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Tjekliste til netbutikker:

Sådan overholder du
kemikaliereglerne

Skål til alle jer med
fødderne under eget
skrivebord

Sælger du varer på nettet, så kan der være flere regler i kemikalielovgivningen, som du skal
overholde. Det gælder ikke kun produkter som maling, sprøjtemidler og rengøringsmidler. Der er også
kemikalieregler for mange varer, som normalt ikke forbindes med kemi. Det kan blandt andet være
legetøj, kosmetik, kontorartikler og festartikler. Her får du en tjekliste, der kan hjælpe dig med at finde ud
af hvilke regler, der gælder for dine produkter, og hvordan du overholder dem.

1.

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

L

ad mig skuffe med det samme. I får ingen nytårstale i år. Vi vil nemlig hellere handle end tale.
Særligt når vi vender et år, hvor iværksætteri
igen har fyldt alt for meget i tale og alt for lidt
i handling. For det er ikke nødvendigvis blevet nemmere at
være iværksætter i 2018.

private økosystem over med alle jeres penge.

Vi fik sagt godaw til GDPR, som blev skabt for at dæmme
op for de store private og offentlige datamaskiner, men som
endte i den gale hals hos de fleste iværksættere. IVS’erne røg
på slagtebænken, skærpede revisionskrav truer, oppositionen øjner populistiske point ved at tilbagerulle erhvervs- og
iværksætterinitiativerne fra sidste år, og bureaukraterne i EU
spiller populisme med endnu flere tiltag mod de store, men
som rammer de små.

Danmarks Statistik kom i november 2018 med de nyeste tal
for iværksættervirksomheder. Generelt er læsningen ikke
smuk. Vi har stadig 22% færre iværksættere sammenlignet
med 2007, og en stor del af nedgangen skyldes færre kvindelige iværksættere og færre iværksættere uden for byerne. Vi
har brug for jer alle.

Vi fik også en af de julegaver, som ikke rigtig har stået på
ønskelisten. Kender I det? Som et par striksokker fra den nye
svoger i familien: Afskaffelse af affaldsgebyret. Kunne man
ikke gøre det billigere ved at smide regler og bureaukrati ud?
På den positive note så indgik Regeringen i juni en aftale med
Dansk Folkeparti om at forenkle erhvervsfremmeindsatsen.
Vi har arbejdet hårdt for og på et nyt system og lyttet til jer.
Altså de ⅔-dele, som aldrig har brugt systemet, og de 95%,
der helst vil finde forretningssvarene i det private økosystem,
netværk eller på Facebook frem for en af de 300 offentlige
aktører derude. Nye erhvervshuse og en ny digital platform
skal nu bringe iværksætterne lykke. Jo, jo det hele er blevet
lidt mere simpelt, og alle lover samarbejde og markedsfokus
og smarte nye funktioner, men løfter har vi nok af. Den nye
mægtige erhvervsfremmebestyrelse har ikke fundet plads til
iværksætterne. Det er borgmestre og lønmodtagere, der har
taget plads rundt om det runde bord. Vi holder øje med jer
og de 4,7 mia., som festen koster. Pas nu på I ikke kører det
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I 2019 vil vi igen stå vagthund over for mere bøvl og skøre
indslag fra den virkelighedsfjerne tilværelse på borgen, i
ministerier og styrelser, kommuner og regioner. Selv har vi tre
indsatsområder, som vi vil drive frem.

Vi vil i 2019 sætte fokus på at få vendt afvikling til udvikling
uden for byerne. Økosystemet skal vokse, og vi skal gøre
en særlig indsats, der hvor det kræves. Selv tager vi på en
væksttur, og vi inviterer alle med. Vi holder også fast i Female
Founders, hvor vi i år fik rettet fokus væk fra kvinderne selv
og hen på økosystemet og aktørernes rolle. Vi er kun lige
startet, og vi stopper ikke før, der står 50/50 på kønsbalancen i CVR-registret. Sidst men ikke mindst er vi dedikerede
til impact-dagsordenen. For iværksætterne ser vi kæmpe
muligheder for forretning og for at redde verden (i nævnte
rækkefølge).
I 2018 steg vores medlemstal med over 400%. For os er fokus
i 2019, at vi skal have flere medlemmer i foreningen, så vores
stemme bliver endnu højere. Vi skal styrke vores økonomiske
fundament, så vi har endnu flere midler til at sætte agendaer
over for beslutningstagerne og handle selv med nye initiativer. Det er der behov for. Især nu da vi træder ind i et valgår.

Er dine produkter lovlige?

5.

Undersøg først om produkterne er lovlige at importere og
sælge. Hvis de er produceret uden for EU, så kan de måske
indeholde kemiske stoffer, som er forbudte i EU. EU’s kemikalielovgivning REACH har en liste over stoffer, der er forbud
mod i specifikke produkter, eller hvor der er begrænsninger i
forhold til at markedsføre stofferne.

2.

Hvis du sælger ’artikler’, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof fra den såkaldte REACH-kandidatliste, så skal
du informere dine kunder om det og, om nødvendigt, vejlede
dem om sikker brug. ’Artikler’ er REACH-sprog for en lang
række varer som for eksempel elektronik, møbler, køkkengrej,
legetøj, tøj, sko, biler, cykler og emballager. Hvis du sælger
til professionelle brugere, så skal de have oplysninger om
indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering. Spørger
en forbruger, om der er kandidatlistestoffer i en vare, skal du
svare inden 45 dage. Oplysningerne behøver ikke stå på varen, men kan stå som en del af produktbeskrivelsen på hjemmesiden.

Er der særregler for dine produkter?
Der er lovgivning, som gælder for alle kemiske stoffer i blandinger og andre produkter. Dertil er der særlige kemikalieregler for nogle produktgrupper. Det gælder for eksempel
for kosmetik, legetøj, elektronik, vaske- og rengøringsmidler,
maling og lak, kølemidler, gifte, pesticider (plantebeskyttelsesmidler) og biocider (for eksempel rottegift og myggemidler).

3. Importerer du selv varer fra lande uden for EU?

6.

Importerer du varer fra lande uden for EU, så skal du tjekke,
om dine varer indeholder kemiske stoffer, der skal registreres
under REACH. Hvis produkterne indeholder registreringspligtige stoffer, så har du som importør den samme registreringspligt som producenten har. Registreringspligten gælder dog
kun for kemiske stoffer, der importeres i mængder på over 1
ton pr. år.

4.

Informerer du synligt om produkternes
faremærkning?
Nogle produkter skal klassificeres for indhold af farlige stoffer
og have et faremærke på etiketten. Hvis du sælger denne
type produkter, så skal information om produktets farlighed
også fremgå synligt på hjemmesiden. Dine kunder skal kunne
læse, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere
produktet forsvarligt under brug og bortskaffelse. Det skyldes,
at forbrugerne ikke har mulighed for at se etikettens faremærkning, hvis de køber et produkt på nettet.

Skal du informere om indhold af
kandidatlistestoffer?

Har du tilstrækkelig dokumentation for
indholdsstoffer?
For at kunne vurdere om dine produkter lever op til de relevante kemikalieregler, så har du stort set altid brug for at vide
noget om, hvilke indholdsstoffer der er i produkterne. Disse
oplysninger bør du sørge for at få fra dine leverandører. Du
bør med andre ord kræve, at leverandørerne dokumenterer,
at varerne overholder kemikalielovgivningen. Det kan du med
fordel få skrevet ind i kontrakterne.

7.

Er din markedsføring vildledende?
Stort set ingen kemiske stoffer er absolut ufarlige. Derfor
vil udsagn som ’ufarligt’ eller ’ikke sundhedsskadeligt som
udgangspunkt kunne være vildledende med hensyn til den
risiko, der er forbundet med produktet. Etiketter, emballage og
reklame må heller ikke have betegnelser, mærker, figurer og
symboler, der tillægger produkterne mindre farlige egenskaber, end de har.

8.

Hvor får du mere hjælp?
Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dine produkter, kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter:
info@mst.dk

Godt nytår!

Læs mere på webshopkemi.dk
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Slut med ventetid på ﬁnansiering
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.

F

or 2 år siden oplevede Mettes virksomhed, Mia nemlig at kunne stille ﬁnansiering til rådighed hurtigt
Casa, som producerer og distribuerer møbler, og nemt. Mette uddyber sit første møde med OPR:
kraftig vækst, og hun søgte derfor hjælp til ﬁnansiering hos hendes bank.
”Hos OPR oplevede jeg for
Her var der dog ingen økonomisk hjælp at hente
første gang nogen, der med en
holistisk tilgang satte sig ind i og
på trods af, at hun kunne påvise positiv fremgang i
forstod min virksomhed, dens
hendes virksomhed.
Du skal smede mens jernet er varmt
Det var åbenlyst, at hun måtte søge ﬁnansiering andetsteds fra for at kunne opretholde virksomhedens
vækst og tilfredsstille hendes strategiske ambitioner
for virksomheden. Helt konkret havde Mette behov
for kapital til at ﬁnansiere en forøgelse af produktionen og hendes lager. Fra produktionsordren for
møblerne afgives til de er produceret, levereret, solgt
og afregnet går der gennemsnitligt 3-6 måneder.

Mette Kristensen - ejer af Mia Casa

nuværende situation, samt min
virksomheds vækstpotentiale”.

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

”Nem, overskuelig og med en særdeles professionel
Nem og hurtig adgang til ﬁnansiering er her nødven- kundebehandling”.
digt, da det ønskede produktionsboost skal tilfredsstille den nuværende høje efterspørgsel. Givet tids- Finansieringsbehov i Danmark
forskydningen mellem produktionsordrens afgivelse Vi hører dagligt om hvor vigtigt både den ene og den
og realiseret salgsindtægt er det altså ikke muligt blot anden politiker mener dansk iværksætteri er, og om
at spare op og geninvestere overskuddet fra salget, at det skaber danske arbejdspladser. En betragtning
som ligger fremtidigt.
som vi ej heller vi bestride men som Mette uddyber
ved at:
Den eneste ene
Mette fandt OPR-Virksomhedslån, og der var hur- ”Vi har behov for OPR til at hjælpe danske SMV’er
tigt et match mellem os og hende. Mette havde, og og dermed drive det økonomiske økosystem - de
har stadig, en klar forretningsmodel med et ﬁnan- spiller en afgørende rolle for fortsat vækst”.
sieringsbehov hvilket jo netop rammer vores formål,

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 virksomhed mod et eller ﬂere klare mål.
3. Et virksomhedslån er ikke et kvikﬁx for din virksomhed, det skal skabe merværdi.

Om OPR-Virksomhedslån
• OPR-Finance ApS tilbyder igennem OPR-Virksomhedslån ﬁnansiering 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 virksomhedslånet 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 udbetaler virksomhedslånet samme dag.
• OPR-Finance er en del af den ﬁnskejede 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
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BAGOM: BEDTIME DIGITAL GAMES

Fra studieprojekt
til international
spilvirksomhed

Et sted at nå opnå finansiering og hjælp til at vækste er hos Vækstfonden. De tilbyder
bl.a. Vækstkaution, Vækstlån eller egenkapital via Vækstfondens Ventureafdeling. Virksomheden Bedtime Digital Games har fået Vækstlån. Mod virksomheden her og hør,
hvad dette har betydet for dem.

Bedtime Digital Games udvikler, producerer og sælger digitale spil til alle
platforme. Virksomheden startede som et studieprojekt, men rykkede
hurtigt fra skolebænken til verdensmarkedet. I dag sælger de deres spil
på alle kontinenter, og med et Vækstlån til iværksættere kan de nå ud til
endnu flere lande med de populære spil.

D

et er sjældent, man kan bruge sine
skoleprojekter til andet end eksamen.
Det var dog ikke tilfældet for en gruppe
studerende, der i 2013 tog prototypen af
deres spil fra skolebænken og ud i den
virkelige verden.
Den Aalborg-baserede virksomhed, som i dag tæller
14 ansatte, har skabt et eventyrligt, æstetisk og kreativt spilunivers, som udgives til alle platforme — PC,
Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo, IPhone og Android.
De har lanceret tre anmelderroste spil, har flere på
vej, og har rundet over 5 millioner downloads på
verdensplan.
”Der er generelt et enormt vækstpotentiale i spilbranchen, og man kan hurtigt skalere sin forretning —
alene i 2018 vil der globalt blive solgt computerspil for
mere end 850 mia. kr.,” siger Klaus Pedersen, medstifter og CEO i Bedtime Digital Games, og fortsætter:
”Men det er også en risikobetonet branche med mange om buddet. Derfor er det helt afgørende, at man får
adgang til den nødvendige kapital for bl.a. at kunne
udvikle spil, der har et globalt kvalitetsniveau og for
at nå ud til flere markeder.”

Ny kapital baner vejen for globale samarbejdsaftaler
Bedtime Digital Games er i dag repræsenteret på alle
verdens kontinenter, men ambitionen er at indtage
flere lande og sætte sig tungere på de enkelte mar-

keder. Her spiller internationale partnerskaber en
central rolle.
”Med den friske kapital fra bl.a. Vækstfonden kan vi
være mere ambitiøse med vores vækststrategi — vi
kan rykke hurtigt på de muligheder, som byder sig,
ved bl.a. at rejse rundt og indgå internationale partnerskaber,” siger Klaus Pedersen, der for nyligt har
indgået et partnerskab med den kinesiske telegigant
China Telcom om at distribuere virksomhedens tre
spil i Kina og Sydøstasien.
Kina er verdens største spilmarked og ca. 30 gange
større end det nordiske. Virksomheden håber derfor
på, at de med det nye partnerskab når hurtigere ud til
det hastigt voksende asiatiske marked og får skabt et
solidt fodfæste.
”Med vores seneste spil ”Figment” har vi for alvor satset internationalt og fået spillet oversat til 19 forskellige sprog — alt fra tysk, fransk til kinesisk, japansk og
arabisk. Det kan være en afgørende indgangsvinkel til
lande, som f.eks. Kina, der ikke er stærke i fremmedsprog,” siger Klaus Pedersen.
Bedtime Digital Games arbejder med en forretningsmodel, hvor man køber spillene for et engangsbeløb
i stedet for løbende småbeløb. På den måde kan de
udgive spillene til hver platform hed ad vejen, fremfor
at have den fulde pakke af spilversioner klar på én
gang. Den friske kapital skal derfor også bruges på
produktudvikling, så bl.a. nuværende spil kan udgives
på endnu flere platforme.

