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en store valgknap blinker klarere for hver dag der går, 
og det kan mærkes i den offentlige debat. Flere partier 
markerer sig på mærkesager. For nu skal der tækkes 
vælgergrupper. 

Husker vi fire år tilbage, så mindes vi en juniaften, hvor Det Gule 
Danmark gav byboerne røde ører. Udkantsstemmen blev udslagsgi-
vende og skabte et regeringsskifte. Det kan politikerne også huske.

I de sidste fire år har man haft travlt med at tække den nye vælger 
med et Danmark i balance, som det hedder sig. Det er blevet til et 
hav af sporadiske tiltag, hvor barmhjertighed og almisser har været 
det styrende princip. Finanslovposter, bevillinger, puljer, bloktilskud 
og stribevis af statslige arbejdspladser er flyttet fra de store byer. Alt 
imens en uundgåelig simplificering af erhvervsfremmesystemet har 
medført en væsentlig centralisering.

De sidste fire år har desværre ikke handlet så meget om, hvordan vi 
stimulerer virkelyst og iværksætteri uden for de store byer og kom-
muner. Tallene taler dog sit tydelige sprog. For Danmark som helhed 
var antallet af nye iværksættervirksomheder i 2017 22 pct. under 
2007-niveauet (hvilket i sig selv er tankevækkende), men det er de 
store universitetsbyer, som fører an i etableringer. Særligt i hoved-
stadskommunerne med 7.400 nye iværksættervirksomheder i 2017, 
er man næsten tilbage på det samme antal som i 2007 med 7.700 
virksomheder. Det er oplands- og landkommunerne, der halter efter. 
I 2017 var der i de to typer af kommuner hhv. 35 og 37 pct. færre nye 
iværksættervirksomheder end i 2007. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik. 

Hvis man vil vende afvikling til udvikling, så handler det om at få 
initiativet ud at virke. De mennesker, du kan læse om i dette magasin, 
møder vi ofte i Dansk Iværksætter Forening. De findes overalt. Iværk-
sættere der ikke føler sig som ofre og ikke har brug for almisser. De 
baserer sig på et stærkt lokalt fællesskab med adgang til produkti-
onsfaktorer, der koster meget mindre end i de dyre og store byer. For 

D
Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening
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dem er det naturligt at tage afsæt i en bæredygtig dagsorden, hvor 
rovdriften på natur og ressourcer er aller mest synlig. Deres virkelyst 
smitter af på samfundet og skaber en stolthed og tro på, at man selv 
er herre over sin egen fremtid. 

Det gælder bl.a. for virksomheden House Nordic i Søndersø fra Nord-
fyn Kommune, som du kan møde i dette magasin. På under to år er 
House Nordic gået fra et hjemmemarked til 24 nye markeder rundt 
om i Europa. Du møder også virksomhederne Skarø Is og eGastro.
dk, der har startet med at være to lokale virksomheder. De er begge 
vokset sig ud over kommunegrænser og er i dag to nationale spillere 
med ordre til hele landet. Der findes kommuner, der satser og tror på 
iværksætteri, fordi de er nødt til det. De skal genskabe fundamentet 
for bosætning. De brander sig som kommuner med støtte og råd-
givning til iværksætteri. I dette magasin kan du læse om Struer, som 
brander sig som Lydens By og i dag tiltrækker audioiværksættere fra 
hele verden. 

Tillad mig at være polemisk. Det er næppe de 15 arbejdspladser, der 
er fulgt med Dansk Sprognævn til Bogense, der kommer til at vende 
udviklingen i Nordfyn Kommune. Det tror jeg, at 15 nye iværksættere 
havde større muligheder for. Det er heltene, vi skal satse på og bidra-
ge til, så multiplicerer effekterne sig til gavn for hele området.

Jeg glæder mig til at diskutere iværksætterpolitik i den forestående 
valgkamp. Jeg vil væk fra diskussionerne om antallet af pædagoger 
i institutionerne og nødvendigheden af flere sygeplejersker på ho-
spitalerne og tale om, hvordan vi sikrer nye virksomheder, arbejds-
pladser og bæredygtig vækst. Jeg vil tale om hjælp til selvhjælp i 
yderområderne og ikke om ny alibi- og afladspolitik. 

Vi vil i Dansk Iværksætter Forening holde øje med falske løfter og 
forkerte løsninger - også efter valget, hvor virkeligheden sætter ind.  

Godt valg derude!

Nu skal vi vende 
afvikling til udvikling 
uden for byerne

LEDER

32



D R I V E  TO G E T H E R

MAZDA CX-5 2019

Hver detalje i 2019-udgaven af Mazda CX-5 er designet til at skabe en unik følelse 

af samhørighed mellem bil og fører. Alting smelter sammen i perfekt harmoni. 

Og det hele bliver fuldendt af dig.

Mazda CX-5 2019 fra 289.380 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 17,5 – 11,9 km/l. CO2-emission 151 - 192 g/km.  
Energiklasse  Brændstoføkonomien er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dkA C

18023827 CX-5 Iværksætteren dobb 420x285+5.indd   1 14/02/2019   17.01 18023827 CX-5 Iværksætteren dobb 420x285+5.indd   2 14/02/2019   17.01
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INDSIGTANALYSE

Iværksætteren til
psykolog: 
Tre udfordringer en 
iværksætter møder

Iværksætteri er hot som aldrig før og alle fra 
private virksomheder til folketinget og ministre 
hylder iværksætterne som morgendagens rock-

stjerner. Og med rette – iværksætteri er på mange 
måder motoren i et sundt samfund og et berigen-

de liv. Men iværksættertilværelsen har også sine 
skyggesider, og dem hører vi meget sjældnere 

om.

N Jeg ser ofte iværksættere i min 
psykologpraksis, og jeg ser i den 
sammenhæng nogle udfordringer, 
som går igen for mange iværk-

sættere, men som tilsyneladende ikke er en del 
af en branchemæssig åben debat. Og det er en 
skam. For det betyder, at alt for mange bøvler 
med alvorlige udfordringer, som kunne afhjæl-
pes gennem andres støtte og erfaringer.

Overordnet set falder de udfordringer, som 
iværksætterne bringer op i min praksis, i tre 
kategorier:

1. Hvem sætter rammerne for mig, når det er 
mig, der sætter rammerne?

2. Virksomheden vokser – vokser jeg som leder 
med?

3. Virksomheden vokser – vokser vi som ledere 
og partnere med?

Hvem sætter rammerne for mig, når 
det er mig, der sætter rammerne?

Selvom undersøgelser peger på, at den gen-
nemsnitlige iværksætter er ældre, end man 
umiddelbart skulle tro, er mange iværksættere 
relativt unge mennesker uden lang erhvervs- og 
livserfaring. Samtidig er de fleste brændende 

engagerede i deres virksomheder. Det er den, de 
har i hovedet, fra de står op, til de går i seng. Nøj-
agtig som de får at vide, at de bør af de mange 
velmenende debattører og meningsdannere i 
medierne.

Netop dét udgør en væsentlig vækstplatform 
for stress. Alvorlig langvarig stress kan opstå, 
når en stresstilstand vedligeholdes i kroppen. 
Det sker blandt andet ved, at man konstant har 
opmærksomhed på problemer og bekymringer 
(fx. forbundet til sin virksomhed) og ikke får 
prioriteret afslapning og afkobling i tilstræk-
keligt omfang. Iværksætternes brændende 
engagement udgør således en udtalt risiko for at 
bidrage til fremkomsten af alvorlig stress. Flere 
faktorer er i spil her, og noget af det, jeg ofte ser 
hos mine klienter, er, at de har bundet meget af 
deres identitet og selvværd op omkring deres 
virksomhed og dennes succes. Socialt set er de 
samtidig meget alene om at lære sig nye færdig-
heder og løse nye opgaver, herunder at sætte 
rammerne for et sundt og bæredygtigt arbejds-
liv. De har ofte erfarne mentorer, investorer og 
velmenende bestyrelser, men i de relationer er 
det som regel forretningen, der er i centrum, 
hvorfor iværksætterne er alene med de mere 
personlige udfordringer, som iværksættertilvæ-
relsen byder på.

I forhold til stresshåndtering kan man komme 
langt med at arbejde med sin psyke og sine 
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Af Kristoffer Levinsen, Erhvervspsykolog, 
rådgiver og rekrutteringsspecialist. 

tankemønstre. Hvis man skal skabe holdbare ændrin-
ger på den lange bane, kommer man dog ikke uden om 
også at skulle forholde sig til de strukturelle aspekter af 
sit arbejdsliv; hvilke opgaver man har, og hvordan man 
arbejder med at løse dem. I mine samtaler med iværksæt-
terne har vi derfor ofte opmærksomhed på at identificere 
hensigtsmæssige strukturer og sætte de rammer for deres 
arbejde, der kan give den fornødne plads til både effektiv 
opgaveløsning og afstressning, og dermed danne grundlag 
for trivsel og et bæredygtigt og succesfuldt arbejdsliv på 
den lange bane.

Virksomheden vokser. Vokser jeg med?

De personlige og psykologiske udfordringer kommer også 
til udtryk på andre områder end bekymringer og stress. 
Blandt andet fylder personlig udvikling meget, aktualise-
ret af de mange nye opgaver og udfordringer, de møder. 
Ledelse er en ny disciplin for mange iværksættere, og 
ledelsesopgavens fornøjelser og udfordringer kommer 
ofte oveni puljen af mange andre nye opgaver, der opstår i 
kølvandet på virksomhedens vækst. Flere af mine klienter 
har oplevet at gå fra at være sig selv – ofte sammen med 
en kompagnon – til tre, fem, ti og nogle mere end 20 ansat-
te i virksomheden. Nogle af disse over en periode på helt 
ned til få måneder. Ofte sker dette i forbindelse med større 
kapitalrejsningsrunder, hvorpå der samtidig følger nye 
milepæle og tætte deadlines. Iværksætterne halser afsted 
det bedste, de kan, men de får sjældent skabt de ellers 
nødvendige pusterum til at stoppe op og reflektere over, 
hvordan de bedst løser deres opgaver.

Udover det mere praktiske i hvordan man løser sine 
opgaver, oplever nogle af mine klienter også et andet 
spørgsmål mase sig på: er det faktisk denne slags opgaver, 
jeg gerne vil arbejde med? Er det faktisk det her, jeg vil? 
Og kan jeg lægge den indsats, som er nødvendig, hvis jeg 
ikke vil det 100%? Retning og motivation er på den måde 
også en udfordring for mange iværksættere, selvom de 
færreste taler om det med andre end deres psykolog. I 
iværksættermiljøet er det mange steder et uudtalt, men 
meget nærværende tabu at indrømme, at man ikke lever 
og ånder for sin virksomhed alene.

Det er store spørgsmål, og der er desværre ingen lette 
løsninger på dem. Løsningerne findes, men det kræver 
en fokuseret refleksions- og transformationsproces at 
nå frem til dem. Og den slags processer er meget svære 
at komme igennem helt alene. Ledelse, motivation og 
personlig udvikling er, trods den enorme industri, der 
er vokset frem omkring litteratur og online-kurser på 
området, ikke noget, man kan arbejde effektfuldt med 
alene. Man bliver nødt til at tale med andre. Nogen, som 
ikke har personlige interesser viklet ind i ens situation og 
virksomhed, men som alligevel kan engagere sig specifikt 
i ens situation og give ærlig, åben, konkret og kvalificeret 
sparring – også om de personlige aspekter. Nogen med 
hvem man kan have en tillidsfuld relation, hvor man kan 
få stoppet op, tænkt sig om og bragt de ting op, som man 
normalt ikke føler, at man kan dele uden at blive dømt – 
sine tanker, tvivl og fejltagelser. Denne person eller disse 
personer behøves ikke nødvendigvis at være en psykolog. 
Det kan ligeså vel være en betroet og kompetent bekendt. 
Det kan fx. være en erfaren person i ledelse, som samtidig 
evner at coache og dele ud af sine erfaringer på en måde, 

der faktisk har effekt.

Det er også væsentligt, at sparringen ikke kun er oriente-
ret mod at løse helt aktuelle problemer. I mine sessioner 
med mine klienter, sørger jeg derfor for at arbejde med 
klientens udvikling på både kort og lang sigt samt arbejde 
styrkeorienteret og opbyggende. Det vil sige, at vi identi-
ficerer og bygger videre på de personlige kompetencer og 
styrker, som klienten har, og med hvordan klienten får 
bragt dem i spil i dagligdagen til endnu større effekt og 
personlig udvikling.

Virksomheden vokser. Vokser vi med?

En anden betydelig udfordring, som jeg ser, iværksætterne 
møde, når virksomheden begynder at vokse, opstår i rela-
tionerne og rollerne mellem stifterne. Mange starter deres 
virksomheder som unge med etablerede relationer, sociale 
roller og omgangsformer. Det bliver ofte udfordret, når 
arbejdet og virksomheden for alvor bliver en realitet, og 
ansatte medarbejdere med rent professionelle relationer 
til stifterne er afhængige af et professionelt og velfunge-
rende samspil og en klar ansvarsfordeling i ledelsen.

I begyndelsen fordeler stifterne ofte rollerne mere eller 
mindre uudtalt mellem sig. Nogle er mere udadvendte 
end andre og påtager sig naturligt kontakten til kunder og 
investorer – ofte ender de med CEO-titlen – mens andre 
er stærkere på den interne bane med personaleledelse og 
produktudvikling – en typisk COO. Lige så stille begynder 
uudtalte indbyrdes forventninger og uoverensstemmelser 
dog at skabe gnidninger, hvilket går ud over samspillets 
kvalitet, den daglige drift og stifternes personlige relatio-
ner og velbefindende.

Kristoffer Levinsen
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At en stærk og velfungerende ledelse er afgø-
rende for virksomhedens succes er en ubestridt 
sandhed i iværksætterkredse. Derfor er det også 
afgørende, at iværksætterne og ejerlederne pri-
oriterer at vokse som samlet ledelse i takt med, 
at opgaverne og ansvaret vokser og udvikler sig. 
Mange får ikke gjort denne prioritering med 
tydelige konsekvenser til følge. Flere udvikler 
stress på denne baggrund. 

Løsningen på denne problematik er simpel at 
betegne men vanskeligere at realisere i praksis. 
På konsulentsprog bliver det kaldt forvent-
ningsafstemning. På almindelig dansk: en god, 
gammeldags voksensnak. Synspunkter skal på 
bordet. Roller og spilleregler for det indbyrdes 
samarbejde skal afklares, og det hele skal helst 
bindes sammen på en måde, hvor alle træk-
ker virksomheden i samme, hensigtsmæssige 
retning.

Hvor kom vi fra?
Hvor er vi nu?
Hvor vil vi gerne hen?
Og hvordan kommer vi derhen – som virksom-
hed og som makkerpar?

I afklaringen af disse spørgsmål kan man med 
god grund invitere en uvildig tredjepart ind.  
Enten til at klæde parterne på hver især til at få 
afklaret og arbejdet med den indbyrdes relation. 
Eller til direkte at føre dialogen og holde sporet 
mod konstruktive aftaler og løsninger. Nogle 
bekymrer sig over, om sådan en proces ikke nød-
vendigvis bare ender i rent føleri og navlepilleri. 
Det er en legitim bekymring, men det er også 
ærgerligt, hvis denne overbevisning kommer 
til at stå i vejen for, at man rent faktisk får taget 
fat om nældens rod. I er der for forretningens 
skyld, men forretningen er afhængig af jeres 
samarbejde – og samarbejdet er afhængigt af 
gode indbyrdes relationer, gensidig velvilje og 
anerkendelse af indbyrdes forskellige oplevelser 
og de indtryk, tanker og følelser, som de afføder. 
En relation skal bygges op, hvor der er plads til at 

KOMMENTAR

bringe sine indtryk i spil, så misforståelser kan 
afklares og energien bruges på at pleje virk-
somheden og ikke være bundet op om misfor-
ståelser. På den måde er et psykologisk blik på 
virksomheden og arbejdsrelationerne også altid 
et strategisk blik.

