mæssige strømforbrug. Med de nyopsatte elmålere i 
hjemmene bliver den enkelte husstands forbrug regi-
streret digitalt og sendes her videre til leverandøren.Via 
teknologi kan brugerne af Barrys app få indsigt og kontrol 
over hver husstands forbrug. Som noget helt nyt betaler 
brugerne løbende, time for time, for deres elforbrug. 
Det afregnes ved at indsætte penge ind på deres Barry 
el-konto - en model vi kender fra Rejsekortet. Kort sagt 
hjælper virksomheden brugerne med at forbruge mindre 
og forbruge strømmen, når den er billigst og grønnest

Selv siger Christophe Lephilibert, at det for Barry ikke 
handler om at være den billigste aktør på markedet, men 
det fornuftige valg. 

“For Barry handler det primært om at have fair priser. 
Strøm til indkøbspris og 100% gennemsigtighed. Vi vil 
give brugerne en bedre forståelse for, hvordan el-mar-
kedet fungerer. Vores app sender notifikationer, så man 
kan forbruge strøm, når den er billigst og grønnest. Man 
kan sige, at besparelsen lige så meget findes i optimalt 
forbrugsadfærd. I vores øjne handler det mere om aktivt 
og bevidst forbrug, end det handler om besparelse.” 

Barrys kunder betaler i teorien et fee for at ’låne’ deres 
licens til at købe elektricitet til markedsprisen. Det skulle 
gerne gøre Barry forretningen og oplevelsen af samme 
mere transparent og tydelig for brugerne. 

Forbrugervendt innovation på 
energimarkedet 

Energimarkedet er et af de markeder, hvor forbrugerne 
i højere grad er loyale overfor leverandøren og ikke så 
ofte skifter udbyder, som vi bl.a. ser inden for telefoni og 
bredbånd. Barry vil tage kampen op med de traditionelle 
udbydere og ser også sig selv som disruptive. De vil skille 
sig ud og kundekontakten er det område Barry vil være 
bedre end konkurrenterne. Gennem digitale notifika-
tioner vil brugerne blive opmærksomme på, hvornår 
strømmen er billigst og grønnest. Ligeledes er det muligt 

at holde øje med sit eget forbrugs CO2-udledning for en 
given periode. En helt ny og direkte interaktion udbyder 
og bruger imellem som i høj grad kan karakteriseres som 
innovativ og tidssvarende. 

“Vores forretningsmodel baserer sig på, at vi kun tjener 
penge på det abonnement, vi sælger (kr 29/måned). Det 
er bestemt disruptive. Vi tilbyder kun et produkt og vi er 
100% gennemsigtig i alt det, vi gør. Vi udfordrer alt ved 
den traditionelle måde at drive et elselskab. Tilmed er vi 
100% digitale. Alt i en app. Vi giver vores brugere data 
og insights igennem vores app, så de bedre forstår deres 
forbrugsmønster på en let og underholdende måde,” siger 
Christophe Lephilibert. 

Christophe og Barry-teamet drømmer om at blive det 
ledende energy-tech startup i Europa. Tager man forbru-
gernes øget bevidsthed om politisk forbrug i betragtning 
er det heller ikke utænkeligt, at det kommer til at ske. 
Først og fremmest er håbet for virksomheden at blive en 
veletableret el-leverandør på det danske marked. Omend 
drømmen er at være noget for nogle og ikke alle. 

“Vi går ikke efter alle danskere. Barry skal kun have de 
kunder, som elsker hvad vi laver og forstår, hvad vi har 
gang i. Vi skal ikke være det nye Ørsted. På EU-niveau er 
det blevet besluttet, at alle europæere i deres hjem skal 
have en smart elmåler, der giver mulighed for time for 
time-afregning: Lige netop den bølge kommer Barry til at 
surfe på,” slutter Christophe Lephilibert 

BAGGRUND
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 disse år er unge, visionære iværksættere med til at 
forandre måden vi forstår, skaber og driver virksomhe-
der på. Iværksættere, der ønsker at forandre verden til 
det bedre ved at skabe formålsdrevne virksomheder, der 
kan rette op på verdens ubalancer. Virksomheder, der er 

samfundsengagerede og har en holdning. Et nyt mindset. Et nyt 
værdigrundlag. En ny vision for verden og for virksomheders 
rolle i den.