Fotograf: Lasse Hyldager
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Starthjælp til
iværksættere

BAGOM: BEDTIME DIGITAL GAMES

FINANSIERING FRA VÆKSTFONDEN
Vækstkaution:
Hvis din virksomhed ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder til at få finansiering via fx
banken.
En Vækstkaution kan være på op til 2 mio. kr.
Dækker op til 75 pct. af finansieringsinstituttets tab efter sikkerheder og øvrige kautioner.

Vækstlån til iværksættere:
Vækstlån til iværksættere er for unge virksomheder, som allerede har produkter og kunder,
men som har svært ved at skaffe finansiering
til at accelerere væksten.
Lånet skal være på min. 1 mio. kr. og kan bru-

ges, når sikkerheder ikke rækker til almindelig bankfinansiering.
Personlig kaution og mindst 50 pct. privat
medfinansiering er en forudsætning.

Tilmeld dig Lomax Starthjælp og få ekstra fordele som iværksætter

Venture fra Vækstfonden:
Man skal have et færdigt produkt med et
stort og gerne internationalt skaleringspotentiale
Vi vurderer på disse kriterier; ledelse, marked, innovation, forretningsmodel, CSR,
forretningsplan, afkast og exit.
Din forretningsplan er det vigtigste værktøj i
vores dialog.

Gratis fragt på de
første 3 ordrer

Kreditramme på
kr. 5.000,-

10% i KvartalsBonus
det første år

lomax.dk/iværksætter
NYE INITIATIVER FRA VÆKSTFONDEN
Vækstfonden har i december lanceret flere nye
initiativer for tidlige iværksættere. Initiativerne, som træder i kraft 1. januar 2019, kommer i
kølvandet på en politisk aftale om forenkling
af erhvervsfremmesystemet. I et tæt samarbejde med Innovationsfonden, som også lancerer
flere nye produkter, vil Vækstfonden finansiere
endnu flere tidlige opstartsvirksomheder.

selskaber, der har stort værdipotentiale og
er ventureegnede, men som endnu ikke har
dokumenteret track record. Investeringen skal
bidrage til at bringe selskabet frem til en reel
ventureinvestering fra økosystemet inden for
1-2 år. Investeringen er på op til 3 mio. kr. med
et konvertibelt lån og ydes altid i syndikat
med business angels, VC-fonde eller andre.

De fire nye initiativer fra Vækstfonden:

Forstærket fondsindsats
Vækstfonden planlægger i rollen som cornerstone-investor og fødselshjælper at indgå i nye
typer partnerskaber med nye typer af private
aktører som fx acceleratorer, pre-seed fonde
og company builders i ind- og udland.

Matching-facilitet for business angels
Vækstfonden introducerer en ny lånefacilitet
målrettet business angels, som investerer egenkapital i tidlig fase-selskaber. Vækstfonden gennemfører due diligence og godkender business
angels individuelt eller kollektivt, som herefter
ved en egenkapitalinvestering i seed- eller
pre-seed-virksomhed kan trække på lånefacilitet
i forholdet 1 til 1. Alle investeringsbeslutninger
træffes af BA’erne, og lånet udstedes automatisk
af Vækstfonden direkte til virksomheden.
Early engagement-lån
Produktet er et konvertibelt lån målrettet
8

Justeret Vækstlån til de tidlige faser
Produktet er en justering af det allerede
kendte Vækstlån, så det i højere grad bliver
målrettet de tidlige iværksættere. Lånet er
rettet mod virksomheder, der er kommercielt
attraktive med potentiale for vækst, men som
ikke har venturepotentiale. Der er krav om 50
pct. medfinansiering fra private aktører.

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

Online

www.lomax.dk

Ring

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

E-mail

salg@lomax.dk

Lomax

Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Gratis levering
ved køb for min.
kr. 800,- ekskl. moms
9
(kr. 1000,- inkl. moms)

GUIDE
NYT

Hvordan skal
du arbejde med
trykte medier?

• På messer er give-aways, som du deler ud til forretningsforbindelser og kunder, et godt valg. Jo oftere de
bruger din reklamegave, desto større sandsynlighed er
der for, at de husker din virksomhed.
• Ved imagebrochurer kan det særligt betale sig at lægge vægt på en fremragende trykkvalitet. På den måde
viser du din virksomheds værdier og præsenterer dine
produkter. Læg din imagebrochure ud på messer eller
tag den med til forretningsmøder. De er lige så relevante i B2B-virksomheder.

Online-reklame vs. offline-reklame - hvad
kan bedst betale sig?
Svaret er helt klart: Begge dele! Men i mange brancher
er en godt struktureret hjemmeside vigtigere end i
andre. Hvis du er online-forhandler uden stationær
butik, når du meget bedre ud til din målgruppe med
webbaseret reklame end med flyers eller avisannoncer. Men der findes også virksomheder, der ikke kan
undvære klassiske trykte medier.

Af Sasa Kovacevic, Partner, Obsidian Digital

I

nternettet er for længst nået ud til alle brancher.
Når virksomheder og deres potentielle kunder er
undervejs, er de næsten alle udelukkende online.
Tilsvarende er onlinemarketings status blevet
forstærket markant til erhvervelse af nye kunder. Alligevel
kan virksomheder, der er tilstede online, stadig vække stor
opmærksomhed ved hjælp af klassiske reklamemedier.

• Din målgruppe kan ikke bare klikke trykte medier væk.
Klassiske reklamemedier

Der findes mange muligheder for at udvide dit
kundegrundlag med offline-medier:

Derfor har klassiske reklamemedier stadig en høj status. Også i
den digitaliserede verden:

• Med flyers kan du hurtigt reklamere for et særligt event
eller en rabatkampagne. Det ideelle er at uddele dem, når
målgruppen er samlet på et sted. Hvis du fx vil reklamere for
en koncert, kan du uddele flyers på et lignende event. På den
måde når du ud til mange potentielle kunder på kort tid og
med et lille budget.

• Du kan meget hurtigt nå ud til et stort antal potentielle
kunder.

• Annoncering i lokalaviser koster ligeledes kun lidt og du kan
på den måde erhverve mange nye kunder.

• Mange kunder vurderer, at trykt reklame er mere seriøst end
annoncer på internettet.

• Med udendørs reklame i store formater får du lettere din
målgruppes opmærksomhed. Du kan øge kendskabet til dit
mærke med iøjnefaldende plakater, hvis du hænger dem op
i gågader, i nærheden af parkeringspladser eller på stærkt
befærdede veje.

De trykte mediers fordele

• Især føler mange ældre mennesker sig mere tiltrukket af
offline-reklame.
• Vha. et iøjefaldende layout (højglans, relieflak, præg) kan
virkningen hos din målgruppe blive forstærket.
• Med målrettet geomarketing kan du holde dit spredningstab
relativt lavt.

Det gælder især for virksomheder, der har deres
kunder lokalt - altså fx frisører, værksteder eller
supermarkeder. Hvad der bedst kan betale sig for din
virksomhed, må du vurdere i det enkelte tilfælde. I
næsten alle tilfælde er et marketingmiks dog hensigtsmæssigt.
Et godt eksempel på en virksomhed som er digital men
også har satset på offline er producenten Høvding med
deres populære cykel airbaghjelm, der er gode til at
kombinere de forskellige muligheder både offline og
online marketing giver dem.

• Ved at sponsorere events kan du opnå en stærk brandingeffekt.

Om skribenten
Sasa Kovacevic arbejder til dagligt som Head of SEO og e-commerce specialist hos search bureauet Obsidian
Digital i København og Aarhus. Sasa hjælper virksomheder med at få større synlighed i søgemaskinerne ved
hjælp af Google AdWords, søgemaskineoptimering og andet marketing. Sasa arbejder på et strategisk og
praktisk plan, hvilket sikrer kunderne et 360 graders tilgang til forretningen.
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INTERVIEW

For mange nystartede virksomheder er det helt afgørende
at finde gode investorer. En internationalt anerkendt investor giver her sit bud på, hvad man bør gøre.
Den britisk-pakistanske
forretningsmand, iværksætter og tv-personlighed
James Caan, der primært er
kendt fra Dragons’ Den, er
i dag god for mere end 95
millioner britiske pund. Han
er investor og hjælper små
virksomheder med at vokse.
I 2019 gæster han Danmark
og giver her til Iværksætteren sit bud på, hvad det
vigtigste er at kende til for
små virksomheder, når man
kaster sig ud i investorrunder.

Af Mia Tang

D

en engelske forretningsmand James
Caan har skabt en række succesfulde
virksomheder inden for rekruttering,
ejendomshandel og investering. I
den brede offentlighed blev han kendt som en af
investorerne i BBC’s tv-program Dragons Den,
hvor iværksættere – ligesom i det danske program
Løvernes Hule – præsenterer deres idé i håbet om
at få en investor ombord. Både i programmet og
igennem en stribe andre projekter har James Caan
været med til at løbe mange nye virksomheder
i gang gennem både investeringer og strategisk
sparring.
Men før man når dertil, er man nødt til at gøre sig
klart, at der uvægerligt kommer bump på vejen
mod succes, fastslår den succesrige James Caan:
“At fejle er en del af vejen til succes. Alt for mange
iværksættere giver op, første gange de støder på
modstand. Jeg indrømmer glædeligt, at jeg selv har
haft mange fiaskoer, hvor jeg har investeret i projekter, som desværre ikke blev en succes. Men det
har så til gengæld givet mig en dyrebar erfaring,
og det at anerkende og acceptere fiasko er for mig
ligeså vigtigt som det at være succesfuld.”

Kunsten at overbevise en investor

Hvad nystartede
virksomheder bør
vide om investorer
12
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James Caan har skrevet flere bøger om, hvordan
man skaber en virksomhed og indledende får efterprøvet, om ens idé er god nok. Til marts besøger
han København og her afholder han en master
class til Awaken Business Summit i København,
hvor han vil lære fra sig i kunsten at overbevise en
mulig investor om sin forretningsidé.
“Du ved, du har en god idé, når du kan bevise, at
der er en reel efterspørgsel efter produktet, og dermed kan bevise, at den investering, du foreslår, er
attraktiv og konkurrencedygtig,” siger James Caan.

Seks gode råd fra James Caan, hvis du
søger en investor:
Overvej alternative måder at få finansieret dit projekt på. For eksempel crowdfunding kan både skaffe
penge og samtidig skabe et super godt fællesskab
af dedikerede investorer.
Når du præsenterer idéen, så gør det ved hjælp af en
god historie fremfor at trætte en investor med skønsmæssige beregninger. Vis, hvad du brænder for, og
husk, at gode investorer godt ved, at du måske ikke
lykkedes med din idé. Så lad være med at love alt
muligt, som du bagefter ikke kan indfri.
Selv om du måske har brug for en hovedsponsor,
så tag ikke den første og bedste af ren pengemangel. Husk at rettidig omhu går begge veje, og ikke
alle investorer vil være det rigtige for dig. Et forkert
match kan skade din virksomhed.

Blå Bog - James Caan
James Caan forlod skolen uden kvalifikationer,
men har skabt sig en imponerende karriere som
iværksætter og forretningsmand. Først med rekrutteringsfirmaet Alexander Mann, senere med executive
headhunting-virksomheden Humana International,
som bredte sig til 30 lande, og efterfølgende med
kapitalfonden Hamilton Bradshaw.
Han har senere etableret James Caan Foundation,
som støtter uddannelse og iværksætteri som en vej
ud af fattigdom, og har samarbejdet med den engelske regering om støtte af nye virksomheder.
For tre år siden fik han af det engelske kongehus
tildelt titlen CBE – en orden som gives for en særlig
indsats for samfundet. James Caan er i dag 58 år.

Mange faktorer spiller ind, når en investor siger ja,
men én ting er essentiel:
“Alle de investeringer, jeg nogensinde har foretaget, har haft én bestemt ting til fælles, nemlig at
der har stået en dybt dedikeret person bag dem.
Passion, vedholdenhed og overbevisning er alle
helt afgørende faktorer for at opnå succes,” siger
James Caan.
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KOMMENTAR

Iværksættere
er verdens nye
aktivister
Af Nille Skalts, Corporate Activist & Nicoline Olesen, Corporate Activist

V

i lever i en ny æra, hvor virksomheder engagerer
sig i samfundsdebatten og påtager sig ansvar for
den verden, de er en del af. Som samfund kæmper
vi med store udfordringer: klimamæssigt, økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt. Ingen kan løse
udfordringerne alene. Men vi kan skabe positive forandringer
sammen - og det har flere og flere iværksættere fået øjnene
op for. Problemerne er ikke bare udfordringer, men bliver til
forretningsmuligheder, når ambitiøse iværksættere verden
over skaber progressive og bæredygtige løsninger på verdens
udfordringer og sætter handling bag FN’s 17 Verdensmål.
Vi ser flere og flere virksomheder, der sætter handling bag
ordene - frem for at demonstrere udvikler de forretningsmodeller, der forener profit og samfundshensyn, så det skaber
den nye dynamik, vi skal leve af. Virksomheder, som gør en
forskel i det samfund, de er en del af, fordi det giver mening
for alle, skaber impact – og ikke mindst har en positiv effekt
på bundlinjen.
De mest ambitiøse tør italesætte uretfærdigheder, kriser og
politiske dagsordner og sætter sig selv i spidsen. Vi kalder dem
virksomhedsaktivister eller corporate activists. Aktivistiske
virksomheder er de, der med hele deres væsen og væren
stræber efter forandring. De italesætter uretfærdigheder og
står i spidsen for aktivt at ændre de tilstande, der går mod
deres grundlæggende værdier. De taler højt om deres call to
action - også når det gør ondt forretningsmæssigt. De skaber
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tydelige anledninger til at aktivere og mobilisere medarbejdere og kunder til handling. Alt sammen for at vi kan accelerere
udviklingen på vej til en endnu mere bæredygtig verden, der
hænger sammen – socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Lyder det som noget
for dig?

Aktivistiske virksomheder tager grundlæggende stilling til
den forandring i samfundet, de ønsker at være med til at drive. De stiller skarpt på det, de mener, er fundamentalt forkert
i verden, som de vil bidrage til at løse. Aktivistiske virksomheder vælger dagsordener, der ræsonnerer med deres værdier.
De tør tage favntag med det, der virkelig betyder noget for
dem. Med udgangspunkt i denne stærke overbevisning skaber
de engagerende og radikalt modige visioner, mennesker kan
relatere til. Hos MäRK kalder vi det en samfundsambition.