Der er min forhåbning, at indlægget her kan 
bidrage til en åben debat om skyggesiderne ved 
iværksættertilværelsen og give anledning til, at 
folk vil dele deres oplevelser og erfaringer – gode 
som dårlige.

Om Kristoffer Levinsen
Kristoffer Levinsen er psykolog med egen 
praksis i København. Her er fokus på de psyki-
ske og sociale udfordringer, som både privat- 
og arbejdslivet kaster af sig. Kristoffer lægger 
vægt på en no-nonsense tilgang i samtalerne, 
hvor han forholder sig konkret til den enkeltes 
situation. På den måde kan han give jordnær 
rådgivning, der giver de resultater og den 
udvikling, som klienten ønsker. Det kalder han 
intelligente, reelle samtaler.

Forstår du, hvad advokaten siger?
Der er problemer nok som iværksætter. Uforstående banker, urimelige samarbejds-
partnere og for lidt tid til det hele.  Din advokat bør ikke være en af dem. 

”Jeg har brug for et godt råd” har det med at blive til 10 siders overvejelser, røde  
streger og en regning. Uden at problemerne nødvendigvis blev mindre – eller løst.

DAHLs motto er ”Lige til sagen” – og det er der en grund til. 

”Høj faglighed, en pragmatisk tilgang og en unik sans for det store billede har gjort 
DAHL til en stærk partner for hele vores forretning, ikke blot det juridiske,” siger  
Michael Karlsen, CEO & iværksætter, Onomondo ApS.

Vores specialister er vant til at rådgive netop iværksættere og opstartsvirksomheder. 
F.eks. med etablering, investeringer og funding, kommercialisering af rettigheder og 
kontrakter i enhver form. Nogle gange hjælper vi med hele processen. Andre gange 
blot med et godt råd. Og altid i et sprog, du forstår.

Kontakt f.eks. advokat/partner Tim Nielsen for en uforpligtende snak på +45 88 91 98 21 
eller tim@dahllaw.dk – eller en af vores mange andre specialister. 

Erhvervslivets 
foretrukne  

sparringspartner

Kontorer i  
København, Aarhus, 

Esbjerg, Herning  
og Viborg

Mere end 200  
specialiserede  

og erfarne  
medarbejdere

Lokal forankring  
og internationalt  

format

Læs mere på dahllaw.dk
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vis du har set Løvens hule, har du også 
hørt iværksætteren Jesper Buch spørge 
deltagerne, hvor meget opsøgende salg 
de har lavet i virksomheden. 

Som succesfuld iværksætter ved han jo 
om nogen, at kunderne sjældent kommer af sig selv. 

Men med hånden på hjertet, hvor meget opsøgende salg 
får du som iværksætter lavet? Hvor mange kunder får du 
proaktivt ringet ud til hver dag? 

Hvis du ligner de fleste iværksættere, jeg taler med, så er 
det ikke ret meget. Og så er det bare om at komme i gang, 
for du mister potentielle salg hver dag. Og ikke nok med 
dét. Det opsøgende salg er også én af dine vigtigste livliner 
til virkeligheden. 

For når du spørger venner, bekendte og dit netværk, ”om 
ikke din forretningsidé bare er super god”, vil de fleste i 
bedste rygklappermanér svare ”jo”. Men når du ringer ud 
til ukendte potentielle kunder og beder dem aktivt forhol-
de sig til, om de vil købe dit produkt eller ej, er deres svar 
anderledes ærlige og helt uundværlige for din forretning. 
Altså bliver det opsøgende salg til en vigtig del af både 
produktet og salgsudviklingen, og det er dermed afgøren-
de for virksomhedens overlevelse. 

Med 25 års erfaring inden for salg, salgstræning og udvik-
ling af sælgere, har jeg identificeret de fem steps, der gør 
dig til en succesfuld sælger. De kommer her: 

1. Få styr på dit mindset

90% af salgsbarriererne er mentale og handler om at skul-
le identificere sig med dét at være sælger og frygte afslag. 
Så lad mig gøre dig tryg: ALLE sælgere har perioder, hvor 
de bliver ramt af salgsfrygt. Forskellen på succes og fiasko 
er, om du lader frygten styre dig, eller om du accepterer 
den som et grundvilkår og ringer op alligevel. Det er altid 
de første to opringninger, der er de sværeste. Derefter er 
du blevet varm og vil opleve, at frygten forsvinder som 
dug for solen. 

“Jeg er ikke sådan en typisk sælger,” siger mange som 
undskyldning for ikke at lave opsøgende salg. Det skal du 
være glad for, for den typiske sælger har det hårdt i denne 
tid. Faktisk gider ingen at tale med ”den typiske sælger”. 
Kunderne vil tale med dygtige fagpersoner, som kender til 
produktet og udelader den velkendte salgsretorik.  

Hvis vi tager sælgerens kontaktmodighed og relationsfor-
ståelse og kloner med specialistens faglige dybde og evne 
til virkelig at få spurgt ind til problemet, så skal vi nok 
blive taget godt imod. 

Du vil blive positivt overrasket over at vide, at nogle af 
de egenskaber, der kendetegner de bedst performende 
sælgere, er ydmyghed, relationsforståelse, nysgerrighed 
og ansvarsfølelse. Mon ikke du allerede har de fleste af de 
egenskaber? 

Sælger er ikke 
noget, du ER, men 
noget du GØR

KOMMENTAR
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2. Find dine leads

Her er vi ovre i noget helt lavpraktisk og produk-
tivitetsmæssigt. Din fuldt opdaterede leadsliste 
med navne, telefonnumre osv. er ét af dine vigtig-
ste værktøjer og én af de ting, som, jeg oplever, ro-
der hos iværksætterne. Det er kilden til at komme 
i gang og få et godt flow i dine opringninger. Som 
sagt er de første samtaler de sværeste, og hvis du 
sidder og fedter rundt med leads og skal lede på 
google mm., kommer der ikke det flow, som skal 
til for at give dig dine første succeser. 

3. Få styr på din elevatortale

Din elevatortale skal sidde ”lige i skabet”, når du 
ringer ud. Det er de første par sætninger, som 
kunden hører, og som skal få vedkommende til 
at lytte og lægge det fra sig, de sidder med. Derfor 
skal den skabe opmærksomhed, vække nysgerrig-
hed og være relevant for dem, du ringer til. 

Din elevatortale tager altid udgangspunkt i din 
målgruppe: Hvad kendetegner dem, hvad optager 
dem, hvilke problemer har de, hvad drømmer de 
om, og hvilke ”buzz words” går de rundt og siger. 
Hop ind i hovedet på dem og spørg dig selv: ”hvis 
jeg var dem, hvad, ville jeg så synes, var rigtig 
spændende”.

En elevatortale fortæller, hvem du er (på en 
fængende måde), hvad du laver (på en fængende 
måde) og hvorfor du lige præcis ringer. 

4. RING!

OK. Nu har du forberedt dig nok, og så er det i 
gang. Du kan ikke få svar på alt, du kan ikke for-
berede dig på alt og du kan ikke vide alt. Jeg ved, 
at det er ved dette punkt, at overspringshandlin-
gerne står i kø, men du har det SÅ godt, når du 
først er kommet i gang. 

Når jeg coacher iværksættere og lytter til deres 
opkald, er det her, de for alvor selv tror på pro-
jektet, fordi de oplever nogle kunder, som lytter, 
spørger og siger: ”tak fordi du ringede”. De kan slet 
ikke forstå, hvad de tidligere var så bange for, og 
de får lyst til at ringe til flere. 

5. Husk opfølgning

Vi mister 80% potentiel omsætning, fordi vi ikke 
ringer og følger op hos de kunder, vi har besøgt. 
Vi ved, at en kunde skal påvirkes mellem tre og 
syv gange, inden de er klar til at købe. Så at ringe 

op til kunden én gang og tro, at de er klar til at 
købe hele løsningen, er ikke realistisk. Ring op 
igen, mind dem om jeres tidligere snak og giv dem 
noget ny spændende information siden sidst. Hvis 
du stopper med opfølgning efter anden samtale, 
er det som at starte et maraton, men stoppe ved 
40 km., fordi ”du alligevel aldrig kommer i mål”. 

Og ja, du vil få afslag. Det får vi alle. Brug dem til 
at reflektere over, og smid dem derefter mentalt 
ud. Brug krudtet på at blive bedre. Det skal nok 
komme. Jeg ser det hver dag. 

Held og lykke. 

Alexandra driver salgsvirksomheden Livingsales, 
som træner både nye og erfarne sælgere til at 
blive skarpe på salgsfaget. Baseret på 25 års salgs- 
og træningserfaring i ind- og udland, har hun 
udviklet det unikke salgsforløb SALES CAMP, som 
arbejder med sælgernes selvtillid, teknikker og 
egenskaber. Hun holder oplæg og foredrag på kon-
ferencer, i virksomheder og ved diverse events. 
www.livingsales.net 

Alexandra Svarre
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Mine 
favoritværktøjer 
til drift af 
virksomhed 

Iværksætter Nanna Ulsøe anbefaler….

Canva

Canva er en australsk grafik-platform, som i løbet af ingen 
tid har fået mere end 20 millioner brugere. Som startup er 
det vigtigt at virke professionel - også med hensyn til online 
brand identitet. Med Canva kan du lave næsten al grafik 
selv, og det er et super godt program, der kan hjælpe med 
at skabe en flot visuel identitet med grafisk materiale såsom 
visitkort, forretningsplan, investor pitch, flyers, bannere osv. 
Canva er grunden til, at der aldrig sendes noget ud fra vores 
team, uden at grafikken spiller og er i tråd med vores brand. 
Og så er det faktisk gratis at bruge, medmindre du køber 
deres grafik/billeder/templates, som normalt koster 1 USD. 

Google Docs/Drive

Google Drive er genial til filhåndtering. Google Drive kan bruges som dit normale fil-drev, hvori du kan lave doku-
menter (som ligner Word), Sheets (som ligner Excel) og Slides (som ligner powerpoint). Forskellen er bare, at det 
hele ligger i skyen. Derudover er det virkelig brugbart, at flere personer kan arbejde i det samme dokument på 
samme tid. 

Vi har også installeret app’en på mobilen, så vi kan tilgå dokumenterne offline, når vi er on-the-go. 
For at have et godt overblik over alle vores filer, har vi desuden skabt en simpel struktur i Google Drive, som linker 
til vores opgaver i Canvas Planner. Google Drive er gratis, når det er personligt, men ellers koster Enterprise-ad-
gangen ca. 4 USD pr. måned inkl. en virksomheds-Gmail, hvor e-mailen kan hedde dit firmanavn (f.eks. nanna@
canvasplanner.com) i stedet for gmail. Dertil kommer, at der er 30 GB storage.

WIX

Hvis du gerne vil hurtigt og nemt i gang med at lave din egen 
hjemmeside, er WIX et godt og gratis værktøj. Du kan vælge 
at lave siden helt fra bunden eller bruge nogle af de mange 
skabeloner, WIX tilbyder, men det væsentligste er nok, at du 
ikke behøver at kunne kode for at lave din hjemmeside med 
WIX.

Snapseed

Snapseed er en super lækker app til foto-
redigering, hvor du let kan redigere dine 
billeder, så du ender med et professionelt re-
sultat. Jeg er meget begejstret for Snapseed, 
fordi app’en er brugervenlig og har mange 
forskellige funktioner. Den er gratis og kan 
sikre en rød tråd på alt det billedmateriale, 
du bruger i din virksomhed.

INDSIGT

Streak

Det kan være en kæmpe 
fordel at koble Streak 
til din Gmail. Så er der 
nemlig mulighed for 
at have styr på dine 
kunder og leads inde i 
din inbox. Med Streak 
kan du inddele leads i 
faser, så du synliggør 
din pipeline af personer 
og virksomheder, som 
du gerne vil have fat 
i. Jeg har hørt mange 
sige, at de sagtens kan 
huske leads, aftaler osv., 
men det tror jeg ikke på. 
Pludselig bliver antallet 
af leads og aftaler for 
stort, og man begynder 
at glemme vigtige ting. 
Hvis man virkelig vil have 
succes med salg, vil jeg 
klart anbefale, at man 
får det sat i system helt 
fra begyndelsen. Som 
iværksætter møder man 
rigeligt med udfordringer 
til, at det giver mening 
også at kæmpe med hu-
kommelsen. Programmet 
er gratis for teams på to 
eller færre personer, så 
det er optimalt til de helt 
små startups.

Billy

Billy er et dansk regnskabsprogram, som er stif-
tet af debattør og serieiværksætter Toke Kruse. 
Programmet er perfekt til små- og mellemstore 
virksomheder, og det findes også som en gratis 
version. Jeg vil klart anbefale Billy, da det for 
mig vil være førstevalget til min næste virksom-
hed. 

Typeform

Jeg synes, Typeform er den 
bedste spørgeskema-plat-
form på markedet lige nu. 
Den er stiftet af nogle super 
seje tech-fyre fra Barcelona. 
Når vi opretter et spørge-
skema, ser det altid lækkert 
ud, da programmet lægger 
meget vægt på design. Vi 
bruger Typeform til indsam-
ling og behandling af data 
fra brugere og kunder.

Canvas Planner

Canvas Planner er mit software, som jeg selvfølgelig selv bruger til at få overblik 
over min virksomhed. Mit team og jeg deler forskellige workspaces til vores daglige 
opgaver, idéer til fremtiden, bestyrelsesmøder og strategi, samarbejde med ekster-
ne folk osv. Strukturen på vores canvas skaber vi selv, så det passer til vores behov, 
og opgavernes farver giver os et visuelt overblik over forretningen. Jeg kan trække 
mine egne opgaver ind på mit personlige canvas, så jeg kun forholder mig til, hvad 
der skal gøres lige nu. På den måde undgår jeg at miste overblikket, når jeg har 
travlt med med min forretning. 

Selfcontol

Selfcontrol er en app til Mac, som, jeg selv synes, er lidt sjov, og som måske er noget 
for dig, hvis du let bliver distraheret. Selfcontrol kan nemlig blokere din adgang til 
udvalgte hjemmesider i specifikke tidsrum, du selv vælger. Du kan f.eks. indstille 
Selfcontrol til at blokere Facebook og nyhedssider mellem kl. 8-12, så du undgår 
overspringshandlinger og øger din produktivitet.

Bannersnack

Bannersnack er en online platform til design 
af banner-reklamer. Her er der mulighed for 
at lave almindelige og animerede bannere, 
hvor ændringerne slår igennem på alle de 
forskellige størrelser på én gang. Programmet 
er intuitivt og let at bruge, og det findes i en 
gratis version, hvor du har mulighed for at 
lave op til 10 bannere. 

Om Canvas Planner

Nannas virksomhed Canvas Planner udby-
der et softwareprodukt, der samler opgaver, 
idéer, aftaler og meget andet på ét sted og 
giver medarbejdere, ledere og teams bedre 
overblik og effektivitet i arbejdstiden. Kun-
derne kan selv vælge det layout, der giver 
mest mening for dem, og Canvas Planner 
giver et godt visuelt overblik, som simplifice-
rer opgavehåndtering for både små og store 
virksomheder.
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Et vækstlokomotiv 
fra udkanten
FRA NORDFYN TIL 24 NYE MARKEDER PÅ 
BARE TO ÅR 

DANSKE BANK PRÆSENTERER

Virksomheden House Nordic har gjort 
det, mange iværksættere drømmer om. 
I raketfart. På bare to år har virksom-
heden ramt 24 nye markeder. Det er 
et vaskeægte eksporteventyr affødt af 
godt købmandskab og af at udfordre 
de etablerede spillere med bedre ser-
vice på et i forvejen presset marked.

I værksætteri er for mange blevet en livsstil. 
Den ultimative rus hvor man let kan fortabe 
sig i den gode idé. Faktum er desværre, at 
stadig alt for mange begår de samme fejl, 

som nemt kunne være undgået med den rette 
viden, indstilling og tilgang. Tillad mig at minde jer 
om de kedelige facts: to ud af tre danske iværksæt-
tervirksomheder lukker desværre inden for tre år.