Virksomheder er langt mere end profit

Tiden, hvor profit var eneste succesparameter for virksomheder, 
er forbi. Det samme gælder tiden for virksomheders overfladiske 
Corporate Social Responsibility-strategier og ansvarlighedspoli-
tikker som risikominimerende adfærd. I dag er en virksomheds 
succes afhængig af at sætte et positivt aftryk på verden, og vi 
oplever en vækst i antallet af formålsdrevne startups. Betegnel-
serne er mange: Purpose-virksomheder, impact-virksomheder, 
socialøkonomiske virksomheder og corporate activists. Ét af de 
mest kendte eksempler er virksomheden Too Good To Go, der 
med sin bæredygtige forretningsmodel bidrager til at reducere 
madspild over hele Europa. Og iværksættere, som tidligere har 
stiftet rene kommercielle virksomheder, springer nu ud som so-
ciale iværksættere. Thor Thornøe, stifter af den socialøkonomi-
ske fødevarevirksomhed, Social Foodies, er et eksempel på dette.

En ny æra for bæredygtige virksomheder

Udviklingen markerer en ny æra, hvor unge iværksættere og 
virksomhedsledere proaktivt går forrest for at levere størst 
muligt positivt impact i samfundet ved at tilbyde løsninger på 
samfundets udfordringer. I dag er det evident, at der ikke er tale 
om et modsætningsforhold mellem dét at skabe en god forret-
ning og dét at gøre godt for verden. Tværtimod. Flere internati-
onale undersøgelser bekræfter dette, og ifølge Nykredits årlige 

Lasse Alfastsen, social iværksætter og medstifter og partner 
i Danmarks første socialøkonomiske kommunikationsbureau, 
SIVIL

I

KOMMENTAR

Fremtidens 
iværksættere er 
sociale og 
bæredygtige

analyse af 5000 globale børsnoterede virksomheder, leverer 
bæredygtige selskaber et væsentligt højere afkast end ubære-
dygtige virksomheder. Det giver nemlig en konkurrencefordel 
at have samfundsværdi i kernen af sin virksomhed, da selskabet 
løser et konkret samfundsproblem.

Fremtidens succesfulde virksomheder bliver ikke kun målt på 
evnen til at skabe profit. De bliver i høj grad målt på den forskel, 
de gør, og hvor meningsfulde de er for forbrugere, medarbejdere 
og samfundet. Virksomheder konkurrerer ikke længere ”blot” 
om at være bedst i verden, men i højere grad om at være bedst 
for verden. 

Finanskrise, klimakrise og mistillid til institutioner

Der er flere grunde til, at spillereglerne for virksomheder er 
under hastig forandring. Den nye generation af iværksættere 
er børn af finanskrisen, klimakrisen og den politiske tillids-
krise. Dét har bidraget til en generel mistillid til traditionelle, 
samfundsbærende institutioner, som udfordrer vores etablerede 
samfundsstrukturer. De unge såkaldte millenials, der er født 
mellem 1983 og 1994 – en generation jeg i øvrigt selv er en del 
af – har ifølge Deloittes årlige globale millenial-undersøgelse 
endda også faldende tillid til, at virksomheder er en del af 
løsningen på verdens udfordringer: Fra 65 % i 2017 til 47 % i 
2018. Undersøgelsen viser også, at hele 75 % mener, at virksom-
heder fokuserer på egen agenda og ikke på det bredere samfund. 
Derfor beslutter mange unge iværksættere selv at tage ansvar 
og etablere impact-virksomheder, der skaber løsninger inden for 
miljø, sundhed, klima, byudvikling, integration osv.