#2 En modig ejer og ledelse, der er parat til at sætte kortsigtet brand- og aktionærværdi på spil
Den aktivistiske fiber skal være en del af ejerkredsen og
ledelsens DNA, så det er muligt at tage svære beslutninger
omkring vægtningen mellem den aktivistiske ageren og
forretningen. Corporate activism stiller nogle helt nye krav til
ledelsens indre moralske landkort.
Det kræver mod og stærke overbevisninger at turde dyrke
den rene intention og det lange perspektiv – nogle gange på
bekostning af den kortsigtede forretningsmæssige logik. Det
kræver, at man tør tænke ud over det kommende kvartalsregnskab, og at man lever og ånder for den samfundsambition,
man har valgt at påtage sig. Og ikke mindst, at man måler sin
virksomheds succes på mere end økonomisk bundlinje.

#3 Inviterer til mobilisering, der skaber håb, styrket handlekraft og driver bevægelse
Corporate activism udfordrer doktrinen: “Den der lever
stille, lever godt”. Derfor taler virksomhedsaktivister højt,
topcheferne melder markant ud som meningsdannere og
virksomhedens kommunikation og branding fokuserer på

holdningsskift og mobiliserer til handling, som fx Call Me’s
”Tal Ordentligt” eller Patagonias ”Don’t Buy This Jacket”.
Succesfulde aktivister har ikke blot har et ’point of view’ men
også et ’point of action’. De veksler holdning til handling.
Alene har virksomheder begrænset indflydelse, men de
kan skabe bevægelse og markant skalere kapaciteten til at
forandre ved at involvere og mobilisere. Aktivismen kalder på
følgere - ellers er du bare ’en enlig særling’ og ikke en bevægelse. Derfor handler virksomhedsaktivisme meget mere om
at invitere sine kunder og samarbejdspartnere inden for og
skabe rum for fælles handling end om at markedsføre sig på
traditionel vis.

#4 Vær transparent og ’godt selskab’
Forudsætningen for at være en aktivistisk virksomhed er, at
virksomheden er ’godt selskab’. Kerneforretningen bruges til
aktivt og synligt at bekæmpe samfundsmæssige udfordringer, og grundforudsætningen for reelt at have en stemme i
den offentlige debat er, at virksomheden gør sig fortjent til
legitimiteten. Mange aktivistiske virksomheder vælger derfor
at lade sig B Corp certificere.
Virksomheder er nødt til fuldt at forpligte sig til aktivisme
eller holde sig væk. Når idealer kun bliver et værktøj for
økonomisk vinding, devaluerer de sig selv. Når aktivismen
bliver et reklamegreb, taber virksomhederne. At have orden i
eget hus er ikke det samme som, at alt skal være perfekt, men
at man er transparent og ærlig om, hvor på forbedringsrejsen,
man er.
Skriv dig op til Märks aktivistskole, hvis du er blevet nysgerrig, vil have mere viden og konkrete værktøjer
– www.maerkcph.dk

Hvis ja, hvad kræver det så,
og hvordan bliver din
virksomhed aktivistisk?
#1 En markant stillingtagen til virksomhedens
’raison d’être’
Corporate activism er ikke en ’kampagne’. Det er ikke en
CSR-politik. Det er en del af virksomhedens eksistensgrundlag. Aktivistiske virksomheder har et radikalt anderledes
verdenssyn, hvor virksomhedens kerneforretning bliver en
løftestang for samfundsengagementet.

OM

MäRK er et værdibaseret konsulenthus med det formål at være med til at ændre verden til det bedre – én
virksomhed ad gangen. Et formål født ud af en stærk
overbevisning om, at vi har behov for nye forretningsmodeller og for, at virksomheder bruger kerneforretningen til at løfte samfundsmæssige udfordringer.
Vi hjælper start-ups og virksomheder med at finde,
formidle og forløse deres samfundsambition og arbejder med efter særligt dem, der er nysgerrige på og
ambitiøse i forhold til den forskel, de ønsker at skabe i
verden. www.maerkcph.dk
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GUIDE

4 gode råd
til en effektiv
PR-Strategi

3. Opbyg tillid - det tager tid!
Selvom du planlægger din PR-strategi
fremadrettet og at agere på din strategi i
god tid, er det ikke givet du opnår succes
med din strategi. Det viser sig måske at den
gode historie, du troede du havde, ikke var
så god alligevel? Eller måske var der tale
om dårlig timing? Måske noget helt tredje.
Uanset hvad er det vigtigt ikke at give op.
Det kan være svært at få omtale i pressen
og det kan tage lang tid før det lykkedes.
Det handler ofte om at opbygge tillid til de
rette medier og de rette journalister. De har
måske aldrig hørt om dit produkt og højst
sandsynligt heller aldrig om dig. Derfor
tager det helt naturligt tid at opbygge en
god og sund relation.

Af Christian Fuglsang, CEO og co-founder af VIGILANT

4. Prøv dig frem

S

Du kan sagtens forsøge at kaste dig over dit
PR-arbejde selv. Hvis du følger de ovenstående tre råd, så kan du se at det bestemt er
muligt at håndtere selv, så længe du er godt
forberedt. Det kan dog være tidskrævende
og det er op til dig selv at vurdere, hvordan
du bruger din tid bedst muligt. Men hvis
du vælger at forsøge selv, så er det ikke
værre end du kan prøve dig lidt frem. Du
behøver ikke sende din historie af sted til
alle potentielle medier samtidig, men du
kan prøve dig frem. Måske et medie og en
journalist ad gangen. Blot for at se hvordan
de reagerer.

tort set alle virksomheder har i dag fokus
på online markedsføring og med god grund.
Facebook Ads og Google Ads er ofte “go-to”
for mange virksomheder store som små. Disse
kanaler kan være en livskilde for din virksomhed, men
kan også være et sort hul, hvor pengene forsvinder ned,
hvis du ikke mestrer brugen af disse.
Et element som flere virksomheder, herunder startups,
ofte glemmer er vigtigheden af presseomtale - den gode
slags. Denne disciplin kan være svær at mestre, men hvis
det lykkes, kan den som ved online markedsføring være
en vigtig ressource for netop din virksomhed.
Uanset hvilke kanaler du i dag bruger til din markedsføring, så er der som udgangspunkt to veje at gå. Du kan kaste dig ud i det selv og dermed håndtere det hele internt,
eller du kan få eksterne eksperter til at hjælpe dig.
I denne kommentar vil jeg komme ind på, hvordan du selv
kan håndtere din PR og lave din egen PR-strategi.
Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt at sige, at
ligesom ikke alle virksomheder er ens, er der heller ikke
kun én måde at gribe din PR-strategi an på. Det er en kompleks størrelse og din strategi skal selvfølgelig tilpasses
din virksomhed. Der er dog en række overvejelser du med
fordel kan gøre dig, uanset hvilken størrelse virksomhed
du sidder i og hvilken branche.
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spændende tiltag op til Black Friday? Der
kan være mange nedslagspunkter, hvor du
har mulighed for at skabe en god historie og
hvis du planlægger disse forud, vil du have
større mulighed for at opnå succes.

1. Hvad er din kernefortælling?
Det første du bør overveje er, hvad din kernefortælling
er? Altså hvordan er dit brand defineret og hvordan er det
du gerne vil have dit brand til at fremstå for dine kunder
og andre interessenter. Du har helt sikkert gjort dig
overvejelser omkring dette, men er du også tro mod dette
i din kommunikation? Ønsker du at være kendt for god
kvalitet? Ønsker du være kendt for markedets billigste
priser? Ønsker du at være kendt for markedets bedste
service? Din kernefortælling kan være mange ting, men
det er vigtigt, du ved, hvad du skal kommunikere udadtil.
Hele din PR-strategi bygger på netop dit brand og din
kernefortælling.

2. Planlæg din PR-strategi fremadrettet
Efter du har styr på din kernefortælling, bør du med din
PR-strategi planlægge fremadrettet. Eller sagt med andre
ord, tænke og agere proaktivt. Det betyder, at du som
udgangspunkt er på forkant med din PR-strategi. Hvis
du planlægger fremad, ved du med stor sandsynlighed,
hvornår der er mulighed for at sende en relevant nyhed
ud til medierne. Du har måske en produktlancering,
som finder sted om 3 måneder? Måske har du et nyt og

Foto: Privat

Hvordan du griber håndteringen af journalister an, er dog en helt anden snak. Hav
tålmodig og være ydmyg.
Held og lykke!

Christian Fuglsang har arbejdet intenst med iværksætteri og entreprenørskab de seneste 8 år. I 2015
blev Christian færdiguddannet Cand. merc, hvorefter han startede konsulentvirksomheden Fuglsang&Co, som han har drevet siden. Her har fokus været undervisning og rådgivning i netop iværksætteri og entreprenørskab. Efterfølgende har Christian arbejdet med folkeskoler, gymnasier, små og store
private virksomheder samt diverse offentlige organisationer.
I dag er Christian involveret i 3 virksomheder, hvoraf den primære tid bliver brugt i PR og kommunikationsvirksomheden VIGILANT. VIGILANT hjælper danske startups og scale-ups, med at skabe presseomtale.
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Vejen til et
succesfuldt
investorpitch
Iværksættere hører ofte, at “ens forretningsplan skal
kunne stå på bagsiden af ens visitkort” eller “du skal
lave en elevatortale og gøre investor interesseret i
din forretning på den tid, det tager at køre fra 1. til 11.
etage”. Det er nemmere sagt end gjort. Ideerne og
formaterne til det perfekte pitch er mange, men uanset rammerne har de stort set alle én ting til fælles: et
investor pitch skal være kort, præcist - og så skal det
være interessant! Her får du de klassiske faldgruber,
der gør sig gældende i forbindelse med udarbejdelsen
af et pitch.

Af Lone Gammelgaard Schwarz

D

e fleste iværksættere står på et eller andet
tidspunkt overfor beslutningen om at rejse
kapital til deres virksomhed. Det kan være på
helt forskellige tidspunkter af virksomhedens
udviklingsstadie og afhænger ofte af, om man eksempelvis
skal producere, etablere sig på et udenlandsk marked, eller
om man er i andre situationer, der kræver tid og ressourcer
og dermed finansiering.
At rejse kapital i dag er ikke nogen let sag. Investorer er
stadig tilbageholdende på de gode ideer og kaster ikke bare
om sig med kapital. Det kræver tålmodighed og vedholdenhed at få nye partnere med ombord. Det er derfor også
vitalt, at virksomheden formår at vise, hvordan den skaber
værdi for sine kunder og ikke mindst på sigt bliver en god
forretning.
Et godt pitch kan derfor have stor betydning for, om virksomheden lykkedes med at overbevise investorerne om
værdien af deres forretningsidé og dermed formår at rejse
kapital.
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Vi har her samlet de typiske bommerter og faldgruber, når
pitchet alligevel ikke holder hele vejen til banken.

#1 Value Proposition er uklar eller er mangelfuld
Mange iværksættere har svært ved kort og præcist at sætte
ord på deres forretningsidé, og herunder fortælle hvem de
er, hvad de kan, hvilket problem de løser for kunden, og
hvem de leverer værdi til - kort sagt at få formuleret deres
Value Proposition.
Virksomhedens Value Proposition bør altid fremgå helt i
starten af et investorpitch og dermed sætte scenen for præsentationens fokus og omdrejningspunkt. Hvis investorerne ikke tidligt i præsentationen har fået et klart billede af
virksomhedens Value Proposition, er der stor chance for, at
de taber overblikket, når der dykkes længere ned i detaljer
efterfølgende og dermed mister interessen.

#2 For lang og teksttung præsentation
Processen med at lave et godt investorpitch kan tage lang tid og
kan være hård. Når man som iværksætter har været fordybet
først i udviklingen af sine produkter og herefter i etableringen
og overlevelse af virksomheden, synes man typisk, at der er
et væld af detaljer, som er relevante og vigtige for at forstå
virksomhedens baggrund. Det synes investorerne ikke altid og specielt ikke til et pitch, hvor de først og fremmest ønsker at
forstå forretningsideén og få et overblik over virksomhedens
potentiale.
Det er derfor værd at huske på, at “less is more” og at det gælder
om at sætte sig i investors sted og fokusere på at formidle det
budskab, der er vigtigt for ham/hende - også selvom virksomhedens produkt og historie er iværksætternes hjerteblod. Bliver præsentationen for lang og ikke mindst teksttung, drukner
de mest væsentlige budskaber i fyld.

#3 For meget fokus på produkt i stedet for kundens behov
Som udgangspunkt skal virksomhedens produkt kort beskrives og det kan ofte være en god idé at fremvise en prototype, en betaversion eller andet, der kan give en umiddelbar
og intuitiv forståelse for, hvad produktet kan.
Dog har mange iværksættere ofte et for stort fokus på
produktet eller teknologien i deres præsentation. Ret ikke
nødvendigvis hele præsentationen mod specifikationer og
tekniske egenskaber, der fortæller om alt det fantastiske,
den nye løsning kan - men uden at komme ind på, hvilket
problem den løser, og hermed hvilken værdi den tilfører
kunden. Der er derfor vigtigt at kunne koble produktets
egenskaber direkte med en løsning på et reelt problem, som
kunden har og på den måde synliggøre, hvilken værdi produktet skaber for kunden. Jo mere konkret man er, jo bedre,
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og en besparelse på X antal kroner, en bedre ydelse på
Y pct. eller en forbedret kvalitet på Z pct. er faktuelle
oplysninger, som investor kan forholde sig til.

#4 Konkurrentsituationen mangler
Mange iværksættere har et urealistisk forhold til deres
idés “competitive edge” - den egenskab, som er unik og
relevant for det segment, man henvender sig til. Meget
ofte hører man, at “mit produkt” har ingen konkurrenter eller “min løsning vil skabe et helt nyt marked”. Dette er dog sjældent tilfældet. For det første er man altid i
konkurrence med et eller andet - enten et produkt eller
en anden måde at gøre tingene på. Og for det andet er
holdninger som “vi gøre bare som vi plejer” eller “vi gør
ingenting” eksempler på adfærd, der ofte er meget mere
dominerende, end man som iværksætter forestiller sig.
Vær derfor opmærksom på at få præsenteret potentielle konkurrenter - direkte som indirekte - da en
tom konkurrentmatrix vil virke utroværdigt blandt
investorerne og give et indtryk af, at virksomheden
ikke er bevidst om alle de udfordringer, den står overfor.
Ligeledes bør virksomheden også erkende sine egne begrænsninger og anerkende konkurrenternes kompetencer, så præsentationen ikke bliver et urealistisk billede
af, at “de er dårlige” og “vi er gode”. Det skaber hverken
sympati eller troværdighed hos investorer.