Til gengæld findes der også iværksættere, som ham 
du skal møde nu. Han er én af dem, som mestrer 
disciplinen over dem alle: salg. Han er én af dem, 
som arbejder systematisk med at sælge, og som har 
ambitionerne om, at alle kunder skal aflægge en 
ordre, før de forlader butikken.  

Efter 20 år som lønmodtager i møbelbranchen 
sprang Henrik Jørgensen i januar 2017 ud som 
iværksætter. Han startede House Nordic med 
hovedsæde i Søndersø på Nordfyn. Godt to år efter 
sælger virksomheden nu møbler og brugskunst til 
forhandlere, ikke kun i Danmark, men til hele 24 
lande i Europa og Mellemøsten. 
 

En simpel opskrift på succes 

En engrosvirksomhed, der sælger møbler, lyder 
hverken revolutionerende eller som et unikum. For 
det pressede marked er tætpakket med konkurren-
ter, og selv stifter Henrik Jørgensen er overrasket 
over House Nordics succes. 
 
“Det, jeg har været mest overrasket over, er, at vi jo 
ikke har opfundet noget unikt. Vi er bare en helt 
almindelig engrosvirksomhed, som der jo findes så 
mange af, og så er det overvældende, at det kan gå 
så stærkt,” siger Henrik. 

House Nordic importerer møbler og brugskunst 
fra det meste af Fjernøsten. Møbler og brugskunst 
Henrik Jørgensen selv udvælger på rejser til Kina, 
Indien og Malaysia. Varerne bliver sendt til Nord-
fyn, og herfra bliver de solgt videre til en masse 
forskellige typer af forhandlere i hele Europa. 
Kunderne er alt fra møbelhuse og interiørbutikker 
til byggemarkeder og webshops.

For House Nordic har opskriften på succes været 
simpel. Fokus er på at få brandet produkterne som 
varer af god kvalitet i et lækkert design til fordel-
agtige priser. 
Dernæst at satse benhårdt på at tilbyde en ekstra-
ordinær kundeservice til kunderne.  

“Først og fremmest vil vi give vores kunder værdi 
for pengene. Vi tilbyder blandt andet ekstra læk-
kert billedmateriale, som de kan bruge i deres mar-
kedsføring og videresalg. Vi tilbyder dag-til-dag 
levering herhjemme i modsætning til mange andre 

Af Alex Randrup
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i branchen, som måske tilbyder en uges leveringstid, 
selvom de egentlig har produkterne på lager. Kunderne 
skal kunne regne med os og vores leverancer,” tilføjer 
Henrik Jørgensen. 

Nordfyns Kommune har skabt grobund for 
vækstrejsen 

Selvom det oftest er de store danske byer, der bliver 
fremhævet som de erhvervsmæssige fyrtårne, har det 
ikke været en prioritet for Henrik Jørgensen at bosætte 
House Nordic i Odense. For Henrik har det været en 
klar prioritet, at House Nordic skulle have til huse og 
centrallager i Søndersø på Nordfyn. Det nære lokalmiljø 
har stor betydning for virksomhedens succes, mener 
Henrik.

“Først og fremmest har jeg selv rødder på Nordfyn, så 
mit lokale netværk er stort. Det har været nemmere 
for mig at skabe en harmonisk virksomhed i Søndersø, 
end det ville have været i Odense. For en stor del af 
nøglen til succes er medarbejderne og at finde de rigtige 
personer, der kan arbejde sammen som et team, som er 
motiverede og yder en ekstra indsats. Så hurtigt som vi 
har løbet, så går det stærkt, og så skal man finde de rigti-
ge medarbejdere, som har lyst til at være med på sådan 
en rejse. Dér har jeg skulle trække meget på mit lokale 
netværk,” siger Henrik. 

At nå 24 markeder på under to år har krævet en del 
ekstra hænder. I dag har House Nordic 13 fastansatte 
og 10 freelancere. Medarbejdere, der i høj grad har ført 
virksomheden frem til, hvad den har opnået på to år. 
Nordfyns Kommune har siden etableringen af House 
Nordic supporteret og hjulpet til med rekrutteringen 
af nye medarbejdere. En hjælp som Henrik ikke ville 
have været foruden, og som har været fundamentet for 
virksomhedens succes, påpeger Henrik. 

“Nordfyns Kommune har været gode til at tage kontakt, 
byde os velkommen og hjælpe os med bl.a. rekruttering 
gennem deres netværk. Helt fra begyndelsen har de væ-
ret interesserede i os, og de vil gerne hjælpe, hvor de kan. 
I en større kommune ville vi blot være én blandt mange 
virksomheder. Den hjælp har betyder meget, for hvis 
vi skulle have ansat alle gennem almindelige processer 
med stillingsopslag og rigtig mange ansøgere, ville det 

have taget alt for lang tid for os at nå hertil,”  tilføjer han. 

Som mange iværksættere ved, kan det kræve meget li-
kviditet at komme igennem opstartsfasen. Ens varelager 
skal udvides for at følge efterspørgslen, og her falder 
betalingen ofte, før varerne rammer lageret. Nok har 
Henrik kastet sine opsparede midler ind i virksomheden 
og haft hånden placeret midt på kogepladen i de sidste 
par år, men fra dag ét har Henrik haft Danske Bank med 
på sidelinjen til at bakke op om House Nordics vækste-
ventyr. Et yderst positivt samarbejde, vurderer han. 

Dyrk dine relationer og få gang i salget 

Med mere end 20 år i branchen havde Henrik Jørgen-
sen nogle stærke kort på hånden, da han valgte at satse 
på iværksættertilværelsen. Det er netop hans evner 
til at finde de rigtige varer og få dem lavet på de rigtige 
fabrikker til de rigtige priser, der har affødt vækstrejsen. 
Derefter fremhæver Henrik sine relationer. For når mar-
kedet er presset, og der er mange konkurrenter, er ens 
nuværende kunderelationer nøglen til at booste ens salg. 

“Tænk på at gøre din virksomhed mest muligt effektiv. 
Det handler om at have styr på virksomhedens struktur 
og processer. Tænk så på, hvor vigtige dine relationer er; 
jo tættere du kan komme på dine kunder og være den, de 
tænker på først, jo bedre er det. I den verden vi lever i, er 
relationer stadigvæk en vigtig del af salget. Tænk derfor 
altid på værktøjer, der kan forbedre jeres relation. Det 
kan være at yde kunden en bedre service, end vedkom-
mende har i dag - eller tilbyde hurtigere levering eller 
bedre priser”, tilføjer Henrik. 

Hvorvidt House Nordic fortsætter vækstrejsen kan 
være svært at forudse. Selv siger Henrik dog, at han 
ikke bliver for fin til at smøge ærmerne op og hjælpe til 
de steder, der er brug for det. Samtidig erkender han, 
at hans rolle i virksomheden har ændret sig, og at det 
kommende år skal bruges på at stabilisere virksomhe-
den. Med så mange nye ansatte kan Henrik for første 
gang prioritere en hverdag, hvor han kan skabe lidt luft 
til at gøre virksomheden klar til næste step, så han kan 
vækste House Nordic til et nyt niveau.

BAGGRUND

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 vi tilbyder faste lave kortgebyrer 
på 1,25% på alle kreditkort.

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

Priser fra 

269 kr. 
pr. måned

1,25% 
i kortgebyr 

på alle 
kreditkort

Ann. Iværksætteren 210x285 feb19.indd   1 15/02/2019   11.57
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Vi retter fokus mod nulstart. Hvordan man nemt og billigt kan komme i gang som iværk-
sætter. Det er surt at være en iværksætterspire og mangle money. Men tør øjnene. Mu-
lighederne er stadig eksisterende. Måske er det heller ikke så skidt endda at starte med 
at være lidt på røven. Iværksætter og podcastvært Casper Edens leverer her sit bud på, 
hvordan du starter en virksomhed for under 5000 kroner.

Sådan starter du 
virksomhed for 
under 5000 kroner

Hvis folk spørger mig, hvorfor jeg valgte at 
starte min anden virksomhed for kun 3.000 
kroner, så får de et ærligt svar. Det var fordi, 
min partner og jeg ikke havde mere kapital 
på daværende tidspunkt. I dag har virksom-
heden mere end 20 ansatte, og den er an-
svarlig for de digitale indsatser hos en lang 
række større virksomheder. Så ja, det er fak-
tisk muligt at blive iværksætter uden så me-
get på lommen.

D isciplinen at starte en virksomhed 
er hård og kræver mange timer. At 
vælge at starte for under 5.000 kroner 
gør det kun endnu mere krævende. 

Dog kan der samtidig være en række fordele ved 
det senere hen. Du er sandsynligvis mere påpasse-
lig med dine investeringer, da du selv har bygget 
virksomheden op fra nærmest ingenting. Samtidig 
tvinger du dig selv til at tænke kreativt, fordi du 
ikke har særlig mange penge at gøre godt med fra 
starten. I denne kommentar vil jeg forsøge at give 
dig fire konkrete råd til ting, du skal være op-
mærksom på, hvis du af den ene eller anden grund 
ønsker at springe ud som iværksætter for under 
5.000 kroner.

1. Vælg den rigtige type virksomhed

Det er klart, at når du ikke har særlig mange penge 
at gøre godt med, vil du allerede være begrænset 
af, hvilken type virksomhed du kan starte. Men 
du er faktisk ikke så begrænset, som man måske 
skulle tro.

De typer af virksomheder, som er oplagte for dig, 
er følgende:

Konsulentvirksomheder. Det er oplagt for dig, hvis 
du enten har nogle kompetencer eller kan tillære 
dig nogen, som andre virksomheder efterspørger.
Formidlingstjeneste / Affiliate. Vælg dette, hvis 
din styrke er at skaffe leads og kunder til andre 
virksomheder.

Webshop med dropshipping. Her starter du en 
webshop, hvor du sælger produkter ved begrebet 
dropshipping, hvor du altså kun køber de varer, 
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som du har solgt på forhånd, og varen 
bliver sendt direkte til kunden.

Der findes personer, som er lykkedes 
med alle ovenstående koncepter, og 
det handler i høj grad om at vælge 
noget, man har en passion for, fordi 
du kommer til at bruge mange timer 
på det.

2. Tænk kreativt, og opnå trac-
tion i din virksomhed

Du er tvunget til at tænke kreativt 
helt fra begyndelsen, fordi du er 
nødt til at finde en måde, hvorpå din 
forretning kan følge med de større og 
mere pengestærke konkurrenter. Det 
kan ligne en uoverkommelig opgave, 
så det er her, vi som iværksættere skal 
være glade for vores positive tilgang.

Undervejs vil du dog også opleve, at 
du har en markant fordel i forhold 
til konkurrenterne. Du kan være 
langt mere fleksibel end de større 
virksomheder, og det handler om at 
bruge netop dét til din fordel. De store 
virksomheder er ofte låst fast til deres 
koncept, har større omkostninger og 

kan ikke omstille sig fra den ene dag 
til den anden på samme måde, som 
du kan.

En god øvelse herfra vil være at lave 
en liste over de etablerede virksomhe-
ders unikke fordele. Find de såkaldte 
USP’er (unique selling points), og ud 
fra dette kan du finde frem til, hvor-
dan din virksomhed kan skille sig ud.

3. Vær indstillet på, at du skal 
lave alting selv

En af de udfordringer, jeg oplever ved 
de fleste iværksættere, er, at de har et 
koncept, men hele tiden ser udfor-
dringer i stedet for løsninger. Det kan 
være, de føler, at de ikke kan komme 
videre, fordi de mangler en hjemme-
side, en sælger eller andre essentielle 
interessenter, som gør, at de vil lykkes.

Når man starter for få penge, er det 
vigtigt, at man har alle kasketter på 
fra starten, så man skal altså lave alt 
fra salg til programmering. Man har 
ikke pengene til at hyre eksterne eller 
ansatte i begyndelsen, men det ender 
ofte også med at være en styrke, da 

man kommer til at have indblik i alle 
afkroge af sin virksomhed. 

Det er en rigtig god opdragelse i at 
bygge virksomheder, at man ved, at 
man skal lave det hele selv. Især fordi 
det også kommer til at smitte af på 
kulturen fremadrettet.

Der er desuden en masse (gratis) hjælp 
at hente på forskellige netværksgrup-
per og podcasts online. 

4. Find din ledestjerne, og gør 
hvad der skal til!

Det, jeg forsøger at vise med mit 
indlæg, er, at hvis du har 5.000 kroner 
på bankbogen, og du går og drømmer 
om at blive iværksætter, så har du lige 
nu muligheden for at tage dit første 
skridt mod, at det bliver en realitet.

Jeg mener, at der er ting, du skal tage 
stilling til, inden du går i gang.

For det første er det vigtigt, at du 
finder din ledestjerne. Med andre ord: 
hvor er det, du skal hen med firmaet, 
og hvorfor gør du det her?

Min egen ledestjerne var et mål base-
ret på omsætning og overskud, som 
gjorde, at jeg ville kunne tilbyde min 
familie et ekstraordinært liv fra den 
dag, jeg fyldte 30.

For det andet skal du kunne besvare, 
hvad du er villig til at ofre for at nå 
din ledestjerne. Vil du arbejde 80 
timer i ugen? Vil du spise aftensmad 
på kontoret hver dag?

Så snart man har styr på de to ting, vil 
man opleve, at det hele giver meget 
mere mening, og uanset om man er sig 
selv eller har 10 ansatte, så arbejder 
alle i samme retning.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at 
det er enormt sundt at kaste sig ud 
i iværksætteri. Især hvis du prøver 
at starte med en begrænset sum på 
lommen, fordi du er tvunget til at 
tjene penge, for at virksomheden 
skal lykkes. Du opnår altså en større 
respekt for de penge, du tjener.

Navn: Casper Edens
Podcastvært: Har podcasten Iværksættererfa-
ringer
Nuværende virksomhed: Edens Management 
(Iværksætterforedrag og Advisory Boards)
Tidligere virksomheder: Asento (2015-2018), 
Karat24 (2013-2017)
Alder: 25 år.

Om Podcasten
Podcasten “Iværksætter-erfaringer” er Caspers 
podcast, hvor han inviterer spændende iværk-
sættere i studiet, hvor de taler omkring konkrete 
problematikker, som de fleste iværksættere møder. 
Du kan finde podcasten på Spotify, Soundcloud, 
ITunes eller på casperedens.dk.

Casper Edens

1918



Events, awards og konkurrencer Entreprenørskab for studerende

Co-working spaces

Innovative netværkOffentlige kapitalfunde

Inkubatorer og Acceleratorer

Diverse

Regionale 
vækstplatforme

Crowdfunding

Det store overblik 
over økosystemet

BRANDED CONTENT

Videnskab, teknologi og udviklingsparker

Lokale vækstplatforme Startup netværk, medier og ressourcer

Erhvervsklynger

Business Angels 
netværk

Seed og venturekapitalfonde Finansiering for etablerede 
virksomheder

Teknologiske 
serviceinstitutter

Vi præsenterer dig her for Iværksætterens uforbeholdne og ufuldstæn-
dige overblik over økosystemet for iværksættere fra kapital og events til 

offentlige erhvervsfremme initiativer. Det skal give et overblik over mulig-
heder for iværksættere. 

Iværksættere har selv et hav af synonymer. Den klassiske og vel nok mest 
anvendte betegnelse er start-up.I tiden opererer man betegnelserne 

start-up, scale-ups, scalers og purpose-virksomheder. 

Med inspiration og hjælp af sitet Inno-Overblik 2120
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Hvis du er iværksætter eller selvstændig og single, er det bare 
om at få oprettet en profil på den populære dating-platform 
Happn. Datingappen har nemlig foretaget en kortlægning af 
sine brugere, som afslørede, at den mest populære beskæftigelse 
blandt mænd var iværksætteri - måske fordi iværksættere ses 
som handlekraftige og ambitiøse. Blandt kvinder forholdt det 
sig en smule anderledes, da de mest attraktive jobs i følge det 
modsatte køn var sygeplejerske og lærer.