Samtidig understøttes udviklingen af, at vi siden september 2015 
haft et fælles sprog for at skabe bæredygtige forandringer på 
tværs af sektorer og geografiske skel i form af netop FN’s 17 Ver-
densmål. Bæredygtighedsmålene, som de også kaldes, har skabt 
en unik mulighed for fælles udvikling, hvor sociale iværksætte-
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Samtidig understøttes udviklingen af, at vi siden september 
2015 haft et fælles sprog for at skabe bæredygtige forandringer 
på tværs af sektorer og geografiske skel i form af netop FN’s 
17 Verdensmål. Bæredygtighedsmålene, som de også kaldes, 
har skabt en unik mulighed for fælles udvikling, hvor sociale 
iværksættere kan handle på de afgørende udfordringer, verden 
står overfor. 

De største virksomheder bliver også bæredygtige

Ifølge FN åbner bæredygtighedsmålene op for nye markeder og 
forretningsmuligheder for ca. 12 billioner dollars. Derfor er det 
ikke kun i nyetablerede virksomheder, at udviklingen slår igen-
nem. Det gør den også i globale virksomheder som f.eks. Carls-
berg, der implementerer et ambitiøst bæredygtighedsprogram 
kaldet ”Together Towards Zero”. Frem mod 2030 skal de realisere 
nul CO2-udledning, nul vandspild, nul ulykker osv. Ligeledes er 
den mellemstore danske virksomhed, KLS Pure Print, et eksem-
pel på en virksomhed, der har skabt en succesfuld forretning ud 
fra ambitionen om at blive verdens grønneste trykkeri. 

Bæredygtige virksomheder skaber positiv 
forandring

Flere og flere store og små og mellemstore virksomheder er 
opmærksomme på den brede samfundstendens, som nutidens 
kritiske forbrugere er eksponent for. Forbrugerne træffer i 
stigende omfang købsbeslutninger ud fra egne værdier og 
fravælger virksomheder, der ikke matcher deres eget personlige 
værdikompas. Det er bl.a. ud fra den erkendelse og et dybfølt 
ønske om at skabe positive forandringer i samfundet, at min 
makker og jeg stiftede Danmarks første og eneste socialøkono-
miske kommunikationsbureau, SIVIL. Vi er et samfundsenga-
geret og værdiorienteret kommunikationsbureau, der er meget 
selektive i forhold til de kunder og dagsordener, vi arbejder 
med. Vi mener, at virksomheder har et særligt ansvar i forhold 
til at forandre samfundet til det bedre, og de kunder vi hjælper, 
og de samarbejdspartnere vi laver projekter med, skal på den 
ene eller anden måde bidrage til at skabe sociale og bæredygtige 
forandringer i samfundet.

Min opfordring til andre iværksættere, der har et reelt ønske 
om at forandre samfundet i en mere bæredygtig retning, er først 
og fremmest at fundere virksomheden på stærke og tydelige 
bæredygtighedsprincipper og bruge kerneforretningen til aktivt 
og synligt at bidrage positivt til at løse samfundets udfordringer. 

Den traditionelle virksomhed med et ensidigt fokus på profit er 
under afvikling, og sociale iværksættere og bæredygtige forret-
ningsmodeller er fremtiden – alene fordi tiden, hvor virksom-
heder kunne drive ubegrænset rovdrift på klodens begrænsede 
ressourcer, er forbi. Virksomhedernes fokus på bæredygtighed 
er udtryk for et paradigmeskifte. En sindelagsændring, der har 
forandret måden, vi forstår os selv, og ikke mindst iværksættere 
og virksomheders rolle og betydning i samfundet. 

Bæredygtighed er på alle måder blevet big business, og fremti-
dens succesfulde iværksættere er sociale og bæredygtige. 