#5 Urealistiske forventninger til
markedspotentiale
Mange iværksættere har ikke altid et realistisk billede
af den reelle efterspørgsel på deres produkt. Af og til ser
man, at virksomhedernes forretningsplaner er bygget
op omkring tanker og antagelser. Husk på at antagelser
aldrig kan stå alene. Det er altid rart at give et overordnet perspektiv på muligheder og potentiale, men det
bør altid suppleres med udgangspunktet i de kunder,
der rent faktisk har vist interesse for virksomhedens
produkt og som derfor validerer, at der er et marked.
En måde at konstruere en case på er at vurdere værdien
for kunderne ud fra kundernes eget udsagn. Herefter
vurderer man, hvor mange der findes af disse kunder
og herefter opdeler man markedet i mindre segmenter, der kan “angribes” et for et. På denne måde bygges
forretningscasen op både “top down” og “bottom up”,
og det giver et mere nuanceret og realistisk billede af
virksomhedens markedspotentiale.
Endelig er det vigtigt at sørge for at potentialer og værdi
er gennemarbejdede og hænger sammen. Investor ser
straks, hvis der ikke er sammenhæng og realisme i
tallene.
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Bliv klar til GDPr
1. Titel og oplægsholder

Få 15% rabat på udvalgte produkter

2. Value Proposition
3. Markedet og kundens problem
4. Løsning
5. Virksomhedens unikke teknologi
6. Konkurrencesituation
7. Forretningsmodel
8. Gå-til-markedsstrategi
9. Økonomisk overblik og forecast
10. Team
11. Tidslinje og status
12. Investeringsbehov og anvendelse
af midler
13. Hvorfor investere i virksomheden`
14. ROI og exit-muligheder

Ovenstående er udarbejdet i
samarbejde med Accelerace.

GDPR, som stiller krav til virksomheder, der indsamler, lagrer og håndterer personoplysninger, 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
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INTERVIEW

Af Alex Randrup

L

ouise Ertman Baunsgaard er én de iværksættere,
medierne elsker. Hun er gået hele vejen fra idé til et
vellykket exit med sin tidligere virksomhed Letz Sushi.
Men ikke nok med det, så brænder hun for iværksætteri og har hjerte for at få virksomheder op ad vækststigen - mere
end at skabe globale mastodonter.
På en backpackertur med sin kusine i Australien tilbage i 2003
fik Louise øjnene op for, hvor meget sushi den australske restaurationsbranche byder på. Her blev idéen til det store iværksættereventyr søsat. Selvom Louise ikke selv er kok eller havde
erfaring som iværksætter, blev hun “Down Under” klar over, at
det danske marked manglede en ny sushikæde.
På daværende tidspunkt var Louise ansat i en IT-virksomhed
med ansvar for salg og marketing. Med sig sig hjem til Danmark
havde hun planen til et nyt dansk restaurantkoncept.
“Mens jeg var i Australien, havde jeg noteret alle de gode ideer,
og jeg kunne ikke stoppe igen. Så da jeg kom hjem, startede jeg
på nogle iværksætterkurser. Jeg havde jo aldrig været i restaurationsbranchen før. Jeg kendte ikke noget til branchen overhovedet, men besluttede mig for, at det ikke skulle forhindre mig i
at komme i gang,” siger Louise til Iværksætteren.

Foto: Privat

Louise Ertman Baunsgaard
- Fra iværksætter til Business
Angel med passion

Det viste sig at være en god idé at fortsætte, for Louise finder
hurtigt frem til en sushikok, og her begynder iværksætterlivet
at tage fart. Nye restauranter kommer til, årene går og omsætningen stiger hurtigt. I 2015 køber Lars Larsens selskab Lars
Larsen Group 50 pct. af aktierne, og to år senere satte han sig
på det fulde ejerskab af sushikæden. Letz Sushi havde på 15 år
vokset sig til hele 16 restauranter.

Brænder for at se de små virksomheders
vækstrejse
For Louise har det aldrig været drømmen om at blive mangemillionær og have garagen fyldt med dyre biler, der har drevet
hende frem som iværksætter. Det lå heller aldrig i kortene
tilbage i 2003, at Letz Sushi skulle vise sig at vokse sig frem til at
blive et velkendt brand med flere restaurationer. For Louise har
drømmen været at forsørge sig selv og lave en forretning med

passion.
“Da jeg startede på iværksætterkursus, mødte jeg folk som mig
selv. Dem med en drøm. Jeg kunne se, at jeg ikke var helt alene
med tankerne om at starte selv. Jeg elsker at se noget vokse det har også altid været en passion i Letz Sushi, det her med at
prøve at skabe noget og få det til at fungere,” siger Louise.
Selvom Louise i forsommeren 2017 solgte den sidste del af
forretningen, har hun ikke slænget sig i businesslivets solside
og trukket sig tilbage. Som udsprunget Business Angel har hun
i dag kastet sig ud i iværksætteri som rådgiver og bidrager nu til
andres vækstrejse.
“Jeg skal ind og hjælpe dem, der har passion. Ikke nødvendigvis
det næste store IT-selskab. Jeg ved fra min tid i Letz, hvor meget
sparring betyder. Iværksættere skal ikke se mig som løsningen,
men som en sparringspartner til de svære beslutninger,” tilføjer
Louise.

Vil hjælpe iværksættere med en passion
Som uddannet coach og mentor vil Louise i høj grad være med
til at udvikle de små forretninger. Hun påpeger i øvrigt, at alle
iværksættere bør overveje, hvordan de ser et samarbejde med
deres investor eller Business Angel. For Louise er det essentielt at tage aktiv del i udviklingen og bakke op om de enkeltes
passion snarere end blot at investere en sum penge og forvente
et højt afkast.
“Iværksættere, der skaber deres eget job og måske kan ansætte
nogle stykker, har lige så meget værdi som de store virksomheder, som alligevel flytter til udlandet lige så snart, virksomheden kan flyve. Jeg kommer ikke bare ind i en virksomhed med
en sum penge. Jeg kommer ikke ind for at bidrage med en ekstra
lønning, men for at bidrage med vækst i den virksomhed, jeg
investerer i. Det betyder også, at jeg aktivt vil sparre og bidrage,”
tilføjer Louise.
I sin egen virksomhed oplevede Louise netop udfordringen
ved ikke at have nogen at sparre med, hvorfor hun kender til
vigtigheden af kompetent sparring. For der findes ikke noget

Mange investorer og Business Angels har ry for kun at kaste penge ind i forretningen og
udelukkende håbe på det største afkast. Louise Ertman Baunsgaard investerer med passion. For selv har hun 15 års iværksættererfaring fra idé til exit. I dag engagerer hun sig i små
virksomheder og sigter efter at skabe værdi for andre med andet end bare kapital. Iværksætteren har mødt Louise til en snak om at investere og dyrke iværksætteri med passion.
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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

Foto: Privat

mere demotiverende end ikke at kunne efterleve sin
passion.
“Det, at jeg er Business Angel i dag, startede egentlig
med, at jeg altid har haft en passion for at hjælpe
andre. Jeg er altid blevet enormt inspireret af folks
idéer. Hurtigt bliver jeg opsøgt af nogle mennesker,
der godt kunne tænke sig at sparre med mig omkring
deres idéer. At jeg kan se andres passion, og at de
brænder for det, gør jo også, at jeg bliver interesseret
i nogle af de her idéer, og så får jeg lyst til at investere
i nogle af de her ting, som jeg synes er spændende, og
hvor jeg synes, at jeg kan bidrage,” tilføjer Louise.

Iværksættere bør have styr på tal og økonomisk forståelse
Med erfaring fra at have opbygget og drevet egen
virksomhed kender Louise til udfordringen ved ikke
at have styr på alle dele af forretningen. For der vil
uomtvisteligt komme udfordringer på et eller andet
tidspunkt i et iværksætterliv.
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Selv var Louise ikke sushikok, da hun startede sit
iværksættereventyr, men hun allierede sig hurtigt med en kok, der var med til at udvikle hendes
koncept.
Som Business Angel vurderer Louise i høj grad sine
investeringer ud fra, hvorledes iværksætterne har
styr på tal. Med dette sagt hersker der ikke en forventning om, at de skal besidde en tung økonomisk
baggrund.
“Økonomi er jo ikke altid det sjoveste, heller ikke for
en iværksætter. Det er en udfordring for de fleste, jeg
møder. At få det op at køre, så der er penge. Jeg har
ikke oplevet nogen, hvor pengene bare vælter ind, og
hvor man ikke kan finde ud af, hvad man skal bruge
dem til. Iværksættere skal være realistiske og have
styr på nøgletallene og regnskabet. Altså hvordan
tingene hænger sammen, så de er i stand til at følge
udviklingen tæt,” afslutter Louise.

Priser fra

269 kr.
pr. måned

0,60%

i kortgebyr
masterCard
og Visa
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BAGGRUND

Hvor stor er Black Friday for en
onlineshop? Vi har fulgt danmarks
største garnbutik og kommer med
helt ind i maskinrummet før, under
og efter årets største salgsuge.

Rito.dk er en onlineshop med salg af garnog hobbyartikler startet i januar 2014. Rito
har kontor og lager på Gyrovej i det sydlige Skive. Som online garnbutik beskæftiger de 19 ansatte på fuldtid. Desuden har
de flere dygtige freelancere og unge, som
efter skoletid hjælper dem på daglig basis.
Rito har flere gange været nomineret til
flere e-handelspriser for deres dygtige
online købmandsskab.

Rito.dk slog
rekorden på
dette års Black
Friday

Fire ud af ti danskere tog del i tilbudsræset “Black Friday”
og “Cyber Monday” den 23. november og 26. november. I år
var der udsigt til, at nethandlen endnu engang skulle slå alle
rekorder. For allerede før dagene havde danskerne planlagt
deres indkøb på Black Friday og Cyber Monday. Faktisk var
der 7 procentpoint flere, der alene ville købe ind på nettet (24
pct.) sammenlignet med andelen, som alene ville gå i butikker
(17 pct.).
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“Vi har målt på forbrugsmønstre ved Black
Friday og Cyber Monday tre år i træk, og det
var ret tydeligt, at der kom et ordentligt spring
fremad fra 2016-2017 i forhold til folk, der planlægger at gøre brug af tilbuddene. I år er det
på nogenlunde samme niveau som sidste år,”
siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom
i Nordea, til Børsen kort før dette års Black
Friday.
Black Friday var sidste år den største handelsdag nogensinde, og der blev brugt over 2,117
mia. kr.

Noter fra Dennis Drejer,
Direktør for Rito.dk
Erfaringen fra 2014, 2015 og 2016 har vist, at
den bedste løsning for os er det, vi gjorde i
2016, hvor vores konkurrenter startede Black
Friday om mandagen. De kørte altså fem hele
dage med Black Friday.
Vi så os nødsagede til at efterfølge dette, så
i stedet for at have Black Friday i fem dage,
så lavede vi Black Week oprydning, hvor vi
fra mandag til torsdag havde tilbud på andre varer end dem, vi havde om fredagen. Vi
valgte så at tyvstarte fredagens tilbud torsdag
kl. 18 for på den måde at have flere timer til at
håndtere ordremængden.
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BAGGRUND

Mailkorrespondance fra Black Friday mellem daglig leder Rito
og journalist
Erfaringen fra 2014, 2015 og 2016 har vist, at
den bedste løsning for os er det, vi gjorde i
2016, hvor vores konkurrenter startede Black
Friday om mandagen. De kørte altså fem hele
dage med Black Friday.
Vi så os nødsagede til at efterfølge dette, så
i stedet for at have Black Friday i fem dage,
så lavede vi Black Week oprydning, hvor vi
fra mandag til torsdag havde tilbud på andre varer end dem, vi havde om fredagen. Vi
valgte så at tyvstarte fredagens tilbud torsdag
kl. 18 for på den måde at have flere timer til at

Noter af Dennis Drejer,
Direktør Rito
I løbet af selve Black Friday og den efterfølgende weekend sender vi live på Facebook
uden vores kampagneansvarlig. Det gør, at det
pludselig er uerfarne personer, som er foran
kameraet. Det påvirker salget en smule.
Det kan tilføjes, at en velplanlagt og veleksekveret Black Friday - uanset sygdom - kan
føles som en tam dag. Der er ikke så meget at
lave på kontoret, fordi der er nok på arbejde
på lageret og i kundeservice.

Status over salget på Black
Friday:
Ritos Black Friday uge + Cyber Monday endte
med 11% stigning i antal ordrer og stigning i
omsætningen på 4,73%.
Rito har solgt af 6.390 forskellige varenumre
(sidste år var det 4.630 varer). I år har Rito ikke
solgt nær så meget garn som sidste år. Allerede
nu kigger Rito på, hvordan de kan forbedre sig
næste år.
Ritos bundlinje skulle gerne blive noget pænere,
fordi de har ca. ~4% bedre avance i år.
Alt i alt en kæmpe succes og et energikick fra
hele medarbejderstaben i Rito.

Rito’s kampagnekalender for
2018 så således ud:
10. oktober: Marketingafdelingen mødes om
hvordan vi pusher eventet.
12. oktober: Kampagneansvarlig har møde med
kundeservice og lager, hvor de forventningsafstemmer for dagen.
22. oktober: Sortimentet af varer fastsættes.
31. oktober: Færdig med at forhandle gode
priser med leverandørerne.

Michael Ustrup - Daglig leder
Journalist - E-handel

From: ”Michael Ustrup - Rito.dk” <msu@rito.dk>
To: Frigg Falk Sabroe <frigg@ehandel.dk>
Cc: ”Dennis Drejer - Rito.dk” <dsd@rito.dk>
Date: Fri, 23 Nov 2018 08:23:28 +0000
Subject: Black Friday opdatering
Hej Frigg,
Så er det Black Friday, og det brager derudaf her ved Rito.
Provianten er gjort klar, og sengen står parat til endnu en nat.
Pt. er vi ca. 40% foran sidste år. Vi oplevede en helt vanvittig
nat/morgen, hvor vi i en periode var over 70% foran sidste år.
Den sidste time har desværre været lidt mere sløv, men vi er
ca. 1% foran sidste år. Vi ser dog allerede i den time, vi lige er
gået ind i, at ordrerne begynder at tage til igen.

1. november: Bemandingsplanen er på plads
for kundeservice og lager.

Vores forventning til dagen er, at vi kommer 30% foran sidste
år. Vi har champagnen klar, hvis det skulle blive aktuelt, men
mon ikke det gør det ;-)

2.-13. november: Alt marketing er klar (over 30
punkter) på 4 forskellige sprog.