Københavnbaserede Falcon.io har siden 2010 hjulpet kunder 
med at nå det fulde potentiale af digital markedsføring med en 
integreret SaaS-platform, der samler adskillige “kunde-touch-
points” på ét sted. Vækstraketten er for nyligt blevet opkøbt af 
den amerikanske softwaregigant Cision, som nu er i stand til 
at dække alle områder af medieovervågning med en portefølje 
bestående af både “paid”, “owned” og “earned media”. Prisen for 
opkøbet offentliggøres ikke.Iværksættere har 

sexappeal på Happn 

Dansk 
softwareraket 
på vej mod den 
globale 
stjernehimmel

N Y H E D E R  F R A  I V Æ R K S Æ T T E R M I L J Ø E T

Offentligt ansatte anses sjældent for at være “den 
typiske iværksætter”. En gængs opfattelse, som gør 
samfundet en bjørnetjeneste, og som er i direkte 
modstrid med virkeligheden. Gejsten for iværksæt-
teri er langt fra reserveret til private aktører, og man 
skal faktisk lede længe efter en faggruppe med flere 
virksomheder pr. udøver end blandt kommunalt 
ansatte fysioterapeuter. Foreningen Danske Fysiote-
rapeuter forudser en stigende tendens, i takt med at 
sundhedsområdet og betalingsvilligheden vokser.

Flere parter uden for Borgen mener 
ikke, at argumentationen om at afskaf-
fe IVS’er på grund af svindel hænger 
sammen. Administrerende direktør 
Troels Burmølle har siden 2015 råd-
givet iværksættere omkring IVS’er og 
ApS’er, og han mener ikke, at svindlen 
har noget med selskabsformen at gøre 
- det foregår i lige så høj grad i ApS’er. 
Efter de mislykkede forhandlinger me-
ner blandt andet Dansk Industri også, 
at IVS’erne skal forbedres i stedet for 
at afskaffes. Et forslag Socialdemokra-
terne er enige i: “Vi skal glæde os over 
de mange folk med gode idéer og stor 
arbejdslyst, som har startet et selskab,” 
udtaler Thomas Jensen (S).

Hvordan holder vi vores fantasi åben i en verden, hvor teknologi i stadig 
stigende grad former vores liv - ofte uden vores bevidsthed? Dét forsøger 
filmfestivalen CPH:DOX, der løber af stablen d. 20. marts, at stille skarpt på. 
Emner som fremtidens teknologiske medielandskab, kunstig intelligens og 
virtual reality belyses af nogle af de mest prominente navne indenfor både 
medie- og filmindustrien og teknologiens verden.

Ingen reserverede 
pladser til private 
aktører inden for 
iværksætteri

Iværksættere i strid med 
regeringen om IVS-opgør

Et opgør med fantasi 
og teknologi
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Efter kun 14 måneder i StartUp Hub i 
Odense, har den danske iværksætter-
virksomhed QuadSAT skabt en revolu-
tionerende droneteknologi og forlader 
nu reden med 5 millioner kr. i funding 
fra Vækstfonden, den engelske venture-
fond Seraphim Capital og eksisterende 
investorer. Fundingen går til at finpudse 
den unikke droneteknologi, der sikrer 
højhastighedsinternet, som QuadSAT 
tilbyder, så de kan lande på det globale 
marked.

Drone-geni flyver fra reden med 
5 mio. kr. 
i næbbet

Danske Banks innovative betalingsløsning Mobilepay, som 
siden 2013 har faciliteret transaktioner for mere end 208 mia. 
kroner, betragtes som en af de førende platforme på verdens-
plan. I følge Mark Wraa-Hansen, direktør i Mobilepay-koncer-
nen, skyldes det, at de er forløbere for konto-til-konto-platfor-
men. Mobilepay oplever stadigvæk negative tal på bundlinjen, 
men det skyldes massive investeringer i vækst, der på længere 
sigt skal avle. 

12-tal i kommercielt 
iværksætteri 

Iværksættervirksomheden NØD Snacks, der er beliggende på Frederiksberg, 
har åbnet danskernes øjne for økologiske og veganske snacks. Virksomhe-
dens ambitioner skabte et ønske om at udvide produktionen, hvilket nu er en 
realitet på grund af kæmpe succes med crowdfunding. NØD Snacks kom på 
markedet i august 2018, og for nyligt har ægteparret Mads og Sidsel Kjøller 
Damkjær skrabet 150.000 kr. sammen på blot 55 minutter via Coop Crowdfun-
dings online platform. De er nu klar til at udvide produktionen for at følge med 
den stigende efterspørgsel.

150.000 kr. på under en 
time: danske iværksættere 
NØD godt af crowdfunding

18 år, medfinansiering af 7000 virksomheder for mere end 20 mia. kr. 
og en omvending fra betydeligt underskud til et stort overskud. Det er 
blot nogle af de markante succeser Christian Motzfeldt har bidraget 
med i sin tid som administrerende direktør i Vækstfonden. Nu siger han 
farvel til posten som topchef for at bruge mere tid på bestyrelsesarbej-
de, og han efterlader statens finansieringsfond med den svære jagt på 
en afløser. Bestyrelsesformand Claus Gregersen ser frem til at kunne 
præsentere Motzfeldts afløser senere i år. 

Topchef tager 
afsked efter 18 
år på pinden

20-årige Kristoffer Thomsen satsede alt, da han 
droppede ud af sine studier og flyttede hjem til 
sine forældre for at følge drømmen om at blive 
restaurantejer. I 2018 slog den unge iværksæt-
ter dørene op til takeaway-restauranten Wåk 
Wåk i Randers sammen med partneren Nicolai 
Øksenholt Michaelsen. Efter en flyvende start 
er det ambitiøse makkerpar klar til at åbne en 
ny restaurant af samme navn i Aalborg. Ifølge 
den unge Kristoffer Thomsen er målet at åbne 
endnu flere restauranter i de store jyske byer.

20-årig bytter 
skolebænken ud 
med risikofyldt 
iværksættertilvæ-
relse

Efter markant vækst i 2018, er den danske neobank Lunar Way klar til at 
give konkurrenterne baghjul med det nye initiativ Payback. Lunar Way 
vil belønne kunderne med op til to pct. på deres opsparede penge, så for-
brugeren ikke længere bliver “den store taber” i bankverdenen. Direktør 
og stifter af Lunar Way Ken Villum Klausen mener nemlig, at mange af 
de kommercielle banker eksisterer på bekostning af kunderne, og det vil 
Lunar Way gøre op med.

“Bankerne gør forbrugeren 
til den store taber” 
- Neobank er klar til 
payback 
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Iværksætteri 
må ikke blive et  
storbyfænomen

F lere og flere iværksættervirksomheder 
blomstrer i fællesskab i de kreative miljøer 
i storbyerne. Her kan de boltre sig i co-wor-
king spaces, inkubatorforløb, geografisk af-

grænsede virtuelle fællesskaber og uddannelser, der tager 
afsæt i iværksætteri og entreprenørskab. Iværksætteri er 
hot som aldrig før og er endda rykket ind i bedste sendetid 
på TV-skærmen. 

Men når man kigger på tallene over etableringer, afspejler 
iværksætteriet sig ikke deri. I hvert fald ikke, hvis vi 
sammenligner tallene fra 2017 og 10 år tilbage. Og slet 
ikke, hvis man kigger uden for landets største byer. Helt 
polemisk kan man derfor stille spørgsmålet, om iværksæt-
teri er blevet et storbyfænomen? 

En analyse offentliggjort af Danmarks Statistik påpeger 
netop, at Danmarks oplands- og landkommuner er længst 
fra at være på samme niveau af etableringer af iværksæt-
tervirksomheder som under højkonjunkturen i 2007. 

For Danmark som helhed var antallet af nye iværksætter-
virksomheder i 2017 fortsat 22 pct. under 2007-niveauet. 
Det er de store universitetsbyer, som fører an i opstart 
af nye virksomheder. Hovedstadskommunerne var med 

En analyse foretaget af Danmarks Statistik viser, at der i 2017 
blev etableret færre iværksættervirksomheder uden for de fire 
største byer sammenlignet med 2007. På trods af at begge peri-
oder var højkonjunkturer var antallet af etableringer i 2017 ikke 
i nærheden af antallet i 2007. Problematisk, mener Landdistrik-
ternes Fællesråd, da et velfungerende erhvervsliv skaber funda-
mentet for bosætning. Vi tager her temperaturen på iværksæt-
teri i udkanten.

Nu skal afvikling blive til 
udvikling uden for de store byer 

7.400 nye iværksættervirksomheder i 2017 næsten 
tilbage på det samme antal nye iværksættervirksomheder 
som i 2007 med 7.700 virksomheder, viser analysen fra 
Danmarks Statistik. 

18 anbefalinger til vækst på landet er sendt til 
Christiansborg 

Vækst i hele Danmark skal prioriteres, da både erhvervs-
liv og beskæftigelse skaber fundamentet for bosætning. 
Det er et galoperende stort problem, hvis vi fremadrettet 
stadig oplever en ubalance i statistikkerne over etable-
ringer, påpeger formand for Landdistrikternes Fællesråd 
Steffen Damsgaard. For erhvervslivet i landdistrikterne 
bidrager i stor stil til dansk økonomi, men det afspejles 
ikke altid i lovgivningen, bliver det fremhævet. Derfor 
har Vækstudvalget, der er nedsat af Landdistrikternes 
Fællesråd, siden 2017 arbejdet på at identificere, kategori-
sere og analysere udfordringer og vækstbarrierer for små 
og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Gennem 
politiske tiltag skal de vendes til muligheder og vækst til 
gavn for hele landet.

BAGGRUND

Af Alex Randrup

I december offentliggjorde Vækstudvalget fem veje og 18 
anbefalinger til, hvordan politikerne kan skabe bedre ramme-
betingelser for erhverv i landdistrikterne. Blandt anbefalin-
gerne er et ønske om bedre adgang til finansiering, styrket 
konkurrenceevne og bedre muligheder for rekruttering af 
kvalificeret arbejdskraft.

Hos Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen 
Damsgaard sig over opbakningen fra de store erhvervsorga-
nisationer.

“Vækst er forudsætningen for velstand og velfærd i hele 
Danmark. Derfor er det afgørende, at de erhverv, der fylder 
meget økonomisk og beskæftigelsesmæssigt i landdistrikter-
ne, får bedre rammebetingelser, så de kan fortsætte med at 
skabe den vækst og udvikling, der er nødvendig for at bringe 
Danmark i balance,”  siger han.

Udvalget, der består af interesseorganisationerne Landbrug 
& Fødevarer, Danske Rederier, HORESTA, SMVdanmark og 
Landdistrikternes Fællesråd, peger på en række generelle 
udfordringer og branchespecifikke rammebetingelser, som 
erhvervene hver især oplever som hæmmende for yderligere 
vækst og udvikling i landdistrikterne.

Iværksætteranalysen 2018 viser forskelligheder 
mellem land- og byiværksættere 

Dansk Iværksætter Forenings iværksætteranalyse fra 2018 
viser, at der kan være flere årsager til, at oplands- og landkom-
munerne er længst fra at være på samme niveau af etablering 
af iværksættervirksomheder. 

For analysen viser netop, at iværksættere fra landkommu-
nerne vægter god balance mellem familie og arbejde højere 
end ønsket om at gøre en positiv forskel i verden eller udleve 
en god forretningsidé eller opfindelse. Modsatte holdning har 
iværksættere fra bykommunerne. 

Vidste du… 
I 9 ud af 10 kommuner udgør 
turismen den største andel af 
kommunens samlede pro-
duktionsværdi. 

Kilde: Vækstudvalget

Vidste du… 
Selvom Danmark indtager en topplace-
ring i EU, når det kommer til bredbånd 
og mobildækning, så er der fortsat be-
hov for, at dækningen styrkes. Virksom-
heder i land- og yderkommuner oplever 
fortsat, at den digitale infrastruktur er 
utilstrækkelig, og at det f.eks. er svært at 
få forbindelse til kunder grundet mang-
lende dækning.

Kilde: Vækstudvalget

Desuden er der en tendens til, at iværk-
sættere fra landkommunerne i højere 
grad end iværksættere fra bykommu-
nerne viderefører en familiedrevet 
virksomhed. 

Dette kan naturligvis ikke stå alene 
som argument for at forklare, hvorfor 
der i 2017 var færre etableringer uden 
for de store byer end tidligere, men det 
er et væsentlig indspark til debatten 
om, hvordan vi sikrer, at alle har de 
nødvendige rammebetingelser for at 
skabe vækst, og hvordan økosystemet 
for iværksætteri skal vokse uden for 
byerne. 

Formand for Dansk Iværksætter For-
ening Peter Kofler lover en målrettet 
indsats for flere iværksættere og mere 
fokus på iværksætteri uden for byerne i 
det kommende år. 

“Vi har brug for alle iværksættere. I 
byen såvel som på landet. Vi skal gøre 
en indsats for at få vendt afvikling til 
udvikling uden for byerne. Økosyste-
met skal vokse, og vi skal gøre en særlig 
indsats, der hvor det kræves. Derfor 
tager vi i 2019 på en væksttur rundt i 
Danmark og inviterer iværksættere og 
aktører, der kan hjælpe iværksættere 
med, så vi alle kan blive klogere på, 
hvordan vi får vendt denne negative 
udvikling,” siger Peter Kofler. 
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Hvor tosset det end lyder, så har Struer gjort lyd til en vigtig del af sit DNA. Ved at 
være kendt som Lydens By skal Struer tiltrække iværksættere fra hele Europa til det 
første dedikerede lydacceleratorprogram nogensinde. I det hele taget bør alle med 
interesse i iværksætteri lytte til, hvad Struer Kommune kan og gør for at holde gang 
i erhvervshjulene. Til foråret lægger Vækstturen vejen forbi Struer for at blive kloge-
re på deres blomstrende iværksættere, og hvordan niche-brandet Lydens By sætter 
Struer på det internationale landkort. 

Start-ups fra 
hele Europa får 
“lydindsprøjtning” 
i Struer

S truer er placeret i det nordlige Vestjyl-
land. Købstaden, med lige godt 10.000 
indbyggere, ligger i kommunen af samme 
navn ud til Limfjorden. Den centrale sta-

tionsby i det vestjyske har inden for de seneste år 
satset stort på at blive  - ikke bare landskendt - men 
verdenskendt som Lydens By.  Et brand, der skal 
tiltrække nye indbyggere, turister og ikke mindst 
nye virksomheder. 

Men brandet og ambitionerne herude er ikke til-
fældige. Niche-brandet er ikke grebet ud af det blå. 
Tværtimod har det rødder i Struers DNA. Byen er 
kendt for at huse et af dansk erhvervslivs fyrtårne 
- nemlig succesvirksomheden - Bang & Olufsen. I 
1925 startede historien om de to ingeniører Peter 
Bang og Svend Olufsen, der sammen har opbygget 
Bang & Olufsen. De indledte produktionen af ra-
dioer, som hurtigt blev en stor succes, og produkti-
onsanlægget i Struer voksede, dér hvor B&O stadig 
har sit hovedsæde den dag i dag. En historik, der 
nu skal bruges aktivt for at brande byen for nye 
virksomheder, tilflyttere og turister. 

BAGGRUND

Af Alex Randrup

Vil tiltrække de bedste internationale 
audio-iværksættere 

Et af initiativerne under niche-brandet Lydens By er 
Sound Hub Denmark. Det er en nyetableret international 
viden- og erhvervsklynge med tilholdssted i B&Os gamle 
udviklingslokaler. Med partnere som  Bang & Olufsen og 
Harman Lifestyle samt Aalborg Universitet og Danish 
Sound Network skal Sound Hub Denmark huse og tiltræk-
ke entreprenører, iværksættere, investorer, forskere og 
etablerede lyd- og akustikvirksomheder til kommunen. I 
bund og grund er Sound Hub Denmark et forsøg på at skabe 
innovation, vækst og nye jobs. 

Acceleratorprogrammet SoundTech er et initiativ, der 
bliver afholdt i Sound Hub Denmarks lokaler. Dette er 
det første dedikerede lydacceleratorprogram i verden, og 
det første hold af iværksættere startede i november 2018. 
Iværksættervirksomheder fra hele Europa er optaget på 
programmet og får undervejs kvalificeret hjælp og vejled-
ning af coaches fra branchen samt mentorer fra Harman 
Lifestyle, Bang & Olufsen m.fl..  