Og gudskelov for det.

SIVIL er Danmarks første og 
eneste socialøkonomiske kom-
munikationsbureau. Visionen er 
at skabe sociale og bæredygtige 
forandringer i samfundet sam-
men med deres kunder og sam-
arbejdspartnere. Dét gør de ved 
at løse kommunikationsopgaver 
for formålsdrevne organisationer 
og ved at bedrive socialt iværk-
sætteri og dermed opdyrke nye 
projekter og brobyggende samar-
bejder.
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Har du tjek på din GDPR?
Den nye forordning har også ramt iværksættere, og især webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye be-
stemmelser.

D
en 25. maj i år trådte EU’s persondataforordning 
med navnet General Data Protection Regulation 
(GDPR) i kraft i hele unionen. Forordningen med 

det noget tunge navn kan have omfattende konsekven-
ser for mange virksomheder, herunder også iværksæt-
tere.

Formålet med GDPR er at styrke og ensrette databe-
skyttelsen for personer i EU. Kort fortalt er det ambitio-
nen, at borgerne i EU skal have bedre kontrol over deres 
egne persondata. 

Det betyder, at alle virksomheder, offentlige myn-
digheder og organisationer, der behandler persondata 
skal opfylde bestemmelserne i den nye forordning, og 
det gælder altså også iværksættere - uanset virksomhe-
dens størrelse.

“Man skal som iværksætter i højere grad have styr 
på, hvad det er for data, man har liggende, og hvor man 
har dataene liggende. Det er helt grundlæggende,” for-
tæller Per Sloth, der er partner og chef for Risk Assuran-
ce hos revisions- og konsulenthuset BDO.

Et større arbejde - ikke alle var klar
Det kan afhængigt af hvilken type forretning, man dri-
ver, være et større arbejde at få styr på forordningens 
bestemmelser.

For det første er det afgørende, at persondata (alle 
informationer i relation til en identifi ceret eller identifi -
cerbar person) bliver beskyttet via organisatoriske, ad-
ministrative og tekniske tiltag. Og det er ikke nok at sige, 
at man har styr på det. Det skal dokumenteres.

Samtidig er der også indført strenge krav til sam-
tykke og transparens. Bruger man persondata i sin 
forretning, så skal virksomheden indhente personernes 
udtrykkelige samtykke.

“Det kan eksempelvis være en iværksætter, der dri-
ver en webshop. Der foregår tingene online, og man har 

større risiko for at få kompromitteret sine data. Derfor 
skal man være særligt opmærksom på, at man har en 
forpligtelse over for kunderne, når det kommer til regi-
streringen af deres data,” fortæller Per Sloth.

Han giver et andet eksempel:
“Det kunne også være en coach, der opbevarer person-
følsomme oplysninger om kunderne. Eksempelvis fra 
samtaler med personerne. Hvad er det for oplysninger, 
man registrerer? Og hvor gør man det? Det skal der 
være styr på,” lyder det fra Per Sloth.

Mange iværksættere gør brug af digitale løsninger til 
opbevaring af data. Der kan være tale om billige tjene-
ster, hvor der måske er gjort mindre ud af sikkerheden, 
og hvor dataene måske havner på servere uden for EU.

“Det er vel nok den største udfordring. Det gælder 
for mange af de dejlige løsninger, som stort set er gratis 
eller meget billige, at man ikke ved, hvor dataene ender. 
Det skal man have styr på fremover, og derfor er det vig-
tigt at vælge en databehandler, der lever op til de nye 
krav. Så må man hellere betale noget ekstra om måne-
den,” siger Per Sloth. 

Forbrugerne i førersædet
Den nye lov sætter altså forbrugeren i førersædet, og 
det er virksomhedernes opgave at efterleve de nye be-
stemmelser. GDPR gælder for alle virksomheder, som er 
etableret i EU, uanset hvor databehandlingen sker. Også 
virksomheder uden for EU skal leve op til bestemmelser-
ne, hvis de udbyder varer eller serviceydelser til borgere 
i unionen.