Med venlig hilsen / Best regards
Rito.dk

16. november: Alt gennemtjekkes af den kampagneansvarlige.
Sideløbende har Ritos IT-afdeling travlt med
at gøre alle systemer klar til Black Friday med
caching optimeringer. Vi bruger omkring fire
uger på at lave optimering, som selvfølgelig
kan bruges i fremtiden. Vi opgraderede serveren d. 8. november lige før Singles’ Day og
lader den være opdateret resten af november.
Torsdag d. 22. november (dagen før dagen),
hvor både Black Week kører, og hvor Black
Friday starter, går vores kampagneansvarlige
hjem med influenza (første sygedag nogensinde). Det giver lidt kaos og panik, da hun skulle
have stået for liveudsendelser via Facebook og
startskuddet på vores vigtigste dag på året…

Fra: Michael Ustrup - Rito.dk
Sendt: 23. november 2018 10:54
Til: ’Frigg Falk Sabroe’ <frigg@ehandel.dk>
Emne: Black Friday opdatering
Hej Frigg,
Her er lige endnu en opdatering.
Jeg tror, vi gemmer champagne-billederne, til vi er lidt længere henne på dagen. Vi arbejder lige nu på højtryk for at
optimere forskellige småting. Vores programmører er lænkede
til computerne, og vi løber i pendulfart med kaffen for at holde
dampen oppe. Kaffedepotet er stort, men alligevel begynder
man at kunne se et indhug i det. Vi er begyndt at brygge på
pose to siden i morges.
I kundeservice gør de alt, hvad der står i deres magt for at
guide kunderne så godt som muligt. Alt fra strikke-tekniske
spørgsmål til mere praktiske spørgsmål omkring ordren.
Vi oplever lige nu et fald i stigningen for dagen, men vi oplever
stadigvæk en god vækst sammenholdt med sidste år. Lige nu
er udsvingene også meget styret af, hvornår vores nyhedsbreve udkommer. Vi begynder lige så stille at gøre klar til at
sende live på Facebook indtil middag, og så vender vi tilbage
i eftermiddag.

From: ”Michael Ustrup - Rito.dk” <msu@rito.dk>
To: Frigg Falk Sabroe <frigg@ehandel.dk>
Cc: ”Dennis Drejer - Rito.dk” <dsd@rito.dk>
Date: Fri, 23 Nov 2018 14:36:00 +0000
Subject: Black Friday opdatering

Black Friday total: 28%
Timebasis: 12%
Grundtal: 30% - Forventning til dagen samlet
Med venlig hilsen / Best regards
Rito.dk

Hej Frigg,
Så kommer der lige en status igen.
Vi er fortsat lidt efter målsætningen for årets Black Friday,
men vi forventer, at det kommer til at gå rigtig stærkt nu,
når folk begynder at få fri fra arbejde. Det begynder at tære
kraftigt på kaffebeholdningen, men vi har - som med alt andet
- købt stort hjem til Black Friday, så vi er godt gearet.
Black Friday total: 22%
Timebasis: 15%
Grundtal: 30% - Forventning til dagen samle
Med venlig hilsen / Best regards
Rito.dk

From: ”Michael Ustrup - Rito.dk” <msu@rito.dk>
To: Frigg Falk Sabroe <frigg@ehandel.dk>
Cc: ”Dennis Drejer - Rito.dk” <dsd@rito.dk>
Date: Fri, 23 Nov 2018 17:05:03 +0000
Subject: Black Friday opdatering
Hej Frigg,
Så begynder der at ske noget!! Der er for alvor kommet gang
i ordrerne, og vi ser frem til en ny Black Friday-rekord. Lige nu
afventer vi pizzaer for at få stillet sulten, inden vi gør klar til at
tage den sidste tørn. Nåh ja, så fortsætter vi jo igen i morgen.
Vi har lige sendt live på Facebook den seneste time, og nu
trækker vi lige luft ind, inden vi går på igen direkte fra lageret.
Vores ene programmør er dog gået kold efter en ret lang nat
og dag, så han tager sig lige en skraber, inden han sætter sig i
bilen hjem til Århus.
Black Friday total: 28%
Timebasis: 35%
Grundtal: 30% - Forventning til dagen samlet
Med venlig hilsen / Best regards
Rito.dk
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MAGASINETS PROFIL

“Jeg ser mig stadig
som en del af
virkeligheden uden
for Borgen”
I starten af maj blev den 42-årige iværksætter og investor Tommy Ahlers udnævnt
til ny uddannelses- og forskningsminister. Ahlers, der er kendt for at have opbygget og solgt egne virksomheder, ledet regeringens iværksætterpanel og fra tv-programmet Løvens hule var ved sin udnævnelse et politisk ubeskrevet blad. Dette til
trods har den tidligere iværksætter og investor taget en tur i den politiske manege
for at styre dansk forskning og for at bibringe Slotsholmen med en ny måde at
tænke politik. Tommy Ahlers er magasinets profil i denne udgivelse. Her fortæller
han, hvordan han vil fastholde at arbejde ud fra Iværksætterpanelets anbefalinger
modsat Socialdemokraterne, hvordan han fortsat vil tænke på iværksætternes vilkår og hvordan han i fremtiden vil sætte sit præg på dansk politik.

Af Alex Randrup

O

nsdag den 2. maj 2018 er dagen, der vel nok
må indgå i Tommy Ahlers bog som én af de
dage, der vel nok for evigt vil blive husket.
Det var dagen han som nyudklækket minister
indtrådte i regeringen. Ahlers, der i de sidste mange år har
haft rockstjernestatus i iværksættermiljøet, gik her fra den
ene løvens hule til den næste. For de fleste var han kaninen
i hatten, da statsminister Lars Løkke Rasmussen trådte ud på
Amalienborg Slotsplads og præsenterede de nye ministre.
Kanin eller ej. Så er valget af Ahlers som minister et tegn på
at bringe regeringens uddannelses- og forskningspolitik ind
i fremtiden. Selv er han af sin nuværende chef blevet kaldt
visionær og fremtidsorienteret og den helt rigtige mand til at
blive sat i spidsen, så Danmark også i fremtiden får noget at
leve af.
Fra et iværksætterperspektiv kan det også være svært at
forestille sig en bedre egnet kandidat til lige netop denne
post. Ahlers’ portefølje og involvering i virksomheder før sin
politiske indtrædelse er alen lang. Én af de største meritter er
vel nok onlinetjenesten ZYB, der blev stiftet i 2005 og solgt til

Vodafone for en kvart milliard i 2008. En anden succes var
salget af Podio i 2012 for et tilsvarende beløb.

Politiker med et ben i virkeligheden
Størstedelen af vores folkevalgte er notorisk kendt for at
være udsat for kritik for ikke at have begået sig på arbejdsmarkedet uden for Borgen. At have status som levebrødspolitiker og ikke have nok indsigt i det private erhvervsliv.
Med udnævnelsen af Ahlers træder en erfaren herre ind på
Christiansborg.
For første gang har vi i Danmark fået en minister, der har
opbygget og solgt virksomheder for mere end hundrede
millioner kroner. Men hvad endnu vigtigere er, så har vi fået
en minister med indsigt i de erhvervsdrivendes vilkår. For
iværksættere kan det vise sig at være vigtigere end nogensinde før med lige netop dette.
For ser man på Danmarks Statistiks rapport fra november
2018 om iværksætteri i Danmark, så viser det sig, at der i
2017 var 19.200 nye iværksættervirksomheder i Danmark,

Foto: Moon
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Modsat S vil Ahlers fastholde aktiesparekontoen og investorfradraget
Socialdemokraterne har i december præsenteret deres
forslag til at bekæmpe uligheden i Danmark, hvis de
overtager magten til næste valg. Her vil partiet hæve
skatten på aktiegevinster, aflyse fordoblingen af investorfradraget fra 400.000 til 800.000 kr., som gives ved
investeringer i mindre virksomheder samt strege forhøjelsen af aktiesparekontoen. Det vil give statskassen 1.1
mia. ekstra, men samtidig påvirke de små virksomheders muligheder, da de ikke i samme omfang ville have
adgang til kapital fra investorer.

Vi stadig har det grundlæggende problem, at vi skaber for få
virksomheder. Men iværksætterne og miljøet omkring dem er
meget længere fremme end for
10 år siden.

En væsentlige forringelse påpeger fremtrædende
iværksættere, som Birgit Aaby og Martin Thorborg
i Berlingske. Ahlers, der som tidligere formand for
regeringens iværksætterpanel, har netop foreslået både
forslagene aktiesparekonto og investorfradrag.
Ahlers lægger sig ud med Socialdemokraternes forslag,
da han fortsat ligger på linje med Iværksætterpanelets
anbefalinger og påpeger desuden, at der fra hans position er politisk vilje til at efterleve og forsøge at vedtage de
13 anbefalinger, der skal give bedre rammebetingelser
for de små virksomheder.

hvilket er væsentlig under niveauet i 2007, hvor der
blev skabt 24.600 virksomheder. Begge perioder var i
øvrigt højkonjunkturer. Så selvom iværksætteriet er
rykket ind i bedste sendetid på tv, fylder spalterne i pressen og regeringsgrundlag, så er der ikke sket fremgang i
antallet af iværksættervirksomheder. Tværtimod.

“Lige nu oplever jeg, at der er politisk vilje til at flytte
noget. Der er nogle af de 13 punkter fra Iværksætterpanelets anbefalinger, der er taget fat på. Det ser vi
på medarbejderaktier. Det er jo dejlig lavpraktisk for
dem, der gerne vil bygge de ambitiøse startups. Når vi
får ændret loven har de nemmere ved at give andre
medejerskab. Men vi bør jo gøre mere. For det betyder
noget, at vi giver iværksættere bedre vilkår og de får
adgang til kapital. Derfor betyder aktiesparekontoen og
investorfradraget noget for iværksætterne. Det giver
iværksætterne mulighed for at få adgang til kapital, så de
kan teste deres idé og at de ikke kun kan forsøge lykken
ved de store kapitalfonde. I værste fald får vi ikke flere
til at tage chancen, hvis ikke vi har de mest optimale
betingelser for adgangen til kapital,” tilføjer han.

Tommy Ahlers, der har været en fast bestanddel i
iværksættermiljøet siden 2005, formaner, at Danmark
er et iværksætterland, for det er i dag en helt anden type
iværksættere, vi ser, sammenlignet med 2007.
“Danmark er et iværksætterland. Nok siger tallene, at vi
er gået tilbage. Vi er selvfølgelig nødt til at forholde os til,
hvad tallene fortæller, men også kigge på os ude i virkeligheden. Jeg har set rigtig mange iværksættere fra min
position siden 2005. I virkeligheden og gennem Løvens
Hule. Vi har flyttet os. Iværksætterne er i dag langt mere
ambitiøse end tidligere. Man tager iværksætteri meget
mere seriøst inde og uden for miljøet end for 10 år siden,”
siger Tommy.

”

For én ting er at bevise en tilbagegang i etableringer, en
anden ting er at vurdere typerne af virksomheder. For
ikke at forklejne nogle typer af iværksættere, så bør man
huske på, at betegnelsen iværksætter både dækker over
selvstændige håndværkere til born global iværksættere.
Det er netop af de sidste, der er sket en kæmpe udvikling,
påpeger Tommy.

Ja, så skal de københavnske
vælgere vide, at jeg elsker
København og det er et super brand. At dyrke København kan kombineres med
et Danmark i balance.

“Selvom vi stadig har det grundlæggende problem, at
vi skaber for få virksomheder, så er iværksætterne og
miljøet omkring dem meget længere fremme, end for 10
år siden. For 10 år siden havde vi ikke iværksætterhuse
som Founders House. Vi mødtes ikke engang hver anden
måned i økosystemet. Iværksætteri er jo mange ting. Det
er jo netop også en tømrervirksomhed, der bliver skabt.
Men det er bestemt også dem, der har et globalt sind og
drømmer om at få 100 eller 200 medarbejdere og dem er
der kommet flere af end for 10 år siden,” tilføjer Ahlers.

Foto: Moon
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Omend vi har taget små politiske skridt de seneste år og
fået bedre vilkår for iværksættere, må vi forstå, at der
endnu ikke er politisk enighed blandt landets politikere
om, hvordan mulighederne for at skabe nye virksomheder bør være. Dette på trods af, at vi i de seneste år har
lykkes herhjemme med at udbrede interessen for iværksætteri i befolkningen og det har været en prioritering at
tale om jobskabelse og fastholdelse af velstandsniveauet.

Vil tage virkeligheden med ind i politik
Det var ikke ventet af nogen, at Ahlers skulle overtage
Søren Pinds ministerium og valgkreds. At vælge den
politiske vej kan for mange nok også forekomme noget
anderledes. Hvis man tager Tommys historie i betragtning, har han været vant til at gå egne veje.

Født 1975
Tidligere aktiv i Konservativ Ungdom og stillede op til Folketingsvalget i 1998.
Uddannet jurist fra Københavns
Universitet 2001.
Konsulent i McKinsey 2001-2004.

Han var den yngste i en stor søskendeflok og indremissionsk kristen på en almindelig sønderjysk folkeskole.
Senere blev han jurastuderende uden den akademikerbaggrund, som mange af andre havde, og han sagde op
hos McKinsey for at gå sine egne veje. I år har han forladt
det til tider berusende iværksætterliv for at træde ind i
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Iværksætter siden 2005, hvor han
stiftede It-selskabet ZYB.

Inden for de næste seks måneder venter den store politiske jobsamtale, når danskerne går til valg og folketinget
på ny skal sammensættes. Ved at overtage Søren Pinds
tidligere valgkreds skal Tommy vælges til folketinget i
København. Her satser den ellers likeable Tommy på at
bruge sine erfaringer fra virkeligheden til at vise vælgerne, at han skal have en politisk taburet på Slotsholmen.

Opvokset i Agerskov i Sønderjylland
i en indremissionsk familie.

Intet er givet på forhånd. Nu skal det være op til vælgerne.
Omend kan vælgerne forvente, at han vil tage virkeligheden med ind i politik.
“Jeg har tidligere råbt op om alle de udfordringer, der
findes i erhvervslivet. Det vil jeg nok blive ved med og
nu kan jeg reelt være med til at påvirke lovgivningen.
Jeg tror stadig, at vi kan få flere og bedre iværksættere.
Vælgerne kan i hvert fald forvente, at jeg vil lytte til erhvervslivet og høre, hvad de har brug for. Vi skal uddanne
efter, hvad erhvervslivet har brug for. Ja, så skal de københavnske vælgere vide, at jeg elsker København og det
er et super brand. At dyrke København kan kombineres
med et Danmark i balance,” afslutter Tommy.
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Iværksætterne er i dag langt
mere ambitiøse end tidligere.
Man tager iværksætteri meget
mere seriøst inde og uden for
miljøet end for 10 år siden

og kendt som jurymedlem i DR-programmet Løvens Hule.