Syv iværksættervirksomheder startede på forløbet med 
produkter fra lydlegetøj til børn, højttalere af kokosnødder 
og ler til soundbars. Siden kick-off i november er flere af 
SoundTech Accelerator-deltagerne vendt tilbage i slutnin-
gen af januar for at deltage i workshops med lokale speciali-
ster inden for akustik, mekanik og design af elektronik. 

“Den feedback, vi har fået fra kick-off campen, går på, at 

Sound Hub Denmark er en ny interna-
tional viden- og erhvervsklynge for lyd-
udvikling lokaliseret i Struer, Danmark, 
som vil huse og tiltrække investorer, 
entreprenører, iværksættere, forskere 
og etablerede lyd- og akustikvirksom-
heder. Partnere i Sound Hub Denmark 
omfatter førende globale virksomheder 
i den internationale audioindustri; Bang 
& Olufsen og Harman Lifestyle samt 
Aalborg Universitet og Danish Sound 
Network. Sound Hub Denmark tilbyder 
et innovativt udviklingsmiljø for lyd med 
verdensklasse måle- og testfaciliteter i 
et spændende virksomhedsfællesskab 
og med adgang til vidensinstitutio-
ner og mentorer. Indenfor meget kort 
afstand er der herudover et bredt udbud 
af virksomheder med supplerende 
kompetencer. Ambitionen er at skabe et 
fundament for innovation, vækst og jobs 
for virksomheder og personer, der ønsker 
at blive verdensklasse indenfor for deres 
specifikke område og hermed være i 
stand til at tiltrække nøgleinvestorer. 
Sound Hub Denmark er også åben for 
teams eller afdelinger fra eksisterende 
virksomheder, som ønsker at arbejde 
med lydinnovation og -udvikling, og som 
kan drage fordel af at være en del af 
dette miljø for lydinnovation, lydkompe-
tencer og spirende talenter. 
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de unikke testfaciliteter sammen med 
adgang til de kompetencer, der er i de 
virksomheder og eksperter, som findes 
her i Struer, har fuldstændigt overvældet 
startupdeltagerne.  Det er også helt unikt, 
at der findes den slags kompetencer inden 
for gåafstand, og det har fået deltagerne 
til at ønske at forlænge deres ophold efter 
programmets afslutning. En af dem er 
Muuselabs, som kommer med hele teamet 
for et ugelangt seminar udover Sound-
Tech Accelerator campen,” forklarer Peter 
Petersen, CEO i Sound Hub Denmark.

SoundTech Acceleratoren er planlagt at 
køre flere gange om året i de kommende 
år, forudsat at der fortsat er kvalificerede 
ansøgere. Der er foreløbig identificeret 
mere end 700 internationale iværksæt-
tere, som arbejder med lyd, og denne 
screening af lydiværksættere fortsætter. 

Chief Commercial Officer for Sound Hub 
Denmark Rie Kold Pripsø mener, at Struer 
er sat på det internationale landkort med 
acceleratorforløbet. 

“Mange af forløbets deltagere og iværk-
sættervirksomheder kendte B&O, før de 
startede. De har allerede tilkendegivet, 
at de har fået meget læring og udbytte af 
forløbet. Selvom de kun er halvt færdige. 
Vi kan også mærke, at lokale virksomhe-
der, partnere og deltagere bakker op om 
forløbet. Det betyder meget for Sound 
Hub Denmark og Stuer. For det her bliver 
bemærket,” siger Rie Kold. 

Fra Udkantsdanmark til Op-
svingsdanmark
 
Debatten om lavvækst og dårlige etable-
ringsforhold fylder meget i kritikken af 
provins- og landkommunerne. I Struer 
Kommune gør man debatten om fra-
flytninger og minusvækst i udkanten til 
skamme. For her bliver der tænkt langsig-
tet ved at hjælpe de små og mellemstore 
virksomheder med at støtte deres vækst-
forløb. Hvad andre kommuner kan lære af 
Struer er særligt, at der bliver fokuseret og 
satset yderligere på den viden, kommunen 
og det etablerede erhvervsliv ligger inde 
med. 
 
Som en del af Struer Kommunes Erhvervs-
strategi er målsætningen at skabe 100 nye 
lokale arbejdspladser i små og mellemstore 
virksomheder inden udgangen 2021. 
Der er identificeret seks indsatsområder, 
hvoraf også en opgradering af Lydens By 
indgår, samt forbedring af adgangen til 
den rette arbejdskraft, øget digitalisering 
af lokalsamfundet og en satsning på ople-
velser i Struer. 
 

Noget tyder i hvert fald på, at det 
målrettede arbejde i det vestjyske 
bærer frugt, for dataanalyse-
firmaet Bisnode udgav i marts 
2018 en analyse af nettotilvækst i 
virksomheder i landets kommuner. 
Struer Kommune fik 292 nye virk-
somheder, og med 150 nedlagte 
virksomheder i 2017, giver det en 
nettotilvækst på 13,73 virksomhe-
der pr. 1000 indbyggere, eller én 
virksomhed pr. 72 indbyggere. Det 
giver en femteplads i iværksætteri 
på landsplan. 

På Sydfyn satser man på at udvikle fremtidens maritime løsninger og teknologier 
ved at hjælpe åbenlyst innovative startups med at komme fra idé til succesfuld virk-
somhed. Vi dykker ned i Svendborgs maritime nichebrand og viser endnu et eksem-
pel på en udkantskommune, der satser og drømmer stort om at udvikle spin-out 
virksomheder.

Svendborg gør 
maritime 
virksomheder 
sejlklare

I  Svendborg satser man stort på at blive et 
maritimt nirvana for iværksættere, der be-
skæftiger sig med søfart. Hvad der for mange 
andre kommuner vil være et sats, er det 

ingen tilfældighed i det sydfynske. For Svendborg 
har en maritim historie og styrkeposition inden for 
det maritime miljø. 

Beliggenheden er ideel. Svendborg ligger tæt ved 
Svendborgsund i kort afstand til den vestlige Øster-
søs øvrige havnebyer. I de seneste år er styrkeposi-
tionen blevet udbygget med investeringer og nye 
tiltag. Sidste år åbnede dørene til et splinternyt ma-
ritimt start-up hub kaldet Sharefifty5. Bag projek-
tet står blandt andet de fire sydfynske kommuner 
Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn

Svendborgs borgmester Bo Hansen er ikke i tvivl 
om, hvad den maritime start-up hub kommer til at 
betyde for Svendborg. 

 “I disse år udbygger vi Svendborgs maritime styr-
keposition med forskellige målrettede investerin-
ger og tiltag. Placeringen af den maritime startup 
hub her i byen er en del af denne strategi. Målet 

Af Alex Randrup
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er at skabe synergi mellem hubben og vores 
stærke maritime miljø, så vi sikrer, at Svend-
borg og Sydfyn også er førende, når det gælder 
udvikling og test af nye maritime teknologier. 
På sigt skulle det gerne generere vækst og 
arbejdspladser til vores område”, sagde Bo 
Hansen i forbindelse med åbningen i 2018. 
Iværksættervirksomheden Scoutbase er flyt-
tet til Svendborg 

Iværksættervirksomheden Scoutbase er et ek-
sempel på én af de virksomheder, som Svend-
borg sigter efter med deres maritime profil. 
Scoutbase udvikler et digitalt værktøj, der 
skal forbedre sikkerheden til søs ved at skabe 
’real time’-indsigt i skibspersonalets daglige 
udfordringer med sikkerhed og produktivitet, 
og så dele dem med organisationen.

Oprindeligt er virksomheden stiftet i Køben-
havn, men har taget turen over Storebælt til 
Svendborg. I front for virksomheden er Mads 
Ragnvald Nielsen, som kender Svendborg 
efter at have gennemført en maritim uddan-
nelse i det sydfynske. Mads har sammen med 
tre kammerater stiftet firmaet, som er langt 
fremme i udviklingen af software, som skal 
hjælpe rederier og andre i den maritime bran-
che med at nedbringe antallet af ulykker og 
sikkerhedsbrister i havne og ombord på skibe 
verden over. 

For Mads Ragnvald Nielsen er Svendborg og 
Sharefifty5 det perfekte match for Scoutbase 
for at drive virksomheden videre. 

“Hvis man gerne vil noget inden for søfart, så 
er det afgørende, at man udnytter sit netværk. 
Vi er født til at være internationale, men her 
i Svendborg bliver der gjort noget for os. Der 
er nogle ret tunge profiler tilknyttet projektet. 
Vi får ny viden og nye kontakter. De rette 
kontakter inden for branchen”, siger Mads 
Ragnvald Nielsen. 

Sharefifty5 er ikke bare endnu et kontor-
fællesskab, der er poppet op og et forsøg på 
branding for kommunes side. Sharefifty5 har 
ambitionen om at være et knudepunkt for 
maritime danske og internationale iværksæt-
tere. Man vil give iværksættere de allerbedste 
rammer for produkt- og forretningsudvikling 
og skabe en stærk fødekæde af spin-out virk-
somheder. Hubbens virksomheder får også 
fri adgang til at bruge professionelt udstyr, 
værktøj, maskiner og 3D printere til udvikling 
og test af prototyper på Svendborg Erhvervs-
skole, SIMAC og en række andre virksomhe-
der og kontakt til investorer er også en del af 
forløbet.

Om projektet: 
Sydfyn bliver knudepunkt for en 

ny maritim start-up hub, som skal 
give iværksættere de allerbedste 

rammer for produkt- og forret-
ningsudvikling og skabe en stærk 
fødekæde af spin-out virksomhe-

der

Scoutbase sigter efter større 
markeder 

Søfart er en nichepræget branche og langt 
størstedelen af de virksomheder, der be-
skæftiger sig med branchen er født til at 
være internationale, det erkender Mads 
Ragnvald Nielsen fra Scoutbase. 

Derfor kan det både været dyrt og tids-
krævende for iværksætterne at give sig i 
kast med søfart. For Scoutbases vedkom-
mende kan de nikke genkendende til pro-
blemstillingen med tid. De er i fuld gang 
med at teste deres prototype i et live-miljø 
i samarbejde med deres udviklingspart-
ner DFDS, der er et af de førende rederier 
i Nordeuropa. DFDS skal afprøve og teste 
løsningen ombord på deres skibe såvel 
som på kontoret. KMD har investeret i 
Scoutbase via koncernens KMD Venture 
samtidig har Scoutbase også modtaget 
støtte fra Den Danske Maritime Fond. 

Startups med gode, innovative idéer søger om 
plads og udvælges af advisory boardet.

En plads i hubben giver adgang til et strukture-
ret acceleratorforløb med milepæle undervejs.

Desuden fri adgang til at bruge professionelt 
udstyr, værktøj, maskiner og 3D-printere til 
udvikling og test af prototyper på Svendborg 
Erhvervsskole, SIMAC og en række erfarne virk-
somheder.

Forløbet indebærer sparring med fagprofessi-
onelle, erfarne forretningsudviklere, kontakt til 
investorer og adgang til test udviklings værk-
sted‐ og kontorfaciliteter.

En plads i hubben er gratis, og hubben kræver 
ikke ejerandele.

OM DEN MARITIME STARTUP 
HUB I SVENDBORG

Mads Ragnvald glæder sig over, at prototypen er 
i test og at der er opbakning til firmaet. Det giver 
lys for fremtiden. 

“Vi har en helstøbt prototype og den er i test. Vi 
må vente på resultaterne. Men vi har fået penge 
og en udviklingspartner. Tidligere arbejdede vi 
jo både på at finde penge og samarbejdspartnere. 
Der sad vi et vakuum, for vi kom ikke rigtigt 
videre. Vi skulle gerne blive klar inden for det 
næste halve år til at have et produkt og proof of 
concept,” afslutter Mads Ragnvald Nielsen. 

Svendborg har tidligere været me-
get stor inden for skibsindustrien og 

forskellige industrier der leverede 
hertil. Jernstøberiet L. Lange & Co. 

eksistede frem til 1984 og skibs-
værftet Svendborg Værft frem til 

2001.

I øvrigt så har Danmarks største 
virksomhed sin oprindelse i Svend-

borg, idet kaptajn Peter Mærsk 
Møller og sønnen Arnold Peter 

Møller i 1904 købte et brugt damp-
skib og efterfølgende dannede A/S 

Dampskibsselskabet Svendborg. 
I 2003 blev det fusioneret med 

Dampskibsselskabet af 1912 A/S og 
fik navnet A.P. Møller-Mærsk A/S. 
Dette selskab er i dag kendt i de 

fleste havne verden over.
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Virksomhed: Intelligent Marking 

Navn: Anders Ulrik Sørensen og 
Andreas Ydesen 

Titel: Foundere 

Etableringsår: 2015 

Største iværksætterdrøm: At vise at to 
unge mænd fra Vendsyssel kan opbyg-
ge en international robotvirksomhed 

Vi har lavet Intelligent Marking, fordi vi på 
handelsgymnasiet fik til opgave at levere en 
virksomhedsidé i faget innovation. Vi fandt 
på idéen i 2013, og det meste af det følgende 
år brugte vi på at deltage i Fonden for Entre-
prenørskabs Young Entreprises-arrangemen-
ter. I juli 2014 dimitterede vi, og i januar 2015 
gik vi fuldtid på projektet.  

Vi er iværksættere, fordi det er naturligt for 
os. Vi er begge vokset op med drømmen om 

Iværksætterne Anders og Andreas fra Vendsyssel sprang ud i 
et vaskeægte hardware-eventyr, da de fik idéen om verdens 
første fuldautomatiske markeringsrobot til et skoleprojekt 
på HHX. Det har gjort dem til iværksættere og foundere 
af en virksomhed med et stort internationalt potentiale. 
Anders og Andreas har formået at overbevise private inve-
storer og fonde, at indgå i et samarbejde med en af europas 
førende R&D-virksomheder, samt at stable finansiering 
i millionklassen på benene for at skalere deres virksom-
hed. Intelligent Marking stormer fremad på markedet, og 
drengene er klar til at sælge produktet udenfor Danmarks 
grænser i mere end 35 lande verden over.

at skabe noget selv, og tankerne og idéerne 
derom er altid kommet let til os begge. 

Den største udfordring som iværksættere 
er nok, at der er en bagside af medaljen. Det 
er der jo for alle. Det er måske den side, man 
ikke rigtig viser frem. Det går op og ned - 
sådan er det bare. Hvis vi skal fremhæve et 
eksempel, som virkelig satte os tilbage, så var 
det, da vores gps-system fejlede. Det satte os 
et halvt år tilbage i processen. Vi er jo godt 
klar over, at når man arbejder med robotter 
og hardware, så kræver det specialister. Og 
vi er langt fra specialister, men vi er heldige 
at have et godt team, samarbejdspartnere 
og lokalområdets opbakning. Det hjælper os 
virkelig meget. 

Det største øjeblik for os som iværksættere 
var nok, da vores robot for nyligt lavede op-
stregninger til en landsholdskamp i fodbold 
mellem USA og Columbia på det legendariske 
Raymond James Stadium i Florida. Det var 
en professionel blåstempling for os. Vi er 

taknemmelige og glade for alle vores kunder, 
men den oplevelse var lidt noget andet, 
end når en kommune bruger vores robot til 
at opstrege de lokale baner. Det må vi nok 
indrømme. 

For os betyder lokalsamfundet i Vendsys-
sel meget. Der er ingen tvivl om, at folk i 
Vendsyssel stoler på os. Vi kender alle, og alle 
kender os. Det betyder jo, at vi ret nemt kan 
få hjælp og opbakning, hvis vi har brug for et 
eller andet. Man skal heller ikke glemme, at 
det relativt set er billigere at drive virksom-
hed herfra, end hvis vi rykkede virksomhe-
den til København. 

VÆKSTKABER

Foto: Privat

Virksomhed: eGastro.dk 

Navn: Peter Mortensen og Thomas 
Henriksen

Titel: Foundere 

Etableringsår: 2013 

Største iværksætterdrøm: Skabe en 
platform, der gør det muligt at få flere 
lokale brands til at vækste.