Der er altså god grund til at sætte sig ind i reglerne - 
også selv om man er en iværksætter med begrænsede 
juridiske og it-relaterede ressourcer. Her kan det være 
en god idé at søge hjælp i eksempelvis foreninger som 
FDIH eller lignende. 

GDPR betyder blandt andet, at...

• Personer har ret til at give samtykke. Data 
må kun behandles, hvis en person har givet 
specifi kt, informeret og entydigt samtykke.

• Personer har ret til at få besked, når deres 
data behandles.

• Personer har ret til adgang til de infor-
mationer, der behandles. Og hvordan de 
behandles.

• Personer har ret til at blive glemt - data 
slettes. Hvis en person eksempelvis ikke 
længere er kunde.

• Personer har ret til at få ikke-korrekte eller 
forældede data korrigeret.

• Personer har ret til at få overført data til 
andre organisationer - eksempelvis fra en 
serviceudbyder til en anden.

• Personer har ret til at gøre indsigelse mod 
behandling af deres data.
 

• Personer har ret til at blive underrettet, hvis 
der sker brud på datasikkerheden. Det skal 
ske inden for 72 timer.

“Det vigtigste lige nu er at have det som et fokusom-
råde, så man får styr på det. Man kan stille sig selv det 
spørgsmål, om man selv vil være tilfreds med den måde, 
man behandler personlige oplysninger på. Der er nogle 
spilleregler, der skal overholdes, og det væsentligste er 
at vide, hvor dataene er henne,” siger Per Sloth.

”
 Man skal som iværksætter i højere grad have styr på, hvad det er 

for data, man har liggende, og hvor man har dataene liggende.” 
Per Sloth, revisions- og konsulenthuset BDO

Brug din tid der hvor du skaber værdi
For mange SMV’er kan det være et langt, sejt træk at overbevise sin 
bank om, at man er værd at satse på. Det kræver møder, budgetter og 
forklaringer, før du måske får stukket en kassekredit i hånden. Med 
alle de kasketter du typisk har på i en mindre virksomhed (som f.eks. 
leder, it-ekspert, pedel, revisor, salgsassistent og praktisk gris), har 
du ikke tid til at vente på, at en bankrådgiver får tid til en samtale om 
din økonomi om to uger.
 
Vi kender din virksomheds udfordringer
Hos OPR-Virksomhedslån kender vi alt til de forskellige økonomiske 
udfordringer, du kan møde, og vi forstår, at det ikke er let at forudse 

Det kan du bruge
OPR-Virksomhedslån til

præcis, hvilke udgifter du løber ind i. Vi stiller derfor en hurtig og flek-
sibel online fi nansieringsmulighed til rådighed, der er skræddersyet 
til SMV’er. Hos OPR-Virksomhedslån kan du således få et virksom-
hedslån samme dag, som du ansøger. Låneansøgningen udfyldes 
nemt og hurtigt online, og allerede samme dag har du et svar. Lånet 
kan anvendes i en lang række situationer hvoraf vi har skitseret nogle 
af dem ovenfor. Du behøver således ikke at lade dig slå ud af uforud-
sete hændelser - de kan tit imødekommes med en forholdsvis lille 
økonomisk indsprøjtning. Det er langt bedre at tage et mindre virk-
somhedslån undervejs end at opgive på halvvejen, og du skal handle, 
når kunderne banker på.