Bor i et bofællesskab på Østerbro i
København.
Tidligere involveret i virksomhederne bl.a.: Peakon, Washa, Drivr,
Sponsta, Firtal, Tradono, Pølsekompagniet, PlayWithAPro, Astralis, REC
Watches og Vivino.
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På sporet af succes

Hooves

Virksomheden Hooves er blevet rost til skyerne for deres kreativitet. De har i 2018 deltaget i den nationale finale i Creative Business Cup. Med en mobil-app hjælper Hooves hesteejere og ryttere med at finde hinanden og dele deres interesse
så udgifterne til at holde hest begrænses. Ambitionen er på sigt at at skabe et community blandt hesteinteresserede i et
globalt netværk. Dem skal vi i den grad holde øje med i de kommende år.

Navn: Suvi Kaario & Alina Engel
Virksomhed: Hooves
Etableringsår: 2016
Det sidste år har vi lært … ikke at blive for magelige, når tingene går
godt. At drive et startup er i sandhed en rutsjebanetur, og selvom det
er vigtigt at nyde opturene, er den næste nedtur altid lige rundt om
hjørnet. Selvom det kan lyde som en deprimerende tanke, er det vigtigt at lære at omfavne det - usikkerheden er en del af spændingen, og
den får opturene til at føles endnu bedre.

Foto: Privat

I 2019 håber vi … på succesfuld funding og på at være til stede på alle
de nordiske markeder. Vi bestræber os også på at kunne hjælpe så
mange hesteentusiaster som muligt og forenkle deres liv. At skabe
noget værdifuldt for samfundet er dybt indgroet i vores værdier som
virksomhed. Det handler ikke bare om at tjene penge, men om at
forsøge at skabe værdi for andre.

På sporet af succes

Shaping New Tomorrow
Shaping New Tomorrow deltog i april 2018 i iværksætterprogrammet Løvens Hule, som blev vist på DR1. Her
investerede Jesper Buch og Birgit Aaby i virksomheden og er siden blevet meget aktive investorer. Deltagelsen i programmet har i 2018 sat skub i virksomhedens succes. Nu er jagten på succes på nye markeder sat
ind. Shaping New Tomorrow er en virksomhed, vi alle bør holde øje med og følge. Der er fart over feltet, for
de er på sporet af succes.

Navn: Kasper Ulrich, Christoffer Bak & Christian Aachmann
Virksomhed: Shaping New Tomorrow
Etableringsår: 2015
Det sidste år har vi lært at optimere essentielle processer, der
gør, at vi ikke behøver at bruge energi på en masse manuelt
arbejde længere. Ved at automatisere processer og uddelegere
opgaver til bureauer, der er eksperter i deres felter, har det
givet os tid til at fokusere på de ting, vi virkelig er gode til.
Vi har lært at håndtere et ekstremt pres i et år, hvor vi har
haft en vækstrate på 1000%. Det gjorde det nødvendigt at
optimere alt fra produktion til alle de tekniske processer i
behandling af ordre.
I 2019 håber vi, at det bliver tydeligt, at vi har skabt et koncept, som vi kan se virker. Vi håber på at få succes med internationalisering på minimum to nye nærmarkeder. Derudover
er en del af vores vækstplan at åbne en ny butik i København.
Hvis det flasker sig, vil vi åbne dørene op for endnu en butik
på et nyt marked.
Vi drømmer om at gøre livet nemmere for mænd og at blive
et internationalt brand med tilfredse og loyale kunder i hele
verden.

Vi drømmer om… at ændre markedet for hestesport, så det kan
blive mere tilgængeligt. Der er så mange barrierer for at engagere
sig i hestesport, og vi synes ikke, at økonomi skal spille sådan en stor
rolle. Hooves’ vision er at skabe en delekultur, som indbefatter lavere
omkostninger for hesteejere og at skabe flere muligheder for dem, der
ikke har råd til at have sin egen hest. Der er så mange unge mennesker, som er passionerede omkring hestesport, men som forhindres
på grund af økonomi, sådan som jeg (Suvi) selv oplevede det, da jeg
var yngre. Med Hooves ønsker vi at ændre dette for de kommende
generationer.
For et år siden var vi overbevist om … at vores produkt kunne bygges
på under fire måneder. Men her er vi, et år senere, og det er stadig
ikke fuldstændigt færdigt. På den anden side er et tech-produkt aldrig
færdigt. At forstå kompleksiteten omkring teknologi har krævet en
del tålmodighed. I et firma som vores er produktet altafgørende for
alle andre aspekter af virksomheden.

Det mest grænseoverskridende ved iværksætteri er … at enhver kan
forsøge. Uanset din baggrund, uddannelse eller erfaring kan ingen
sige, at du ikke passer til stillingen. Selvfølgelig er der flere aspekter,
som kan gøre folk mere egnede til at få succes som iværksætter, men
der er ikke nogen, der fortæller dig, at du ikke fik jobbet. Iværksætteri
er tilgængeligt for alle og enhver.
Vi er gode til … at kommunikere. Vi vægter åben kommunikation
højt. Hvis noget går galt, skal det diskuteres. I et lille team på kun fem
personer kan en enkelt persons problemer let påvirke hele gruppen.
Man bruger meget tid sammen - ofte i pressede situationer - derfor
skal der være plads til at håndtere uenigheder, stress og personlige
problemer.
Når vi tænker tre år tilbage, så er det ikke til at forstå.. at vi har et
team og et produkt, som vores kunder elsker. Vi besluttede os for
aktivt at forsøge at stifte Hooves sideløbende med vores uddannelser
i 2016, og i lang tid føltes det som vores eget lille projekt. Det var et
spændende forløb, men vi havde ikke rigtigt nogen forventninger til
det. Nu, hvor vi kan betale lønninger og tilbyde et produkt, som vores
kunder elsker, kan det til tider føles uvirkeligt. Dengang sagde så
mange mennesker, at vi ville fejle. Det kan vi stadigvæk, men vi kan
under ingen omstændigheder tabe. Vi har lært så meget fra Hooves,
at selv hvis virksomheden går nedenom og hjem, vil vi aldrig se det
som en fiasko.
Vi ved ikke særlig meget om … hardware produkter. Alle i vores
team har arbejdet primært med software. Der kommer konstant nye
teknologiske hardware produkter på hestemarkedet, og vi er spændte
på at følge den udvikling, det tager, men for os ville det stadigvæk
være et stort spring at forsøge os i det område.
Vi har en målsætning om at … blive den app, hesteentusiaster har på
deres telefoner.

Det mest grænseoverskridende ved iværksætteri er, at det
er en rutsjebanetur... Det kan være svært, når der er nogle
ting, der ikke går vores vej. Det er svært ikke at tage det med
hjem, når vi har fri. Ud over at arbejde 60-100 timer om ugen,
hvilket er ret meget i sig selv, kan det derfor være svært at
holde fri. Men samtidig er det den samme dedikation, som gør
det fedt at være iværksætter. Du går bare op i det på en helt
anden måde end med et normalt job.
Vi er gode til at lave kvalitets herretøj med upåklagelig komfort. Derudover lægger vi en dyd i personlig service.
Når vi tænker tre år tilbage, så er det ikke til at forstå, at vi
sad i en lille butik i Aalborg og nærmest ingen online forretning havde. Desuden vendte vi hver en krone for at holde
forretningen i live. I dag har vi en god forretning med en snarlig åbning af fire online markeder samt åbning af flere fysiske
butikker end vores butik i Aalborg. Det er lidt vildt.
Vi ved ikke særlig meget om menstruationskopper.
Vi har en målsætning om at være etableret på fem nye markeder inden for de næste 5 år.

For et år siden var vi overbeviste om, at hårdt arbejde betaler
sig. Det tror vi stadig på…
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På sporet af succes

Girls Are Awesome
Girls Are Awesome er en positiv bevægelse af mænd og kvinder, for mænd og kvinder, om kvinder. Det er
en platform og et hub dedikeret til at skabe en større og mere divers repræsentation af kvinder i samfundet. Deres DNA er medier, sociale initiativer og brandsamarbejder. De inspirerer og styrker kvinder
over hele verden gennem redaktionelt indhold, film, podcasts, merchandise og arrangementer. Girls Are
Awesome arbejder konstant på at skubbe og redefinere, hvad der betragtes som en klassisk rollemodel.
De har samarbejdet med store internationale brands, herunder Adidas. Dette er kun begyndelsen, og de
er helt klart værd at holde øje med fremadrettet.

Navne: Nick Bridge, Danny Santaana, Søs Bondo
Virksomhed: Girls Are Awesome
Etableringsår: 2016
Det sidste år har vi lært, at der er flere måder at ændre
verden på. Der er mange mennesker, der prøver på hver deres
måde, og man er ikke altid enige om metoden. Man skal holde
fast i sine overbevisninger. Det handler ikke altid om at have
ret, men om at skabe forandring.
I 2019 håber vi, at flere piger og kvinder bruger Girls Are
Awesome som et hub til at opnå deres drømme, ambitioner
og kreative ideer. At flere kvinder starter deres eget firma. At
flere kvinder lander i samfundets magtpositioner. Og at folk
begynder at forenes om det ‘skøre’ koncept: at alle egentlig
er lige.
Vi drømmer om færre e-mails og mere lighed.
For et år siden var vi overbevist om, at vi havde fat i en
rigtig god model til at skabe en forretning, der både rykkede
kulturelt og socialt, og som var pisse sjov samtidig. At Donald
Trump ville være væk. At den økonomiske del af at have
en start-up ville være nemmere. At vi ville have sat flere
ting i system…. Vi arbejder stadigvæk på det med Trump og
systemer.
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Iværksætteri er i virkeligheden ikke særlig grænseoverskridende. Det grænseoverskridende er mere tanken om ikke at
kunne have en masse projekter i gang. Vi tror på, at fejl er
noget af det vigtigste, og som iværksættere fejler vi hele tiden
- eller noget af tiden… Fejl er desværre ofte noget af det, som
holder mange tilbage.
Vi er gode til at skabe oplevelser - om det er digitalt, i communities eller IRL. Vi er også gode til at tage noget så vigtigt
som ligestilling og gøre det personligt, relaterbart og nogen
gange sjovt. Vi er gode til at få fx. kommercielle virksomheder, unge mænd eller vores følgere til at tage stilling og
ansvar!
Når vi tænker tre år tilbage, så er det ikke til at forstå, at Girls
Are Awesome ikke allerede fandtes.
Vi ved ikke særlig meget om selvkørende biler, hårtabsprodukter, stepdans, bitcoins og telefonsignaler. Men det er der
heldigvis en masse eksperter, der gør.
Vi har en målsætning om at skabe de forandringer, der skal
til, for at der ikke længere er behov for os. For at realisere dét,
er vi igang med at ekspandere vores virksomhed globalt.
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Hvorfor blev det lige præcis pizza?
Jeg tror, at den første ret man lærer, den bliver man virkelig god
til, og det var pizza for mig. Der var otte kilometer til det nærmeste
pizzaria på Bornholm, så det var nemmere at lave den selv. Og så
fandt jeg ud af, at drengene syntes, man var mega fed, når man
lavede pizza, men pigerne syntes også, at man var ret sød, når man
kunne lave pizza. Så der var også nogle teenagebagtanker i det her.
Dengang tænkte jeg, at det nok ikke var så svært, men med årene
fandt jeg jo også ud af, at der er forskel på at lave to pizzaer i sin
lejlighed på Nørrebro og så lave 80-100 på en aften i en cafe. Så der
var lige noget, jeg skulle lære.

Hvordan blev Gorms Pizza til?
Jeg kom for alvor i gang med “Gorms”, da jeg mødte de fem andre
drenge (de andre stiftere af Gorms Pizza, red.). Vi startede i indre
København i Magstræde og fandt et sted, hvor der havde ligget en
Michelinstjerne-restaurant på adressen. Der var lidt ramaskrig omkring det. Jeg er jo ikke udlært kok, og så skulle vi ”bare lave pizza”
på den adresse, der havde været så skelsættende i en lang årrække
for københavnsk gastronomi. Det skabte oprør i branchen.

Hvad var det så, jeres forretning kunne, som andres
ikke kunne?

10 års jubilæum for
pizzakongen Gorm
Wisweh
Her om det bornholmske ophav, arbejdsraseri og
de store pizzadrømme
Af Cecilie Fuhlendorff

I

nteressen for den italienske klassiker startede tidligt hos
den bornholmske kok Gorm Wisweh. I begyndelsen af
teenageårene havde han set sine forældre drive cafe og
restaurant på solskinsøen hele sit liv, og da han lærte at
lave sin første ret, var det den, der senere skulle blive hans levevej. Gorm Wisweh startede sit pizzaeventyr i sommerferierne
i begyndelsen af sine tyvere, da han lavede pizza og solgte dem
fra sin mors cafe i Svaneke. Resten af året læste han økonomi
og filosofi på CBS i København, og langsomt besluttede han at
forene de forskellige stier, han var på vej ned ad.
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I dag nyder mange danskere godt af Gorm Wiswehs forkærlighed for pizza. Han selv har skabt en stor forretning, og i foråret
blev majoriteten af Gorms Pizza solgt til norske Orkla. Det
betyder, at Gorm Wisweh nu snakker om en udløbsdato på sin
tid i pizzaimperiet, der kan hedde fire år.
Vi har mødt Gorm Wisweh på Folkemødet i år og stillet ham ti
spørgsmål om hans liv som gastronomisk iværksætter, og hvad
fremtiden skal bringe, hvis han en dag skal vinke farvel til den
titel.

Det sjove ved at åbne i Magstræde i 2008 var jo, at den eneste reelle
konkurrent, jeg kunne se, var Mother, der lå på Christianshavn.
Samtidig havde jeg et klart syn på mig selv som en kok, der lavede
pizza. Jeg har meget respekt for de italienske traditioner, så jeg
havde en idé om, at vi skulle lave den her spiselige tallerken med
mad fra vores egen baghave. Fordi der er så meget pizza i Danmark,
bliver det ikke altid anset for at være noget med lækre råvarer. Så
det tændte en gnist i mig at tænke, at parmaskinke altså er lige så
lækkert på en pizza som i tapas.