Vi har lavet eGastro, fordi der var behov for 
at samle lokale producenter på én platform. 
Vi er fra Vestkysten, og vi ved, at folk herude 
har svært ved at sælge deres produkter. Ved 
at lave en platform og sælge til andre end blot 
lokale og turister, har vi skabt muligheden 
for, at lokale producenter kan blive tilgænge-
lige for flere kunder. Vi opfylder det behov 
der er for gode og lokale varer.

Vi er iværksættere, fordi det flytter os som 

eGastro er historien om et venskab mellem en slagter og 
en fotograf fra Lemvig, som er gået sammen om at starte 
et slaraffenland for den madglade og kvalitetsbevidste for-
bruger. De har lavet platformen eGastro, som samler lokale 
fødevareproducenter. En slags digital gårdbutik. eGastro er 
et lysende eksempel på, at en platform for lokale produ-
center fra Vestkysten sagtens kan se hele Danmark som sin 
markedsplads.

mennesker. Vi udvikler os konstant i denne 
her branche. Vi har altid haft flair for at sæt-
te nye ting i gang, men vi tog virkelig sprin-
get fuldt ud i 2013, da vi startede eGastro. Vi 
havde ingen investorer, så vi har brugt de 
sidste fem år på at geare os selv til vækst. Nu 
har vi vores team på plads, og vi skal ikke 
længere lave alt selv. 

Den største udfordring i vores hverdag 
som iværksættere er tid. Det kender alle 
iværksættere vist til. Især dem med familier 
derhjemme. Vi ved jo, at der er så mange 
valg, der skal træffes, og når vi vælger noget, 
fravælger vi jo også noget andet. Vi har 
ihvertfald erfaret, at det tager tid at prøve 
ting af, og at man hurtigt bliver god til at tage 
beslutninger som iværksætter.

Det største øjeblik for os som iværksættere 
var, da vi vandt iværksætterprisen som 
Årets Guldkantsiværksætter i 2015. Det var 
virkelig stort. Det var en landsdækkende pris, 
og det viste os, at andre mennesker også så 

potentialet i vores idé. Det var dér, vi fandt 
ud af, at vi var på rette spor med eGastro.  

Lemvig og lokalsamfundet heroppe betyder 
meget for vores virksomhed. Byens borgere 
er vores ambassadører. De har været med til 
at gøre eGastro til den succes, det er i dag.

VÆKSTSKABER

Foto: konggulerod.dk
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Virksomhedsnavn: Is fra Skarø - Bio-
synergy A/S 

Navn: Britta Tarp & Martin Jørgensen

Titel: Ejere 

Etableringsår: 2005

Største iværksætterdrøm: At man skal 
kunne smage naturen som aldrig før, 
når man spiser vores gourmet-is. Det 
vigtigste for os er at skabe et ærligt 
produkt med en ærlig smag.

Vi har lavet vores Skarø Is, fordi vores liv 
passer til at være iværksættere. Vi elsker den 
frihed, det giver. Vi har mulighed for at ar-
bejde hjemmefra, og vi kan arbejde sammen 
om at nå ét mål, hvor vi fordeler opgaverne 
imellem os. 

Vi er iværksættere, fordi det er vigtigt at 
bruge sit liv på noget, man brænder for. For 
os er det frihed at kunne bruge sin tid på at 

Fra Skarø i det Sydfynske Øhav sælges der til både ind- og 
udland. Is fra Skarø er en serie økologisk is baseret på rene, 
danske kvalitetsråvarer. Som navnet siger, bliver isen til på 
Skarø – en lille ø med blot 27 beboere i det Sydfynske Øhav. 
Virksomheden tilbyder is til det danske og internationale 
marked inden for fire kategorier: Gourmet-is, protein-is, 
softice og yoghurt-is. 

Is fra Skarø adskiller sig fra andre is, idet den er baseret 
på birkesaft og sukkertang. Både birkesaft og sukkertang 
har nogle vidunderlige egenskaber, som gør dem særdeles 
velegnede at bruge i is. 

være skabende. Det er bekræftende, når en 
ny opgave lykkes, og man får respons fra sine 
kunder. Det minder os om, at man skal huske 
at leve i nuet, og at vores arbejde også er vo-
res passion. Det hele går op i en højere enhed. 

Den største udfordring ved at være iværk-
sætter er at skulle kunne det hele og få tid til 
det hele. Det er også en udfordring at lykkes 
med ens salg, når man ikke er bedst til at 
sælge, og at skaffe finansiering, når man bor 
på en ø. 

Det største øjeblik for virksomheden var, da 
den første lille produktion gik i gang - bare 
for at nævne ét øjeblik blandt mange. Det var 
også stort, da vi scorede Singapore Airlines 
som kunde, og da vi åbnede is-caféen for 
første gang. Hver gang vi åbner, er det med 
forbedringer og nyheder. Det er stort øjeblik 
for os hvert eneste år. 

Lokalsamfundet betyder helt vildt meget for 
Skarø Is. Det er umuligt at lykkes med noget, 

hvis man ikke har omgivelsernes opbakning 
til det. Det er en daglig hjælp og støtte at vide, 
at der er nogen, som vil hjælpe, hvis man har 
brug for det, og nogen, som ønsker en det 
bedste.

VÆKSTSKABER

Foto: Kristeligt Dagblad

Slut med ventetid på fi nansiering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lån fi nansiering til små og mellemstore virksomheder i 
Danmark. 

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

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

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

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

•   Læs mere på www.opr-virksomhedslån.dk

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

bevare overblikket over dine pengestrømme.

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

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

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

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

Mette Kristensen - ejer af Mia Casa
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MØD MEYER

 

Danmarks 
ukronede 
madprædikant
Vi stiftede bekendtskab med ham som den ener-
giske tv-kok i “Meyers Køkken”. Men det er som 
madprædikant for det nye nordiske køkken, at han 
har fået kultstatus og respekt verden over. Iværk-
sætteren har mødt madmanden Claus Meyer, der 
kommer fra Lolland, og som har en trang til at gøre 
verden til et “bedre og smukkere sted”, som han 
selv siger det. 
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”J
eg sagde engang - og jeg mener det stadigvæk - at 
jeg aldrig helt ved, hvor jeg er på vej hen, men at 
jeg aldrig glemmer, hvor jeg kommer fra. Jeg er jo 
en bonderøv fra Lolland”, konstaterer Claus Meyer 
prompte på spørgsmålet om, hvor stor betydning 
opvæksten på Lolland har haft for ham som for-
retningsmand og iværksætter i løbet af de seneste 
30 år. 

Claus Meyer har taget plads i den højloftede spi-
sestue i villaen på Frederiksberg. Herfra taler han 
passioneret om sine bedrifter, og at han her i sin 
karrieres efterår vil  fokusere på socialt orientere-
de projekter frem for at høste flere Michelinstjer-
ner, som han har gjort med restauranterne Noma, 
Studio, Aska og Agern. Uden dog at stjernerne på 
noget tidspunkt har været et mål i sig selv, påpeger 
han. 

Han sidder på den ene side af et stort spisebord, 
lægger hovedet på skrå og skuer ud mod haven, 
mens han sætter ord på sin passion, og hvordan 
han forløser sit drive.

“Det hele er båret frem af en trang til at gøre 
verden til et bedre sted med mad og måltider som 
instrumenter. Det har aldrig været mit mål at have 
30 ansatte og en omsætning på 10 millioner inden 
for to år. Jeg har villet se en forandring i samfundet 
eller i kulturen. Jeg har villet inspirere mennesker 
til at træffe bedre valg, ligesom jeg selv er blevet 
inspireret.”  

Madmanden Meyer har altid haft en mission og en 
større mening med sine forretninger. En missi-

on der rækker ud over at skovle penge hjem på 
danskernes dårlige madkultur og deres kulinariske 
standarder. Flere af virksomhederne og initiativer-
ne har været statements, siger han. De er budska-
ber om noget bedre. Budskaber der skal forandre 
og gøre os andre klogere. Det gælder også for én af 
Claus Meyers største succeser - Noma - som han 
har skabt sammen med med køkkenchef og med-
ejer René Redzepi. 

Noma var et fælles nationalt dannelsesprojekt, 
der skulle fornye vores madkultur. Hverken mere 
eller mindre. Det Nordiske Køkkenmanifest er 
underskrevet af nordens bedste kokke og var det 
redskab, der skulle fungere som bevægelsens lede-
stjerne og engagere omverdenen i projektet. 

At andre restauranter siden efterfulgte Noma og 
gjorde den nye nordiske madkultur til et mar-
kedsføringsinstrument, der skulle hjælpe Norden 
med at udkonkurrere sine naboer, var aldrig Claus 
Meyers intention.

Fra færdigretter i Sundby til foie gras i 
Gascogne

Claus Meyer tonede første gang frem på skærmen 
som energisk tv-kok, hvor han tryllebandt tv-seere 
landet over med programmet Meyers Køkken. Han 
blev kendt som provokatøren, der drønede friske 
råvarer ned i gryderne og smagte sovsen til på 
åben skærm. Han gav pokker i tidens slankesnak 
og smed gerne en halv liter piskefløde i gryden. I 
flere år hev han mere end en million tv-seere til 

PROFIL

Af Alex Randrup

BAGGRUND

Foto: Frederik Smith
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programmet. For Claus Meyer havde 
store armbevægelser og noget på hjerte. 
Han prædikede god smag, og at nydelse 
var legalt. Han revolutionerede dan-
skernes madkultur, hvor majoriteten 
mente, at maden helst skulle være noget 
nemt og - vigtigst af alt - billigt.

I den højloftede spisestue på Frederiks-
berg fortæller Claus med rolighed om 
sin opvækst. Det var ikke kalvebrisler 
og foie gras, der prydede middagsbor-
det i barndomshjemmet på Lolland. 
Tværtimod. Claus Meyer er opvokset i 
et arbejderhjem, hvor et aftensmåltid 
som standard bestod af hakket kød og 
forkogte grøntsager. 

I 1983 blev han student fra Nykøbing 
Falster Katedralskole, og da han ikke 
anede, hvad han skulle med sit liv, stak 
han af til Frankrig for at arbejde som 
au-pair. 

Det blev en tur, som på mange måder 
kom til at ændre både hans og dansker-
nes liv. I hvert fald det liv der foregår 
rundt om spisebordene. For opholdet, 
der blev delt mellem en parisisk tandlæ-
gefamilie og en konditor i Gascogne, gav 
den unge lollænder en åbenbaring.

“Da jeg vendte hjem fra Frankrig, havde 
jeg en idé, som føltes som et kald. Jeg 
var en ung, romantisk dreng, der havde 
fået en erkendelse af vidunderlig mad 
og kærlighed. Jeg havde erkendt, at det, 
jeg længe havde savnet i mit eget liv, 
var det sammenhold, det fællesskab, de 
fælles måltider og den hverdagsglæde, 
som livet i Frankrig var så fuld af.  Jeg 
var opflammet af, at der kunne være en 
sammenhæng mellem kærlighed og god 
mad, og det blev så den drivende kraft i 
mit livsprojekt. At få folk til at spise over 
længere tid eller spise kyllinger i bedre 
kvalitet var et middel ikke et mål.”

De sanselige franske måltider afspej-
lede nærværet mellem dem, der sad 
ved bordet. Modsat de traditionelle og 
kortvarige måltider han var vokset op 
med. Turen til Frankrig gav ham ideen 
om, at han skulle bruge sit liv på at revo-
lutionere sine landsmænds madvaner. 
Glæden og begejstringen for velsmag 
skulle ind i de danske køkkener. 

Iværksætteri i blodet

Lysten til iværksætteri blev vakt i Claus 
Meyer, længe før han fik sin åbenbaring 
i Frankrig. Både hans far og farfar var 
iværksættere. Allerede fra barnsben 

“Da jeg rejste til USA, havde jeg et behov for at 
være tydelig med, at jeg er fra Lolland, og at jeg 
ikke var sådan en, der bildte sig ind, at jeg skulle ud 
og indtage hele verden. Det at være fra landet har 
præget min måde at gå ud i verden og møde andre 
mennesker på.”

Foto: Privat

har Claus Meyer været vant til tanken om 
at sætte ting i værk. 

På den front er han vokset op med to rol-
lemodeller, som på mange andre områder 
“ikke var rollemodeller”, som han selv siger. 
Claus Meyers far var handlende og han 
mindes weekender fra barndommen, hvor 
han blev tvunget til at omdele brochurer 
for at bidrage til forretningen. 

Fortællingen om Claus Meyers opvækst får 
én til at tænke på et eventyr. Han var  out-
sideren, klassens tykke dreng, der voksede 
op på Lolland og alligevel endte med at få 
succes. Claus var driftig og entreprenant 
allerede i ungdommen. Af vennerne gik 
han under navnet “Turnerings-Claus”, fordi 
han arrangerede turneringer i alt fra skak 
til badminton. Spørger man hvorfor, svarer 
Claus, at han besidder evnen til og en tro på 
at få ting til at ske og at han allerede den-
gang holdt af at være den, der bragte folk 
sammen og fik fællesskaber op at stå. 

Efter sit ophold i Frankrig kastede han sig 
over maden og kantinedriften på Handels-
højskolen i København. Samtidig studerede 
han, hvordan man starter en virksomhed. 
Herfra tog karrieren fart, og han har siden 
sat sit aftryk på mange projekter. Han 
har åbnet bagerier, delikatesseforretnin-
ger, madhuse, flere Michelin-belønnede 
restauranter, en festival, udgivet over 20 
kogebøger, investeret i fodboldklubben Ny-
købing FC og undervist andre i madlavning 
og iværksætteri. Dertil kommer det løse, 
som tæller en frugtplantage, produktion af 
specialøl, kaffe og ikke mindst initiativer-
ne Sakskøbings Mandskor og en mindre 
strikkeklub i samme by. 

Skabte et nordisk nirvana på 
Manhattan 

I 2015 river Claus og resten af familien 
Meyer teltpælene op og flytter til New 
York. Det har været kutyme for ham at 
bruge sine virksomheder som en form for 
testbane for nye initiativer. Indtoget i New 
York var et helt anderledes setup, end han 
var vant til. 

Han åbner Great Northern Food Hall på 
Grand Central Station. Her er skandinavi-
ske klassikere som smørrebrød, kanelsnur-
rer og grød på menuen. Claus Meyer har 
været vant til at starte i det små og lade 
sine virksomheder vokse gradvist, men i 
USA gjorde han det stik modsatte. Med fuld 
skrue rykkede han ind på det amerikanske 
marked og ansatte 400 medarbejdere. 

“Hvis jeg overhovedet starter noget af den 
størrelse igen, skal det heller ikke være i et 
fremmed land, for det er det fuldstændigt 
modsatte af, hvad jeg ellers altid har gjort. 
På den ene side fik vi fantastiske anmeldel-
ser og Michelinstjerner, så amerikanerne 
tog jo rigtig pænt imod os, men vi over-
vurderede både vores konkurrencekraft i 
det marked og locations-potential. Derfor 

”Jeg sagde engang - og jeg mener det stadig - at jeg aldrig helt 
ved, hvor jeg er på vej hen, men at jeg aldrig glemmer, hvor jeg 
kommer fra. Det vidste jeg ikke, da jeg var 25, men det fandt 
jeg ud af, da jeg var i trediverne. Det er sådan, jeg er, og det er 
sådan, jeg vil leve mit liv.”

blev rejsen en del hårdere, dyrere og mere 
besværlig, end jeg havde drømt om. Jeg er 
blevet fem år ældre på tre år,” siger Claus 
Meyer.  

Anmelderne jublede. New York Times’ ma-
danmeldere kaldte Claus Meyers food hall 
for et nordisk nirvana. Det amerikanske 
eventyr gik dog ikke smertefrit. Det ameri-
kanske eventyr var mere omfangsrigt end 
som så. Det indebar madboderne på Grand 
Central Terminal, en delikatesseforretning, 
en hotdog-bod, et bageri i Williamsburg, 
restauranterne Norman, Aska og Agern, 
kafferisteriet Brownsville Roasters, et vel-
gørenhedsprojekt i form af en kokkeskole, 
et bageri og en restaurant i den belastede 
bydel Brownsville i Brooklyn.