Driftsfi nansiering Vækstfi nansiering Akut fi nansiering Betinget fi nansiering

Virksomhedslånet
optages og fungerer …

… som en form for kasse-
kredit i en kortere peri-
ode og ofte ift. mindre 
driftsaktiviteter

… som en form for 
investering ift. at vækste 
eller forbedre virksom-
hedens ”materielle” og 
”immaterielle” aktiver

… som følge af en akut 
situation, typisk en ska-
de, som skal udbedres 
øjeblikkeligt, da det ellers 
kan have stor negativ 
indfl ydelse på driften

… som ”klassisk” 
mellemfi nansiering ift. 
specifi kke aktiviteter og 
tidsrammer

Eksempler på 
virksomhedslånets 
anvendelse

Forholdsvis lang fakture-
ringstid (30-90 dage) til 
kunder, leverandører 
og/eller samarbejds -
partnere
 
Indkøb af vare(lager) 
inden en given ordre 
kan modtages og/eller 
produceres eller pga. 
sæsonbetonet salg
 
Flytning til nye lokaler, 
indkøb af inventar og 
betaling af depositum
 
Ekstern rådgivning fra 
f.eks. advokat eller 
revisor

Indkøb af (specialiseret) 
hardware, licenser, soft-
wareprogram, maskine 
el.lign.
 
Ansættelse af fl ere 
medarbejdere eller spe-
cialister
 
Online markedsføring 
f.eks. hjemmeside, Goog-
le SEO/SEM (AdWords) 
og sociale medier
 
Deltagelse i konferencer, 
seminarer eller events

Reparation af akut ska-
de, f.eks. på et køretøj 
eller en maskine
 
Indkøb af nyt materiel, 
maskine el.lign. som føl-
ge af ordretilgang (eller 
for at kunne acceptere 
ordre)

Finansiering af et ”godt” 
tidsbegrænset tilbud

Venter på udbeta-
ling fra f.eks. fonde, 
samarbejds partnere eller 
en offentlig myndighed 
vedrørende fi nansiering 
og/eller støtte
 
Venter på udbetaling 
ift. forsikringssager eller 
juridiske tvister
 
Meget lang fakturerings-
tid (90+ dage) ift. f.eks. 
offentlige instanser 
(kommuner) eller store 
virksomheder

Typisk lånetid 1-12 måneder 6-24 måneder 3-18 måneder 6-12 måneder

Typisk lånebeløb 20.000-150.000 kr. 50.000-500.000 kr. 50.000-250.000 kr. 250.000-500.000 kr.

20% rabat ved rettidig betaling

Brug din tid på din virksomhed  
- ikke på at lede efter kapital.

Se hvordan du 
ansøger online
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Har du tjek på din GDPR?
Den nye forordning har også ramt iværksættere, og især webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye be-
stemmelser.

D
en 25. maj i år trådte EU’s persondataforordning 
med navnet General Data Protection Regulation 
(GDPR) i kraft i hele unionen. Forordningen med 

det noget tunge navn kan have omfattende konsekven-
ser for mange virksomheder, herunder også iværksæt-
tere.

Formålet med GDPR er at styrke og ensrette databe-
skyttelsen for personer i EU. Kort fortalt er det ambitio-
nen, at borgerne i EU skal have bedre kontrol over deres 
egne persondata. 

Det betyder, at alle virksomheder, offentlige myn-
digheder og organisationer, der behandler persondata 
skal opfylde bestemmelserne i den nye forordning, og 
det gælder altså også iværksættere - uanset virksomhe-
dens størrelse.

“Man skal som iværksætter i højere grad have styr 
på, hvad det er for data, man har liggende, og hvor man 
har dataene liggende. Det er helt grundlæggende,” for-
tæller Per Sloth, der er partner og chef for Risk Assuran-
ce hos revisions- og konsulenthuset BDO.

Et større arbejde - ikke alle var klar
Det kan afhængigt af hvilken type forretning, man dri-
ver, være et større arbejde at få styr på forordningens 
bestemmelser.

For det første er det afgørende, at persondata (alle 
informationer i relation til en identifi ceret eller identifi -
cerbar person) bliver beskyttet via organisatoriske, ad-
ministrative og tekniske tiltag. Og det er ikke nok at sige, 
at man har styr på det. Det skal dokumenteres.