Hvordan blev Gorms Pizza til en kæde?
Det var lidt formaliseret fra start af i vores værdigrundlag. Jeg
kommer fra en CBS-uddannelse, og jeg syntes, at organisationsopbygning var enormt interessant. Før vi blev til “Gorms”, lavede vi
nogle restauranter, som havde pizzaer, men også alt muligt andet
mad. For seks år siden blev der så skåret meget ned på andet gastronomi end pizza. Som kreativ kok gjorde det lidt ondt på mig at sige
farvel til andet gastronomi, men samtidig gav det også frihed til at
tænke flere kreative tanker i organisationen med kommunikationen, branding og faktisk også i selve maden. For seks år siden blev
vi konceptualiseret til at være en kæde ved rebrandingen til Gorms
Pizza.

Hvorfor ikke blive økonom fra CBS?
Jeg sagde i gymnasiet, at jeg lige skulle gå konkurs, og så ville jeg
gå corporate bagefter. Der er én anden i min familie, der har en
universitetsuddannelse, og jeg elskede mit studie og især filosofi,
men det var lidt svært at læse Heidegger, når man havde været på
arbejde 14 timer i et køkken. Mad har altid været i mit liv, så jeg
vidste godt, at jeg på et tidspunkt skulle lave et madkoncept, og så
måtte jeg crashe, men jeg kunne ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg
ikke havde prøvet det.

en restaurant op at køre i en tid, hvor der var masser af penge, så
det var god vin og store middage, der blev serveret, og lige pludselig
så crasher det bare. Jeg kan huske den grå tid, der fulgte efter,
hvor Bornholm var ked af det. Men min mor tog bare fat og sagde,
”så laver vi billigere mad, for folk skal have noget at spise”. Mange
herovre gik nedenom og hjem, men min mor havde den indstilling,
at vi bare måtte i gang. Hele den tankegang om bare at iværksætte,
den var jeg meget imponeret over. Så det lå dybt i mig, at jeg også
ville prøve at gribe mine egne chancer og forme mit eget liv.

Hvad er du mest stolt af ved Gorms Pizza?
At de fleste i dag ser pizza som et rigtigt måltid og ikke bare tømmermændsmad. Jeg er stolt af, at vi har gæster, der kommer ind og
spiser brisler på pizza eller røget laks og hummer. At man anser det
for at være en reel hovedret, og at jeg har været med til at rykke en
madkultur fra ét sted til et andet. Det med at kunne arbejde med
det, man elsker og at kunne generere oplevelser er fantastisk. Og så
er det den vildeste gave at se de forskellige teams på restauranterne
arbejde for det her projekt med samme kærlighed, som jeg har. Det
smukkeste i Gorms liv er at se de her mennesker, der er så dygtige
og er der så meget mentalt, som jeg er. Det er jeg meget beæret over.

Hvad er dit råd til 21-årige Gorm Wisweh?
Pas lige lidt mere på dig selv. Jeg var ved at gå ned med stress. Altså
fuldstændig ned. Det med at blive bedre til at give noget ansvar fra
sig tidligere og stole lidt mere på de ansatte, skulle jeg lære. Og så er
det vigtigste at bruge penge på de rigtige ledere. Det er en gave at
betale for de rigtige kompetencer og for nogle medarbejdere, som
brænder lige så meget for det, som du selv gør.

Har du nogensinde tænkt, at du bare skulle have
taget et lønmodtagerjob i stedet?
Ja, det har jeg gjort mange gange. I takt med at jeg kan se en ende på
tiden i Gorms Pizza, så har jeg tænkt meget over det. Når man stod i
de der opstartsår og arbejdede sindssygt meget, så tænkte jeg nogle
dage, “Fuck, det her slutter jo aldrig – potentielt kan det her fortsætte altid”, og det var enormt angstprovokerende. Så følte jeg, at
alle døre var lukkede. Og på gode dage tænkte man: ”Gid det aldrig
stopper”. Da det var rigtig slemt, så tænkte jeg over, hvor mange lyse
dage og grå dage jeg havde. Jeg mærkede, hvordan dagene havde
andre farver og var mørkere, når jeg havde det dårligt. Så sagde jeg
til mig selv, at hvis jeg på en måned havde flere mørke dage end
lyse, så skulle jeg bare stoppe. Og det har jeg aldrig haft, selvom det
har været tæt på.

Hvis du en dag siger farvel til Gorms Pizza, starter du
så noget nyt?
Det kommer an på, hvordan jeg har det. Jeg vil jo ikke starte sådan
noget arbejdsraseri igen, det kan jeg ikke holde til – men måske
noget der er mere organiseret og struktureret. Men jeg skal virkelig
kunne mærke den én gang til. Lige nu lægger jeg dog så meget
energi i Gorms, at jeg ikke rigtig tænker på det der med fremtiden.
Det sker dog engang imellem, at jeg vågner, og så skriver jeg lidt ned
om tanker til en forretning, og så bliver den lagt i skuffen igen. Jeg
tror dog aldrig, at jeg ikke kommer til at arbejde hårdt. Hvis der er
noget, jeg har lært, så er det, at uden de her perioder med totalt pres
og fart på og masser af præstationer så er jeg ikke glad.

Hvorfor skulle det så være dit eget?
Det er meget på grund af Bornholm og mit ophav. Jeg kan huske det
fiskekrak, der var i slut 80’erne. Inden da havde min familie lige fået
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Glæd dig til meget
mere iværksætteri
2019
I hele 2018 har Dansk Iværksætter Forening forsøgt at være dagsordensættende inden
for forskellige områder af iværksætteri: Offentlig erhvervsfremme, female founders,
GDPR og impact-iværksætteri. Til januar bliver resultaterne af Dansk Iværksætter
Forenings store iværksætteranalyse offentliggjort. Vi har identificeret centrale temaer,
hvor der behov for, at vi gør en ekstra indsats i 2019. Allerede nu kan vi løfte sløret for
visse temaer og udfordringer, vi vil italesætte og sætte fokus på i 2019.

Af Alex Randrup

D

er er stadig behov for, at vi kaprer ordet og taler
om bedre vilkår og iværksætteri. For Danmarks
Statistik kom i november 2018 med de nyeste
tal for iværksættervirksomheder. Generelt er
læsningen ikke smuk. Vi har stadig 22% færre iværksættere
sammenlignet med 2007, og en stor del af nedgangen skyldes
færre kvindelige iværksættere og færre iværksættere uden
for byerne. Selvom der aldrig er blevet talt så meget om
iværksætteri, så skal vi tage kvantespring, før vi kan kalde os
en førende iværksætternation.
Vi har taget en stikprøve af de foreløbige besvarelser af vores
store analyse og præsenterer her, hvorfor vi har valgt, hvilke
fokusområder vi 2019 vil fremhæve. Vi vil igen stå vagthund
over for mere bøvl og skøre indslag fra den virkelighedsfjerne tilværelse på borgen, i ministerier og styrelser, kommuner
og regioner. Selv har vi tre indsatsområder, som vi vil drive
frem: Iværksætteri i udkanten, Female Founders og impact-dagsordenen.

Om undersøgelsen
Denne artikel er skrevet i uge 50 2018 og bygger på Dansk
Iværksætter Forenings Iværksætterundersøgelse, som
er gennemført fra 20. november 2018 til 10. december.
Artiklen bygger på besvarelser fra 680 respondenter og er
gennemført af medlemmer af Dansk Iværksætter Forening
og erhvervsportalen IVÆKST. Nogle af undersøgelsens besvarelser har ikke det samme antal respondenter grundet
undersøgelsens logik.
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Fokus på Female
Founders er vigtigere
end nogensinde før…
F

emale Founders er blevet diskuteret mere end
nogensinde før i 2018. Vi vil stadig fremhæve
vigtigheden af dette i 2019, for samfundet har
brug for flere iværksættere – ikke mindst kvindelige – til at skabe og udvikle et rigt erhvervsliv til gavn for
såvel borgere som samfundet generelt. Trods et mangeårigt
politisk ønske om, at flere kvinder starter egen virksomhed,
har de reelt mistet markant terræn på iværksætterfronten.
Tilbage i nullerne satte VK-regeringen det mål, at Danmark i
2015 skulle være blandt de lande i verden, hvor der var flest
vækstiværksættere. En vigtig forudsætning var her netop
flere kvindelige iværksættere.
I 2018 er vi af Erhvervsstyrelsen blevet præsenteret for
alarmerende tal om etablering som selvstændig kvinder vs
mænd i 2017. Det blev nemlig året med færrest kvindelige
opstartsvirksomheder. Nu står deres mandlige ditto bag tre
ud af fire CVR-registreringer. Erhvervsstyrelsens opgørelser
over andel af CVR-registreringer fordelt på køn viser, at
mens 8318 kvinder var bag en CVR-registrering i 2017 var
der 23.628 mandlige. I 2011 var procentdelen 34% og i 2014
var 32% kvindelige stiftere. Uanset hvilken position man
bekender sig til i ligestillingsdebatten, kan man ikke negligere, at vi misser et betragteligt økonomisk potentiale.

Med afsæt i ovenstående er det også interessant at betragte
i hvilket aldersinterval de adspurgte respondenter - kvinder som mænd - har etableret deres virksomhed. Mænd er
generelt yngre end kvinder, når de etablerer deres virksomhed, viser dette års analyse. Hvor 8% af de mandlige
respondenter starter selvstændig i en alder af 16-19 år,
tilkendegiver 0% kvinder, at de er startet som selvstændig i
samme aldersgruppe. Modsat er der signifikant flere kvinder
end mænd i aldersgrupperne 45-49 år og 55-59 år, der starter
selvstændig. Her er der 16% og 8% kvinder, modsat 9% og 4%
mænd, der etablerer sig i de respektive aldersinterval.

Erhvervsfremmesystemet er mere attraktivt
blandt kvinder end hos mændene
Modsat mænd er kvinder mere tilbøjelige til at anvende det
offentlige erhvervsfremmesystem i form af offentlig rådgivning. 33% af kvinderne finder det attraktivt at benytte
sig af offentlige tilbud. Det gør sig kun gældende for 12% af
mændene.
En af årsagerne til dette kan være, at kvinderne i højere
grad har en målsætning om at blive klogere og tillære sig
kompetencer til rollen som virksomhedsejer modsat mændene. For 50% af kvinderne har nemlig den målsætning at
bruge rådgivning fra en offentlig aktør til at blive klogere
iværksætterrollen. Dette gør sig kun gældende for 27% af
mændene i undersøgelsen.

være et fag i uddannelsesinstitutionerne. Det er 9% mere
end det mandlige køn. En af grundene hertil kan findes i,
at 28% af kvinderne samtidig erklærer sig uenig i, at deres
skoleuddannelse har hjulpet dem til at udvikle initiativ og
iværksætterattitude. Hos mændene erklærer 21% sig uenig
i samme.
I forhold til om respondenternes skoleuddannelse har
evnet at vække iværksætterinteresse og give lysten til at
blive iværksætter, viser der sig en signifikant forskel blandt
mænd og kvinder. Der er væsentlig flere kvinder end mænd,
som tilkendegiver, at de er uenige i, at deres skoleuddannelse
har gjort dem interesseret i at blive iværksættere. Her tilkendegiver 28% af kvinderne, at de er uenige i, at skoleuddannelsen har gjort dem interesseret i at blive iværksættere.
Hvor det gør sig gældende for 19% af mændene.

En iværksætter er en iværksætter. Men disse ovenstående
tal giver al mulig grund til fortsat i 2019 at se nærmere på,
hvad der skal til få flere kvinder til at tage springet og realisere iværksætterdrømmen.
Rollemodeller er vigtige, men én måde at anskue og forbedre
kønsbalancen er også at bevidstgøre de signifikante forskelle
mellem kvindelige og mandlige iværksættere. For på den
måde at identificere indsatsområder, bedre tilbud og nye
rammer.

Kvinder efterlyser mere og bedre undervisning i
Iværksætteri på skoleuddannelserne og uddannelsesinstitutionerne
Et emne hvor kvinderne viser signifikant forskel fra mændene er i forhold til iværksætteri i skoleuddannelserne og
uddannelsesinstitutionerne.

Det gør sig desuden gældende, at flere kvinder end mænd
har benyttet erhvervsfremmesystemet - her viser undersøgelsen, at 39% af kvinderne og 25% af mændene har gjort
brug af systemet.

79% af kvinderne tilkendegiver, at iværksætteri burde
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De adspurgte i dette års store
Iværksætterundersøgelse
Ejerformen: Kvinder vs. Mænd
Der er signifikant flere kvinder (69%) end
mænd (44%), for hvem ejerformen for
virksomheden er enkeltmands.

Fakta: Kvinderne er mere
optimistiske end mænd på deres
virksomheds vegne
Først og fremmest er der signifikant flere kvinder i dette års undersøgelse, der forventer en positiv økonomisk
udvikling for egen virksomhed. 57% af kvinder, hvorimod
49% mændene tilkendegiver en positiv udvikling.

Der er signifikant færre kvinder (18%)
end mænd (34%), for hvem ejerformen
for virksomheden er APS.
Der er signifikant færre kvinder (2%) end
mænd (8%), for hvem ejerformen for
virksomheden er A/S.

Alle aktører i økosystemet har et ansvar, fordi ….
I 2017 viste flere internationale undersøgelser offentliggjort i Harvard Business Review, at kun 8% af VC’ere i
USA har kvindelige partnere. Undersøgelser viser ligeledes, at der er enorme kønsforskelle i venturekapitalen
i USA. Kvindelige CEOs modtager kun ca. 2-3% af al venturefinansiering, trods at 38% af landets virksomheder har kvindelig indehaver. I drengeklubben investerer mænd i mænd. Undersøgelser viser også, at når
en kvinde står bag et startup bliver der skabt 63% højere værdi end, hvis der er mænd i front. Det er på tide,
at vi mænd griber i egen barm, om man så må sige. Det er ikke kun i ligestillingens navn, men slet og fordi
vores egen blindhed koster dyrt.

Kort sagt….

Her er de signifikante forskelle på
1

Generelt er kvinderne mere optimistiske omkring den fremadrettede økonomiske udvikling for deres virksomhed end mændene og de mener i højere
grad end mændene, at det er mere prestigefyldt at være iværksætter.

2

Kvinderne driver i højere grad end mændene enkeltmandsvirksomheder og
der er flere nystartede virksomheder blandt kvinder end mændene. De omsætter for færre penge end mændene og optræder i højere grad end mændene indenfor marketing og design.

3

4
5
46

Kvinderne synes i højere grad end mændene, at det er svært at fremskaffe
kapital og at dette er problem. Kvinderne indhenter kapital via crowdfunding,
hvor mændene trækker på banken. Desuden mener de at øget økonomiske
tryghed vil understøtte iværksætteriet.
Kvinder ønsker i højere grad end mændene at gøre en forskel i verden ved
at være selvstændig. Desuden vægtlægger de balancen mellem arbejde og
familie højt.
Kvinderne er i højere grad end mændene positivt stemte overfor offentlig
støtte til iværksætteri.