Har hjerte for sociale projekter 

Claus Meyer har drevet forretninger siden 
80’erne, men det er først her i karrierens 
efterår, at han er begyndt at tjene penge. 
Mange penge endda. Det har ikke ændret 
på, at han har store ambitioner, drømme og 
stadig er enormt optaget af velsmag. Det 
har fået ham til at åbne sine porteføljer 
af projekter op for socialt orienterede ini-
tiativer. Med inspiration fra Jamie Oliver 
stiftede Claus Meyer i 2011 en fond, der 
gør det muligt at involvere sig i velgørende 
projekter. 

Gennem Melting Pot-fonden har Meyer 
arbejdet for at øge livskvaliteten og forbed-
re fremtidsmulighederne blandt udsatte 
og marginaliserede befolkningsgrupper i 
Danmark og udvalgte udviklingslande, bl.a. 
ved etablering af madskoler.

Mere specifikt har Melting Pot tidligere 
indledt et samarbejde med Kriminalfor-
sorgen om at udforske, hvorvidt man kan 
forebygge tilbagevenden til kriminalitet 
ved at etablere kokkeskoler i udvalgte 
danske fængsler. Sidenhen er Melting Pot 
Bolivia blevet stiftet i samarbejde med 
udviklingsorganisationen IBIS.

“Vi kan ikke pludselig rende rundt og tjene 
så mange penge. Selvom det lyder helt 
sindssygt at sige. Det var det den følelse, jeg 
havde, for jeg havde aldrig prøvet at tjene 
den slags penge, og jeg synes ikke, det var 
penge, mit projekt handlede om. En dag 
ringer en kammerat til mig og siger, at han 

Foto: Privat
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troede, at den tænkning og det narrativ, vi havde skabt, forment-
ligt kunne bruges i andre lande, kulturer og sammenhænge. Så 
opstod den naive idé, at man kunne bringe den samme “virus” i 
spil i et land, der var fattigt, altså bruge velsmag til at bekæmpe 
fattigdom. Så tænkte jeg, at det ville sgu være endnu mere fanta-
stisk end at lave Noma, hvis jeg kunne hjælpe med at bekæmpe 
fattigdom. Derfor besluttede vi os for at forsøge at finde et land, 
hvor man kunne forsøge at søsætte det her projekt. Og det blev 
så Bolivia,” tilslutter Meyer.

Meyers velgørende projekt i Bolivia er aktuelt i dokumentarfil-
men “A Taste of Sky”, der er en del af dette års dokumentarfilmfe-
stival CPH:DOX. Her følger man jægeren Kenzo fra Amazonjung-
len og den indfødte Maria Claudia fra Andesbjergene. De bliver 
begge inviteret til Claus Meyers højtprofilerede kokkeskole i La 
Paz i Bolivia. Målet er at forbedre de to bolivianeres fremtid, idet 
de forsøger at etablere deres land som den næste store kulinari-
ske rejsedestination. 

Vil genrejse Lolland 

Ophavet og Lolland betyder stadigvæk meget for Claus Meyer. 
Omend det kun er enkelte vendinger, der bliver udtrykt med 
en flad lollandsk dialekt, er det tydeligt, da Claus med ét smiler, 
da han bliver spurgt ind til sit engagement i erhvervslivet og 
genopbygningen af Sakskøbing som en moderne købstad. Han 
vil aldrig glemme, hvor han kommer fra, og at han vil være 
tydelig om sit ophav, tilføjer han. Med egne ord, så er han “jo en 
bonderøv fra Lolland”. 

I 2006 køber Claus Hotel Sakskøbing, og i 2015 investerer han 
fem millioner kroner i Nykøbing FC sammen med den tidligere 
landsholdsspiller Claus Jensen, komiker Mick Øgendahl og den 
gambianske fodboldspiller Biri Biri. Det er to projekter, der er 
langt fra det, vi normalt forbinder madmanden Meyer med. På 
trods af ærgrelserne over den manglende kærlighed i familien 
har Lolland lagret sig i Meyer i sådan grad, at det er med i DNA’et 
i alt, hvad han foretager sig. 

“Da jeg rejste til USA, havde jeg et behov for at være tydelig 
omkring, at jeg er fra Lolland, og at jeg ikke er sådan en, der 
bilder sig ind, at jeg skal ud og indtage hele verden. Det at være 
fra landet har præget min måde at gå ud i verden og møde andre 
mennesker på. Jeg valgte at gå dybt ind i Hotel Sakskøbing og 
hele købstadsudviklingsprojektet, lige inden jeg rejste til USA. 
Jeg havde muligheden for det. Jeg har en glæde over at træffe 
de valg, som man sagtens kunne have været foruden,” tilslutter 
Meyer. 

Uanset om det er genrejsning af Sakskøbing som købstad, 
fodboldklubben FC Nykøbing, madskolen i Bolivia eller nordisk 
madkultur, gør Claus Meyer det, han er bedst til. At sætte liden-
skab over økonomi og få tingene til at ske for vores alles bedste. 
Både samfundet og ham selv. 

“Mit mål har aldrig været at tjene penge, men jeg har altid for-
søgt at finde nogle arenaer, hvor der var mange, der kunne have 
interesse i det samme, og så har jeg forsøgt at alliere mig uformelt 
og formelt, så vi i fællesskab har arbejdet for at realisere det her 
tredobbelte win-potentiale. Det fungerer for mig, det er godt for 
projekternes øvrige deltagere og det er godt for samfundet. Det 
er jo langt fra hver gang, det går godt, men når det lykkes med 
utopiske initiativer i fællesskab, er det en berusende oplevelse,” 
afslutter Meyer.

Foto: Privat
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Født 1964

Cand.merc.int. (SPRØK) fra Handelshøjskolen. Adjungeret 
professor i molekylær gastronomi ved Landbohøjskolen. 
Blev kendt for Meyers Køkken på DR1 i 1990’erne.

Har siden 1989, hvor han lancerede ’Meyers mad ud af 
huset’, åbnet en lang række madrelaterede virksomheder, 
heriblandt restaurant Noma sammen med stjernekokken 
René Redzepi. På tirsdag åbner han restaurant Radio tæt 
ved den gamle DR-bygning på Frederiksberg sammen med 
kokkene Rasmus Kliim og Jesper Kirketerp.

Ejer bl.a. Meyers Madhus, Meyers Deli, Meyers Bageri og 
Nordhavn Eddikebryggeri. Har stiftet Meyers Fond, som i 
2012 skal åbne en madskole i Bolivia. Har skrevet en lang 
række populære kogebøger. 

Er initiativtager til Melting Pot-fonden, der arbejder for 
at øge livskvaliteten og forbedre fremtidsmulighederne 
blandt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper i 
Danmark og udvalgte udviklingslande, bl.a. ved etable-
ring af madskoler. Melting Pot etablerer Smagens Time og 
Madmodsløbet samme år.

Claus Meyer står sammen med bryggeriet Mikkeller, Des-
sner-brødrene fra det amerikanske indierock-band The 
National og Beatbox Entertainment bag Haven Festival i 
København. En festival der løber over to dage, som forener 
musik- og smagsoplevelser på Refshaleøen.

Er gift med Christina Meyer Bengtsson. Sammen har de tre 
døtre.
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INDSIGT

DE 
BEDSTE 
KUNDER
Som iværksætter kan man godt have de forkerte kunder. Forkerte 
i den forstand at de ikke er så attraktive og profitable, som andre 
kunder, man kunne få i stedet. Men hvordan finder man frem til, 
hvem der er de rigtige kunder for virksomheden - dem, som skaber 
størst værdi?

Egentlig bør man glæde sig, hvis man som iværksætter er nået 
dertil, hvor man har faste kunder og ikke behøver at bekymre sig 
om, hvorvidt der kommer nogen omsætning i næste måned. Men 
det kan faktisk være en fare, hvis man ikke selv har valgt sine 
kunder, og det er kunderne, der har valgt én i stedet for. 

Det lyder umiddelbart som en god situation at stå i at blive valgt 
af kunderne, men hvad nu hvis virksomheden havde mulighed 
for at levere til og servicere et helt andet og mere attraktivt mar-
ked med kundegrupper, som hidtil har været overset?

Segmentering afslører nye kunder

En måde at finde frem til nye potentielle kundegrupper - uanset 
om man allerede har mange kunder eller ej - er at lave en syste-
matisk segmentering af kunderne i det marked, man er på. 

Segmentering vil sige opdeling af et marked i nogle kategorier, 
der ligner hinanden - kaldet segmenter - og så lade disse være 
grundlag for hele virksomhedens salgs- og markedsføringsarbej-
de. Det er der flere fordele ved. 

Det første, man får ud af at lave en kundesegmentering, er idéer 
til nye kunder, man slet ikke havde tænkt på før. Det får man 
gennem det overblik som segmenteringen giver, og som får hul-
ler i markedet til at fremstå som lysende pletter på et landkort. 

Det andet, man får ud af at lave en segmentering, er, at det giver 
os mulighed for at prioritere hvilke kundegrupper, der er de 
allerbedste for netop vores forretning, og som skal indgå i vores 
kundeportefølje. 

Endelig giver kundesegmenteringen inspiration til at behandle 
kunder i forskellige segmenter på forskellig vis, så man kan 
tilpasse sin markedsføring og sine produkter individuelt til 
forskellige kunder med forskellige præferencer. 

Af David Madlé og Nicolai Seest
(Gentryk)

Hvordan skal man segmentere?

Der findes et væld af forskellige kriterier, man kan bruge til at 
inddele markedet i forskellige kundesegmenter. Tabellen viser, 
at man overordnet kan segmentere efter parametrene geografi, 
demografi, købsadfærd eller kundens psykologi. 

Et sted at starte kan være at spørge sig selv hvilket geografisk 
marked, man i dag er på og hvilke alternativer, der kunne være? 
Hvis man i dag har kunder i Danmark, kunne det svenske marked 
være en mulighed for udvidelse. Det kan også være, at man har 
holdt sig til jyske kunder i stedet for at tage til Sjælland, eller at 
man omvendt ikke har bevæget sig udenfor hovedstadsområdet, 
bare fordi det er dér, man har startet sin forretning. 

Ligesom man kan have overset nogle attraktive geografiske 
segmenter, kan det også være, at man - bevidst eller ubevidst - har 
begrænset sig til en særlig demografisk gruppe. Hvis ens kunder 
er private forbrugere, kan det være, at man kun har fokuseret på 
kundegrupper med høj indkomst. Hvis man sælger til virksom-
heder, har man måske omvendt gået efter mindre virksomheder i 
stedet for de store, som har virket mere vanskeligt tilgængelige. 

Kundesegmenteringen bliver endnu mere interssant, hvis man 
segmenterer på købsadfærd. Man ser altså nærmere på, hvor-
dan man kan inddele sine kunder efter hvilke af ens produkter, 
de foretrækker, eller måske hvilke specifikke karakteristika, de 
efterspørger. Virksomheder kan have nogle kunder, der primært 
efterspørger kvalitet, mens andre går efter prisen eller noget 
helt tredje. Man kan også vælge at opdele kunder efter, om de 
køber meget eller lidt og måske opdage, at man har en masse små 
kunder i stedet for at satse på store kunder, som køber større 
mængder eller køber ind hyppigere. 

Endelig kan den sidste mulighed være at opdele kunderne efter 
mere psykologiske kriterier. Her kan vi måske konstatere, at 
vi har kunder i vores portefølje, som har forskellig risikovillig-
hed, forskellig livsstil eller måske forskellige holdninger til den 
branche, vi arbejder i. Det kan også være, at man konstaterer, at 
de kunder, man har i dag, er ens på alle disse punkter - og det kan 
netop være et tegn på, at man måske skulle få flere kunder i nogle 
nye segmenter. 

I tabellen ses flere eksempler på, hvordan man kan opdele sine 
kunder i forskellige segmenter, herunder kombinationer af de 
forskellige segmenteringskriterier, man kan anvende. 

Find favoritkunderne

Når vi har overblik over de mange forskellige kundesegmenter, 
der er på markedet - ofte flere end vi først havde tænkt på - kan vi 
beslutte, hvilke kunder vi vil vælge at satse på fremfor andre. Det 
rejser spørgsmålet om, hvad et godt kundesegment egentlig er? 
Det er selvfølgelig de kunder, som giver et godt overskud, men det 
kan de gøre på flere måder. Nogle kunder giver værdi på kort sigt, 
mens andre først gør på lang sigt. Nogle kunder giver aldrig rigtig 
værdi i sig selv, men er til gengæld rigtig gode referencer, som 
hjælper til at skaffe andre kunder. Andre kunder er gode, fordi de 
er loyale og vil være kunder hos os i mange år. 

Med disse kriterier kan man prøve at evaluere forskellige nuvæ-
rende og fremtidige kundesegmenter og beslutte, hvilke man vil 
satse sine ressourcer på. Beslutningen er ikke altid at vælge nogle 
kundesegmenter helt fra - den kan også handle om, hvilke kunder 
vi vil sælge reaktivt eller proaktivt til (d.v.s. hvilke kunder vi vil 
ringe til), og hvilke vi blot vil afvente opringninger fra og sælge til, 
når de selv henvender sig. 

Tilpasning til kunderne

Den helt store fordel ved at lave en segmentering af kunderne er, 
at vi kan overveje, hvordan vi skal behandle forskellige kunde-
segmenter på forskellig vis. Mulighederne for kundetilpasning 
er mange både i forhold til vores produktsortiment, vores daglige 
kommunikation og vores salgsmetoder. Det er alene et spørgsmål 
om fantasi. 

Man kan starte med at kigge på sine produkter eller services og 
overveje, om man skal lave nogle varianter af dem, så man har 
noget i sit sortiment, der passer specielt til ens favoritkunder. Den 
service, man tilbyder, kan også tilpasses, hvis f.eks. visse kunder 
har brug for mere eller anderledes service end andre. 

Det kan også være virksomhedens kommunikationsform, der skal 
tilpasses de forskellige segmenter i forhold til, om man vælger 
e-mail, post eller telefon i sin dialog med kunden - ligesom man 
selvfølgelig kan lave brochurer eller produktark, der netop hen-
vender sig specifikt til enkelte segmenter i stedet for alle. Man kan 
dermed fokusere på det præcise nøglebudskab, man har til netop 
denne kundegruppe. 

Kundetilpasning kan også ske ved, at man tilbyder forskellige pri-
ser til forskellige kundegrupper. Priser kan varieres ved, at man 
ændrer på sammensætningen af ens leverance. Til erhvervskun-
der kan man faktisk også prissætte efter den værdi, man skaber 
for kunderne, så de kunder, der “har råd” (= får størst værdi), også 
er dem, der betaler mest. 

Endelig kan et eksempel på kundetilpasning være en beslutning 
om hvem af ens medarbejdere, der står for kontakten til et be-
stemt kundesegment i forbindelse med salg eller leverance. Nogle 
medarbejdere har bedre kemi eller bedre fagligt match med nogle 
kunder end andre, og ved også at tilpasse os kunderne på dette 
punkt, kan vi styrke kundens interesse i at handle med netop os. 

Segmentering reducerer omkostninger

Det er nemt at forestille sig, hvordan kundetilpasset produktsorti-
ment og markedsføring kan øge salget. Men en anden sidegevinst 
ved kundesegmentering er, at man kan spare en masse ressourcer, 
når man ved hvilken markedsføring, der er den rigtige. I stedet for 
at sende en brochure til hundrede kundeemner, kan man måske 
lave ti opringninger, og i stedet for en udbygning af websitet, der 
møder hele verden, skal man måske lave en direct mail til top-ti 
listen af favoritkunder. 

En måde at øge muligheden for at ramme helt rigtigt og reducere 
omkostningen er at indsamle flere informationer om kunderne, 
end man har i dag. Det kan endda også være en nødvendig for-
udsætning, hvis man ikke på anden vis har fået det kendskab til 
kunderne, som er krævet for at segmentere dem i første omgang. 