Samtidig er der også indført strenge krav til sam-
tykke og transparens. Bruger man persondata i sin 
forretning, så skal virksomheden indhente personernes 
udtrykkelige samtykke.

“Det kan eksempelvis være en iværksætter, der dri-
ver en webshop. Der foregår tingene online, og man har 

større risiko for at få kompromitteret sine data. Derfor 
skal man være særligt opmærksom på, at man har en 
forpligtelse over for kunderne, når det kommer til regi-
streringen af deres data,” fortæller Per Sloth.

Han giver et andet eksempel:
“Det kunne også være en coach, der opbevarer person-
følsomme oplysninger om kunderne. Eksempelvis fra 
samtaler med personerne. Hvad er det for oplysninger, 
man registrerer? Og hvor gør man det? Det skal der 
være styr på,” lyder det fra Per Sloth.

Mange iværksættere gør brug af digitale løsninger til 
opbevaring af data. Der kan være tale om billige tjene-
ster, hvor der måske er gjort mindre ud af sikkerheden, 
og hvor dataene måske havner på servere uden for EU.

“Det er vel nok den største udfordring. Det gælder 
for mange af de dejlige løsninger, som stort set er gratis 
eller meget billige, at man ikke ved, hvor dataene ender. 
Det skal man have styr på fremover, og derfor er det vig-
tigt at vælge en databehandler, der lever op til de nye 
krav. Så må man hellere betale noget ekstra om måne-
den,” siger Per Sloth. 

Forbrugerne i førersædet
Den nye lov sætter altså forbrugeren i førersædet, og 
det er virksomhedernes opgave at efterleve de nye be-
stemmelser. GDPR gælder for alle virksomheder, som er 
etableret i EU, uanset hvor databehandlingen sker. Også 
virksomheder uden for EU skal leve op til bestemmelser-
ne, hvis de udbyder varer eller serviceydelser til borgere 
i unionen.

Der er altså god grund til at sætte sig ind i reglerne - 
også selv om man er en iværksætter med begrænsede 
juridiske og it-relaterede ressourcer. Her kan det være 
en god idé at søge hjælp i eksempelvis foreninger som 
FDIH eller lignende. 

GDPR betyder blandt andet, at...

• Personer har ret til at give samtykke. Data 
må kun behandles, hvis en person har givet 
specifi kt, informeret og entydigt samtykke.

• Personer har ret til at få besked, når deres 
data behandles.

• Personer har ret til adgang til de infor-
mationer, der behandles. Og hvordan de 
behandles.

• Personer har ret til at blive glemt - data 
slettes. Hvis en person eksempelvis ikke 
længere er kunde.

• Personer har ret til at få ikke-korrekte eller 
forældede data korrigeret.

• Personer har ret til at få overført data til 
andre organisationer - eksempelvis fra en 
serviceudbyder til en anden.

• Personer har ret til at gøre indsigelse mod 
behandling af deres data.
 

• Personer har ret til at blive underrettet, hvis 
der sker brud på datasikkerheden. Det skal 
ske inden for 72 timer.

“Det vigtigste lige nu er at have det som et fokusom-
råde, så man får styr på det. Man kan stille sig selv det 
spørgsmål, om man selv vil være tilfreds med den måde, 
man behandler personlige oplysninger på. Der er nogle 
spilleregler, der skal overholdes, og det væsentligste er 
at vide, hvor dataene er henne,” siger Per Sloth.

”
 Man skal som iværksætter i højere grad have styr på, hvad det er 

for data, man har liggende, og hvor man har dataene liggende.” 
Per Sloth, revisions- og konsulenthuset BDO

OPR-Finance ApS tilbyder igennem OPR-Virksomhedslån finansiering til små og mellemstore virksomheder i Danmark. 
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