Vi skal have
iværksætteri i hele
Danmark …
Ø

nsker vi flere iværksættere og at
flere lykkes med deres virksomheder, så kræver det, at økosystemet
for iværksætteri skal vokse. Iværksætteri er ikke kun forbeholdt universitetsbyerne. Dansk Iværksætter Forening ønsker i 2019 at
få vendt afvikling til udvikling uden for byerne.
Vi tager på en væksttur rundt i hele Danmark,
og vi inviterer alle med. For økosystemet skal
vokse, og vi skal gøre en særlig indsats, der hvor
det kræves. Hvad enten det er mere fokus på
iværksætteri eller flere tilbud om erhvervsfremmende aktiviteter, der kan løfte landkommunerne, er usikkert.
Men én ting er sikkert. I de sidste fire år har der
for regeringens side været et fokus på et Danmark i balance. Der har af flere omgange været
statslige udflytninger af arbejdspladser for at
skabe liv uden for de store byer. For at skabe jobs
og for at bremse akademikerne, der klumper
sig sammen i storbyerne. At iværksætteri og
virkelysten uden for byerne også blomstrer
burde sige sig selv, er et ligeså vigtigt politisk
indsatsområde.
Ser vi på forskellen mellem land- og byiværksættere i dette års Iværksætteranalyse er der områder, hvor der er signifikante forskelle i svarene.

Skolesystemet og skoleuddannelsen
indgyder ikke interesse for iværksætteri uden for byerne
0 % af de adspurgte fra en landkommune tilkendegiver, at skolesystemet har givet interesse for
at blive iværksætter. 4% af iværksætterne fra
bykommunerne erklærer sig meget enig i dette.
Iværksætterne uden for byerne erklærer sig
mere utilfredse med skoleuddannelsens bidrag
til forståelsen af og interessen for iværksætteri.
Nedenstående graf viser, at der er signifikant
flere personer fra landkommunerne (49%)
end bykommunerne (36%), som er uenige i, at
skoleuddannelsen har hjulpet med til en bedre
forståelse af iværksætternes rolle i samfundet

I landkommunerne vægter iværksætterne bedre sammenhæng mellem
familie og arbejde
Da iværksætterne fra landkommunerne erklærer sig mere utilfredse med skoleuddannelsens
bidrag til og om iværksætteri, er det interessant
at se på, hvorfra de tilkendegiver deres motivation for at blive iværksætter stammer fra.
Der er signifikant flere personer fra landkommuner end bykommuner, som henter sin primære
inspiration og motivation fra forældre og anden
familie. Det er 28% i landkommunerne vs. 15%
fra bykommunerne.
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Desuden viser dette års iværksætterundersøgelse, at der er en
tendens til, at iværksættere fra landkommunerne i højere grad end
iværksættere fra bykommunerne viderefører en familiedrevet
virksomhed samt at der er bedre sammenhæng mellem arbejde og
netop familien.
Iværksætteri er i højere grad påvirket og givet videre gennem det
relationelle på landet end i byen. Muligvis kan de flere erhvervsfremmende tilbud i byen give en anden form for inspiration til
iværksætteri end på landet. Dette kan vi ikke udlede, men vi kan
udlede, at der er signifikant flere personer fra landkommuner 28%
end bykommuner 16%, som ikke anser det som en mulighed at
arbejde med en formålsdrevet virksomhed.

ET ÅR SHJUL
STYR K ER DIN
L EDEL SESINDSATS
N I ELS AG ERU P,

D I REK TØ R, CCO, AS E

Forsøg på at skaffe kapital

Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

Dette års Iværksætterundersøgelse
viser også ..
Der er signifikant flere personer fra landkommunerne (82%) end bykommunerne (45%), som har
forsøgt at fremskaffe kapital via banken.
Der er signifikant færre personer fra landkommunerne (9%) end bykommunerne (40%), som har forsøgt
at fremskaffe kapital via anden privat investor.
Der er signifikant færre personer fra landkommunerne (3%) end bykommunerne (28%), som har forsøgt
at fremskaffe kapital via offentlige ordninger.

Det tyder på, at administration er mere udfordrende
for landiværksættere, da der er signifikant flere personer fra landkommunerne (26%) end bykommuner
(17%), som anser lettelsen af administrative byrder
som et væsentligt tiltag, der vil give flere iværksættere.

Kort sagt
Her er de signifikante forskelle i undersøgelsen mellem iværksættere fra
by- og landkommuner:
Der er signifikant flere personer fra landkommunerne (82%) end bykommunerne (45%), som har forsøgt at
fremskaffe kapital via banken.
Der er signifikant færre personer fra landkommunerne (9%) end bykommunerne (40%), som har forsøgt at
fremskaffe kapital via anden privat investor.
Der er signifikant færre personer fra landkommunerne (3%) end bykommunerne (28%), som har forsøgt at
fremskaffe kapital via offentlige ordninger.
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t være en god leder er krævende. Særligt i
opstartsfasen kan det være svært at finde
kræfterne og ofte bliver mangel på tid en
undskyldning for at slække på ledelsesarbejdet. Det er en dårlig prioritering. Uden den fornødne
opmærksomhed på rollen som leder, må du forvente,
at medarbejderen snarere gør det, han eller hun finder
rigtigt, end det du ønsker gjort.
Heldigvis kan du med struktur og planlægning lette
og optimere den indsats som leder, du påtog dig, da du
ansatte den første medarbejder. Eksempelvis kan du
lave en plan for, hvornår du vil afholde MUS-samtaler,
forventningsafstemme/sætte mål, følge op på hvordan
det går eller planlægge, hvornår du skal tale med din
medarbejder om løn.
Gør dig i forvejen refleksioner over, hvordan du vil
strukturere dit ledelsesarbejde. Hvilke samtaler vil du
have med din medarbejder, og hvad vil du tale med den
enkelte om. Og hvilke spilleregler skal gælde hos jer i
forhold til de konkrete aftaler.
Her er en god hovedregel, at løndiskussionen afskilles
fra MUS-samtalen og i stedet tages i forbindelse med en
særskilt evaluering af det forgangne år, hvor der samtidig
sættes mål for den kommende periode. Dermed kommer
medarbejdernes præsentation og indsats til at hænge
sammen med det bidrag, du giver i form af løn.
I kan selvfølgelig stadig tale sammen på andre tidspunkter, men i årshjulet er fokus 100 procent på medarbej-

deren og jeres samarbejde. Konkret kan det være en god
idé at udarbejde et årshjul over, hvornår du som leder er
struktureret og har planlagt at sætte dig sammen med
din medarbejder. Tiden med den enkelte ansatte er din
vigtigste mulighed for som leder at sikre, at medarbejderen fungerer godt, trives og udfører de aftalte opgaver
tilfredsstillende.
Afstemt forventningerne og aftal hvilke retningslinjer,
der gælder for eksempel, hvis en eksisterende aftale skal
rykkes. Så respektér aftalerne. Gør du det, så er det overvejende sandsynligt, at medarbejderen også vil respektere aftalerne med sig. Ledelse tager tid og som leder er det
at sætte tid af til ledelse også ”rigtigt” arbejde.

Få styr på dit årshjul
Forventningsafstemning: Her aftales mål for det kommende år og hvilke indsatser, der skal gøres
Opfølgning: Ved at sammenholde mål med resultatet
vurderes, om der er behov for at korrigere indsatser. Også
motivationen lige her og nu kan vendes.
MUS-samtale: Her diskuteres medarbejderens kompetencer, kvalitet af opgaveløsning, samarbejdet, udviklingstiltag, ansvarsområder (og eventuelle nye), motivationen
samt den overordnede tilfredshed med jobbet.
Lønsamtale: Her diskuteres lønnen for den kommende
periode på baggrund af den indsats, der er gjort og de
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Michael Zink er uddannet økonom fra
Århus Universitet, men har de seneste
20 år arbejdet i ind- og udland med
IT-ledelse, forretningsudvikling, innovation og salg. Han er Regional VP og
Country Manager hos Salesforce og
aktiv debattør i forhold til teknologi, udvikling og ledelse.

Af Michael Zink, Regional VP og Country Manager hos Salesforce

E

nhver rejse starter med det første skridt. Det lyder
enkelt og ligetil - men det gør det ikke nødvendigvis mindre svært i praksis. Særligt ikke hvis
det betyder, at man giver afkald på følelsen af
sikkerhed, der er forbundet med at være ansat og i stedet
blive selvstændig.

taget seriøst, eller føler de at dialogen med dem ikke er unik og
relevant, så er de videre. Og det bliver ikke lettere.

Jeg er ikke selv iværksætter, men sidder som VP Nordics hos
Salesforce der, til trods for sin aktuelle størrelse, for ikke så
mange år siden, selv var et startup. Måske det er det, der gør,
at vi som virksomhed fortsat har et stort fokus på at holde
produkterne relevante og opnåelige for alle virksomheder ikke mindst startups. Det er det, vi kalder at demokratisere
IT.

Så kunderne vurderer den lille virksomhed ud fra samme
kriterier som den store. Og det handler i afgørende grad om
kundeoplevelsen.

Og i min optik, er det nemlig aktuelt netop brugen af IT og
AI-teknologi [red.: kunstig intelligens], der kan give små
virksomheder et stort boost i de tidligere år.
I forhold til at der ved Salesforce’ store event “Dreamforce”
med 170.000 deltagere har været rig lejlighed til at høre mere
om, hvad der er på vej, tør jeg godt give et indspark til, hvor
det kan betale sig at fokusere som startup - i forhold til IT.

De bedste løsninger er ikke forbeholdt de store
Der er behov for iværksættere og heldigvis er det nu muligt
at bedre konkurrenceevnen og få adgang til de samme værktøjer som de store virksomheder.
Cloud og SaaS gør det endeligt realistisk og økonomisk overkommeligt at arbejde med de samme CRM, ERP og andre
systemer, der gør de store virksomheders hverdag lettere
og giver bedre styr på, hvordan det går med virksomheden,
hvem der skal sælges til, og hvad der går bedst.
Og det er vigtigt. Ikke mindst set i forhold til tid, ressourcer
og råd til fejlskud - hvor mange af de indsigter der kan hentes
frem, af de store mængder data selv små virksomheder
genererer, ofte næsten er mere afgørende for startups og
iværksættere end deres større konkurrenter.

Alle virksomheder
starter fra bunden
Men kunstig intelligens og IT kan være
elevatoren til toppen.
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Som iværksætter har man behov for al den support, man kan
få. Og cloud-løsninger er afgjort en vej til at komme op i fart
og få professionaliseret sin tilgang til salg, kunder, styring af
processer og projekter. Det overblik er ikke kun nice to have,
det er i dagens og fremtidens marked et need to have.
Den helt store nyhed når det gælder overblik, er at man
ikke længere behøver et tastatur - man kan nu tale med sit
CRM-system og blot bede om at hente de oplysninger, analyser og data frem, der er behov for.
I samspil med kunstig intelligens kan det hjælpe til at gøre
alle virksomheder mere effektive. Uanset størrelse.

Giv mig opmærksomhed, eller jeg er gået
Salesforce gennemfører løbende en række analyser, bl.a. om
forbrugeradfærd, og tallene er ikke altid opmuntrende. For
kunderne forventer mere og mer, og oplever de ikke at blive

I bund og grund er kunderne jo ligeglade med, om det er en stor
virksomhed eller et startup med kun en enkelt person. Men
kan ikke se det ud fra f.eks. webshoppen.

Den del kan kunstig intelligens og de rigtige IT-løsninger i vid
udstrækning heldigvis hjælpe til at bringe godt på vej i havn.
Men det kræver stadig, at man gør sit benarbejde og ikke ser
kunstig intelligens som den nemme genvej. Gør man det, bliver
man skuffet - og det gør kunderne også.
Hårdt og kontant måske - men det er fakta, at sådan er det.
Samtidig er det jo heldigvis også sådan, at enhver udvikling i
markedet - og potentiel trussel - også indeholder muligheder.
Hvis ikke man troede på det, var man nok ikke blevet iværksætter.

Viden er grundlag for alt
Men hvad er vejen frem? En retning er hurtigt at få styr på
sin kundedialog og processer i forhold til salget. Her gælder
naturligvis også at få inkluderet kunstig intelligens, der giver
mulighed for at opnå dyb indsigt i kundernes adfærd - på
websitet og langt mere mere end det. Indsigt fører til bedre og
relevante kundeoplevelser, der fører til salg og mersalg.
Et andet område hvor AI allerede nu tilbyder store muligheder er kundeservice, hvor chatbots i dag ofte udgør det første
kontaktpunkt for kunden. Her er der mulighed for at indhente
indsigt, viden og data, der gavner virksomheden langt ud over
det individuelle opkald - samtidig med at den enkelte kunde
oplever, at de bliver taget godt hånd om.

Det er guld for enhver virksomhed
Mern lad mig runde af med tre ting, jeg i mit arbejde oplever
vil gøre en forskel på vores arbejdsliv og om en virksomhed
vækster eller ej:
Parathed. Er du mentalt klar til og forberedt på at omfavne de
muligheder, der kommer eller allerede foreligger? Det handler
ikke altid om at være “first mover”, men i det mindste om at
være parat til at følge med ind i fremtiden.
Udnytter du teknologien? Her er det særligt kunstig intelligens,
der ligger øverst på listen og er et element, der skal implementeres hurtigt - både strategisk og i praksis. Det er ikke længere
dyrt og uopnåeligt. Det er heller ikke en trussel, det er en hjælp.
Fokus på kundeoplevelsen. Kundeoplevelsen er afgørende - på
tværs af alle kanaler. Kunderne er blevet mere krævende og
er i deres eget univers. Hvis du ikke får sat dem i fokus er de
hurtigt på vej til konkurrenten.
God arbejdslyst og held og lykke!
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Leder du efter investorer
eller virksomhedslån?

Løft din virksomhed med ny kapital
Få hjælp til at finde lån til din virksomhed
– også selvom banken har sagt nej*

Mangler du midler til at nå næste niveau?
Revisionsfirmaet Heino Frederiksen har specialiseret sig i finde
investorer og skaffe ny kapital til virksomheder. Vi varetager hele
processen – fra de indledende møder til lånet er endeligt godkendt. Vi hjælper alle typer virksomheder lige fra entreprenøren
med den gode forretningsidé til den etablerede virksomhed, der
har brug for refinansiering.

Få et uforpligtende møde. Så sætter vi fokus på
udviklingen af din virksomhed.

Kontakt os på:
51 53 64 10
info@investhelp.dk

investhelp.dk
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