Uanset om man indsamler informationer via spørgeskemaer, 
online surveys eller et antal telefonopringninger, gælder det om 
at have et godt kundekartotek, så man får registreret de rette 
informationer om kunderne og senere kan lave et udtræk fra sin 
kundedatabase, sit regneark eller sin adressebog. 

Emotionelle barrierer

Når nu der kan være mange fordele ved at finde helt nye og 
forskellige kundegrupper, hvad er det så, der kan holde iværksæt-
tere tilbage fra at udvide kundeporteføljen med nye segmenter? 
Der kan være forskellige emotionelle grunde til, at man holder sig 
tilbage. 
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For unge virksomheder kan det være, at man 
føler, at man er for ny på markedet til at handle 
med visse kunder - typisk de mest attraktive 
- og tænker måske, at man ikke har en chance 
for at vinde over de etablerede spillere på mar-
kedet. Man tænker dette, selvom virkeligheden 
meget vel kan være, at disse kunder måske 
har gået og ventet på at få nogle nye og mere 
dynamiske leverandører med nye idéer. 

En anden emotionel barriere kan være, at man 
føler sig bedst tilpas med de kunder, man har i 
dag. Det kan f.eks. være kunder, der ligner en 
selv, har samme baggrund, samme uddannelse, 
samme alder eller på anden måde får os til at 
føle os på hjemmebane. Finder man sig selv 
i denne situation, kan man tænke, at det kan 
vise sig at være meget lærerigt at komme lidt på 
gyngende grund. Klarer man det, kommer man 
måske tilbage og er endnu stærkere overfor de 
andre kunder i ens kundeportefølje. 

Endelig hører man nogle iværksættere sige til 
sig selv, at de har for travlt til at få nye kunder. 
Dette er sådan set en udmærket situation at 
være i - medmindre at de kunder, man har, 
ikke er særlig profitable. Er det tilfældet, er der 
ingen anden vej end at finde tiden til nye profi-
table kunder og dermed også få økonomi til at 
ansætte assistance i virksomheden, som man 
har brug for, hvis man skal have tid til det hele. 

Kategori Alternative segmenteringer Eksempler på forskellige kundesegmenter

Markedssektor Forbrugere (B2C) - Virksomheder (B2B) 
- Offentlige institutioner - organisationer

Markedsområde Verdensregion - lande

Lokation Metropol/provins/landområder - Urban/suburban

Branche Handel - Service - Industri - Vidensbranchen 
- Oplevelsesindustrien mm.

Alder/livsstadium Børn/teenagers/voksne/ældre - Nystartede/etablerede/
modne virksomheder

Indkomst/omsætning 1,000 - 10,000 - 100,000 - 10,000,000 mm. 

Størrelse Antal personer - Spredning på antal lokationer

Køn Kvinder - Mænd

Købskriterier Forskellige produktkarakteristika (kvalitet, funktionalitet, 
brand mm.)

Købstidspunkt Sæson - Begivenhed

Købsomfang Genkøbsfrekvens - Forbrugsrate - Stor/lille kunde

Prisfølsomhed Høj/middel/lav prisfølsomhed

Personlighed Høj/lav risikovillighed - (U)beslutsom 
- Analytisk/intuitiv

Kompetence
Høj/lav teknisk kompetence 

- Lille/stor købserfaring

Livsstil Eks. tradition/moderne

Værdier Eks. pragmatisk/idealistisk

Geografi

Demografi

Købsadfærd

Psykologi

“Segmentering kan næsten 
blive en skattejagt efter nye 
mulige kundeemner, som 
man kan servicere på nye 
kreative måder.”

Start skattejagten efter 
kunder

Valg af de rette kundeseg-
menter er en af de helt cen-
trale beslutninger, når man 
designer eller re-designer sin 
virksomhed. Ikke mindst når 
en virksomhed er i vækst, er 
det en stor fordel at se med 
et kritisk blik på kundekartoteket en gang i 
mellem - hvilke kundesegmenter dominerer og 
hvilke mangler?

For mange start-up virksomheder er der ofte 
flere og andre kunder, end man tror, og derfor 
kan segmenteringen næsten blive en skattejagt 
efter nye mulige kundeemner, som man kan 
servicere på nye kreative måder. 

Med flere kundesegmenter at vælge imellem 
bliver det ikke alene muligt at se efter mere 
profitable kunder. Man kan også finde frem 
til netop de kundegrupper, man deler værdier 
med, som giver en de sjoveste opgaver, og som 
man bare drømmer om at arbejde for. 

Når lysten driver værket, kommer man nemlig 
altid hurtigere fremad med sin start-up virk-
somhed. 

INDSIGT KOMMENTAR

TI BUD PÅ 

LEDELSE DER 

GØR DIG TIL EN 

BEDRE LEDER

ere end tusind år før vor tidsregning blev 
de ti bud givet til det jødiske folk som en 
eviggyldig rettesnor for menneskelivet. 
Siden er læresætningerne blevet centrale 

og indarbejdet i vores DNA og dagligdag - nærmest uden 
at vi tænker over det. På samme måde er det en god idé at 
opstille retningslinjer for, hvordan du gerne vil agere og 
opfattes som leder. 

Har du først formuleret dine ledelsesprincipper i punkt-
form, bliver de lettere at huske og efterleve. Som med de 
”rigtige” 10 bud, bør der være plads til fortolkningsmu-
ligheder og ingen krav om, at du skal gøre alting 100 pro-
cent rigtigt. Formentlig kommer du til at justere dem med 
årene, som du selv og din virksomhed udvikler sig. Men 
som udgangspunkt er det godt at få grundprincipperne 
for god ledelse nedfældet. Følger du dem i hverdagen, er 
du godt på vej til at blive en leder, som dine medarbejdere 
har lyst til at følge. 

Dine ti bud om god ledelse behøver ikke at være de 
samme som mine. For ledere er det først og fremmest den 
personlige tilgang til medarbejdere, der tæller. Men her er 
mine 10 bud på dét, du bør huske og forholde dig til som 
leder. 

1. Husk, at du har ansat en eller flere medarbejdere, fordi 
du ellers skal gøre alting selv.

2. Fortæl dem, hvordan du ønsker, at din virksomhed skal 
udvikle sig.

3. Vær tydelig og præcis i dine forventninger til, hvad den 
enkelte medarbejder skal gøre.

4. Stil krav. Medarbejdere udvikler sig og bliver dygtigere, 
hvis han eller hun bliver udfordret. 

5. Gør det muligt for hver enkelt medarbejder at lykkes 
med sine opgaver.

NIELS AGERUP, 

DIREKTØR, CCO, ASE

6. Vær konkret og præcis i din tilbagemelding/feedback, 
så der ikke er behov for tankelæsning.

7. Sørg for, at medarbejderen er motiveret og oplever 
arbejdsglæde.

8. Brug tid sammen med medarbejderen, hvor du er 100 
procent fokuseret.

9. Styrk medarbejderens lyst til at gøre de rigtige ting.

10. Dæk behovet for ledelse uanset hvilken opgave, din 
medarbejder skal udfylde.

Når du skal bedømme og belønne dine medarbejderes – 
og for den sags skyld din egen indsats, er det vigtig at gøre 
det retfærdigt. Både i forhold til dig selv og dine ansatte. 
Mange ledere er i tvivl om, hvorvidt det ikke er mere 
relevant at bedømme og belønne resultater i stedet for 
indsatser. Det kan som udgangspunkt være både fornuf-
tigt og logisk.

Men ser vi isoleret på de sammenhænge, der er mellem 
resultatskabelse og indsatser, så kommer indsatser før 
resultater. Det vil sige, at hvis vi får gjort de indsatser, der 
er aftalt til det rette tidspunkt – og med den rette kvalitet 
– så kommer resultaterne af sig selv. Forudsat at der ikke 
er ydre påvirkninger, som forstyrrer processen.  Som be-
kendt kan en række faktorer afgøre, om der kommer det 
ønskede resultat ud af anstrengelserne. Og mange af disse 
har medarbejderen selv ingen indflydelse på. 

Med andre ord skal du bedømme din medarbejder på det, 
som vedkommende har indflydelse på. Samme nådighed 
bør tages i betragtning, når du evaluerer din egen indsats. 
Selv om du efterlever dine ti bud, er det ikke alt, du kan 
kontrollere.

M
Af Niels Agerup
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Trendsættere inden for 
deleøkonomisk iværksætteri 
har fejret 10 års fødselsdag

I 2008 blev deleøkonomien introduceret for første gang af professor 
Lawrence Lessig fra Harvard University. Samme år lancerede de to unge 
iværksættere Kristian Matthes og Savo Pekic virksomheden Findroom-
mate, som var en af Danmarks første deleøkonomiske virksomheder. I 
dag erobrer virksomheden 100.000 nye brugere årligt, og de hjælper 
dagligt boligsøgende med at få tag over hovedet i både Danmark og 
udlandet. 

M ed et årti på bagen er der ingen tvivl 
om, at deleøkonomien er kommet for at 
blive. Konceptet er blevet inviteret in-
denfor i danskernes dagligstuer, mens 

Findroommate har bragt netop dagligstuerne ind i 
deleøkonomien. I en tid, hvor bæredygtighed er blevet 
et aktivt tilvalg, har de to unge iværksættere, Kristian 
Matthes og Savo Pekic, nemlig skabt en af Danmarks 
første deleøkonomiske platforme, som forbinder 
boligsøgende og udlejere. Med 100.000 nye brugere 
årligt, de facto monopol på delelejlighedsmarkedet og 
et samarbejde med et af Danmarks erfarne holding-
selskaber Freeway, er Findroommates massive succes 
ikke til at komme udenom. 

Af Laura Hönig

For de to unge iværksættere lå problemet 
med den endeløse boligsøgning ikke fjernt. 
Idéen om at starte virksomheden Findro-
ommate kom til de to stiftere, da de selv var 
helt grønne på boligmarkedet og oplevede 
på egen krop, hvor svært det kan være at få 
tag over hovedet, når man skal konkurrere 
med tusindvis af andre boligsøgende. 

Da Matthes og Pekic lancerede Findro-
ommate, var begrebet deleøkonomi kun 
lige blevet indført, og selvom det i dag er 
blevet velintegreret i det danske sprog og 
flere gange har været indstillet som “Årets 
Ord” af Dansk Sprognævn, var det langt fra 
almindeligt tilbage i 2008. Startskuddet til 
virksomheden var derfor blot, at de to unge 
stiftere så problemet i, at udvælgelsen af 
roommates var overladt mere til tilfældig-
heder end personligheder. 

“Jeg har selv prøvet at stå i en situation 
som boligsøgende, hvor man kontakter 
udlejer efter udlejer for så at få at vide, at 
man er nummer jeg-ved-ikke-hvad i køen. 
Dengang tænkte jeg, at der simpelthen 
måtte være en mere personlig måde at 
søge lejebolig end bare et telefonnummer 
og en e-mailadresse. Der måtte være en 
bedre måde,” forklarer Kristian Matthes til 
Iværksætteren. 

Fra tabu til trend

Den personlige bolig- eller roommate-søg-
ning viste sig også succesfuld, da koncepter 
som deleøkonomi og roomies rykkede 
direkte ind i bedste sendetid på TV, på 
Christiansborg og i danskernes hverdag. 
For Kristian Matthes var det uden tvivl en 
af de største milepæle at få lov til at ride 
med på bølgen af deleøkonomiske startups 
og opleve, hvordan markedet for delebo-
liger og bofællesskaber gik fra at være en 
tabubelagt niche til en samfundstrend. 

Som startup-virksomhed havner man 
uomtvisteligt i en bølgedal fra tid til anden, 
men de to stiftere af Findroommate fandt 
styrke i ikke at lade sig synke. Netop den 
mentalitet fik virksomheden til at vende 
udfordringer til læringer, som har bragt 
dem langt på deres rejse. 

“En af de allerstørste udfordringer har 
været at få de to sider af virksomheden til 
at harmonere. At få dem vækstet ligeligt, 
skabt en god dynamik og netværkseffekt. 
Der er jo brug for det nødvendige udbud, 
for at vi kan få den nødvendige efter-
spørgsel,” forklarer Kristian og uddyber: “I 
starten havde vi kun tænkt på at vækste de 
betalende kunder - de boligsøgende - men 
vi skulle nok have været mere skarpe på at 
vækste udlejer-siden.”

Men med vedholdenhed og en anelse 
stædighed kommer man langt - selv i de 
perioder hvor kundebasen kan se sparsom 
ud. Og Kristian Matthes er ikke et sekund i 
tvivl om, at deres succes bunder i, at de har 
formået at fastholde det samme koncept fra 
start til slut. 

“Vi har ikke på noget tidspunkt afveget 
eller givet op, selvom vi måske ikke havde 
særligt mange boliger eller boligsøgende. Vi 
har fokuseret på at gøre det, vi er bedst til i 
stedet for at begynde på alle mulige andre 
ting. Det har bragt os dér, hvor vi er i dag,” 
siger Kristian.

Deleøkonomiens lyse fremtid gæl-
der ikke alle

Selvom Findroommate var frontløber for 
deleøkonomiske startups i Danmark, har 
de langt fra været de eneste på banen. 
Deleøkonomien har fanget både politikere 
og investorer, og flere og flere startups 
inkorporerer konceptet i deres visioner. 
Men selvom deleøkonomien er kommet for 
at blive, er Kristian Matthes ikke overbevist 
om, at deleøkonomiens lyse fremtid gælder 
alle markeder. 

“Jeg tror faktisk, at vi i Danmark simpelt-
hen er for rige til at have deleøkonomi, og 
at der er meget få ting, der giver mening at 
dele med andre. Vi er for godt stillet til at 
dele en hammer med en, der bor et kvarter 
væk,” forklarer Kristian, som dog stadigvæk 
ser en fremtid inden for visse brancher: “I 
forhold til elementer som biler og boliger, 
hvor der faktisk er mange penge at spare, 
tror jeg selvfølgelig stadigvæk, at der er 
vækst, og dér vil deleøkonomi kun blive 
mere og mere udbredt.”

Vil nyde deleøkonomiens fortsatte 
indpas på det danske boligmarked 

Findroommate fylder 10 år, og hvis man 
spørger Kristian Matthes, ser udsigterne for 
deres 20-års jubilæum ambitiøse ud. 

“I de næste 10 år ser jeg gerne, at vi bliver 
ledende i flere lande - især Holland og Sve-
rige, hvor vi allerede er aktive. Vi vil gerne 
være endnu større i Danmark, og om 10 år 
har vi måske også gang i vores egne bofæl-
lesskaber eller boliger, som vi administrerer 
og udlejer,” forklarer Kristian. 

I den nærmeste fremtid er Danmark sta-
digvæk i Findroommates kikkert, da de ser 
et kæmpe potentiale i det danske marked 
ifølge Kristian Matthes, som også mener, 
at koncepter som co-living bliver endnu 
større i de næste 10 år.

KRISTIANS TRE 

GODE 

RÅD TIL 
DELEØKONOMISKE 
IVÆRKSÆTTERE

Tænk lokalt. 
Selvom det ikke hænger sammen 
med den gængse måde at tæn-
ke forretning, er det vigtigt at 

vækste hyper-lokalt og lade være 
med at tænke for stort i begyn-

delsen.

Vær tålmodig. 
Som iværksætter er det uendeligt 
vigtigt med tålmodighed. Det er 

næsten den største faktor uanset 
branche. Selvom projektet tager 
tid, skal man bare blive ved, og 
når man så ser sin virksomhed 

vokse, er det det hele værd. 

Sørg for at få tænkt 
netværkseffekten ind. 

Der skal være incitament for beg-
ge sider for at bruge platformen, 
og det skal tænkes ind fra star-

ten, så man kan vækste organisk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det kan du bruge
OPR-Virksomhedslån til

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

Driftsfi nansiering Vækstfi nansiering Akut fi nansiering Betinget fi nansiering

Virksomhedslånet
optages og fungerer …

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

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

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

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

Eksempler på 
virksomhedslånets 
anvendelse

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

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

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

Finansiering af et ”godt” 
tidsbegrænset tilbud

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

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

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

20% rabat ved rettidig betaling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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