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L E D E R

Det nytter ikke at
være en vindernation
på et taberkontinent
Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

K

alenderen skriver maj. Vi skal til stemmeurnerne
den 26. maj og vælge det næste hold danske
politikere, som sendes til Europa-Parlamentet for
at repræsentere borgernes stemme i EU. Uanset
hvilken politisk vej vi ender med at følge, er det
op til os alle at få sat iværksætteri på dagsorden,
så politikerne ikke glemmer at skabe rammerne
og en fremtid for vores virksomheder i Europa.
For verden omkring os forandrer sig hastigt. Klimaforandringer,
migration, protektionisme, handelskrige og international terrorisme
tegner verdenshistorien, alt imens USA og Kina buldrer derudaf. Vi er
nødt til at stå tættere sammen i Europa, for vi kan bedst løse vores
udfordringer i samarbejde med de andre EU-lande.
Det gælder også for den måske vigtigste udfordring overhovedet: Vi
skal blive bedre til at skabe vækst og nye innovative løsninger. Europa står i dag bomstille. Vi har negativ rente, lav befolkningstilvækst
og realvækst. Nye teknologier og virksomheder ser dagens lys, men
der står alt for ofte “Made in China”, og det er ikke længere bare på
T-shirts og plastiklegetøj. Den digitale omstilling skaber så mange
muligheder, men vi griber dem ikke.
Visionen om et digitalt indre marked har længe stået højt på EU’s
dagsorden. Virksomheder skal have de bedste vilkår for at udvikle
deres nye løsninger. Planen var at rydde ud i alle de bøvlede regler,
som ikke understøtter nye digitale forretningsmodeller, og omstille
landenes markeder til ét fælles marked. Men EU har i de seneste år
søsat mange initiativer, som i mindre og mindre grad er drevet af at
give alle virksomheder de bedste vækstforhold. Samtidig har man
ikke været konkrete nok i forhold til, hvilke mål man søger at opnå.
Dermed har iværksætterne ikke fået det løft, som er afgørende for
deres væksteventyr.
Politikere kan vælge at motivere med frygt eller muligheder. Frygten
for det nye og det fremmede fører til lukkethed og protektionisme,
mens muligheder og mod til at kaste os ud i forandring vil give os det
forspring, som er nødvendigt for at tage kampen med USA og Kina.
Iværksætterne er altid klar til at tage chancer, men det er som om,
at frygten hos politikerne er blevet stærkere end nogensinde, og at
lysten til at skabe forandring er svær at finde hos dem.
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Europa har travlt med at beskytte sine eksisterende industrier,
mens vi taber på kunstig intelligens, selvkørende biler, big data og
robotteknologi. Tiden er inde til, at vi stopper op og vælger, hvilken
vej vi gerne vil have, at fremtidens indre marked skal gå. Den digitale
økonomi er en svær størrelse - og langt mere flydende og dynamisk
end det klassiske indre marked for fx salg af varer. Rammerne bør
derfor være fit for purpose, og bygge på en risikobaseret tilgang
som i langt højere grad kan rumme de skiftende dynamikker - og
som ikke cherrypicker og deler markedet kunstigt op i små og store
spillere, uden tanke på, at alle iværksættere har ambitioner om at
vokse sig store.
Vi har behov for politikere, som kan mobilisere et nyt Startup Europa.
En ny vision for kontinentet, hvor vi med afsæt i instant adgang
til 500 millioner forbrugere og 26 millioner virksomheder indtager
resten af verden. Vi kan godt skabe det næste Facebook eller Netflix
i Europa, men det kræver, at vi går målrettet til værks.Vi skal kunne
tiltrække investeringer skabe - og ikke mindst fastholde - talent og
kompetencer. Vi skal have tændt den europæiske ild, sult og erobringstrang. Vi skal have politikere med visioner og lederskab, ikke
bureaukrater og bangebukse, som lukker sig om sig selv.
Danmark er et frontløberland, der er med til at sætte kursen for
europæisk politik. Danmark har i tidernes løb lanceret forskellige
strategier for at give virksomheder opmærksomheden og rammerne
til at vokse sig store. Men gode politiske retninger betyder ingenting,
hvis ikke politikerne bakker op og udlever dem, når de sidder med til
at lave nye regler i EU. Indtil videre fylder teknologiskrækken meget
mere end sulten efter den næste smarte løsning.
Jeg opfordrer dig derfor til, at du bruger din stemme ved valget den
26. maj, og bakker op om iværksætterne i Europa. Vi har brug for,
at iværksætterne bliver hørt, for fremtidens Europa skal bygges på
den næste gode forretningsidé, ikke yderligere politisk kontrol og
bureaukrati. Samtidig håber jeg, at politikerne vil pege fremad på de
store muligheder, der ligger i Europa, og at de tør tage chancen og
skubbe på for, at Europa tænker vækst først.

SOM NYSTARTET VIRKSOMHED modtager du flere vigtige papirer
du gerne vil gemme. Det kan fx være ordrebekræftelser og fakturaer.
Med en Faktura-Boks har du et sted til alle dine
bilag. Den er integreret med de mest almindelige
økonomisystemer, som fx e-conomic, C5 og andre.
Hvis din/jeres virksomhed med tiden får medarbejdere ansat kan der oprettes brugere til en FakturaBoks og et godkendelsesflow kan etableres.
Når andre behov opstår kan Faktura-Boks udbygges med smarte løsninger som blandt andet:
• Faste konteringer
• Mobilløsning hvor du kan scanne billeder af
kvitteringer til din Faktura-Boks
• Bankmodul, hvor du kan trække en bankfil
der kan indlæses i din bank
• Projektmodul

Faktura-Boks er oplagt at have som fakturahåndteringssystem. En af de store fordele er mulighederne for udbygning og modellering så den
indeholder de værktøjer der passer specifikt til
jeres virksomhed behov.
Det er også muligt at trække data ud til nærmere
undersøgelser.
Via en teamviewer og et telefonmøde gennemgår
vi gerne Faktura-Boks ud fra jeres behov, så I kan
se og opleve de mange fordele.

Med ønsket om et rigtig godt valg.

Se mere på vores hjemmeside www.faktura-boks.dk 3
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F R A S VA N E K E
TIL SCAL E-UP
Én af årtiets mest omtalte iværksættere gør status

S

elvom Johan Bülow for få år siden solgte 75 pct.
af sit lakridsimperium til den svenske kapitalfond
Valedo Partners, der også har købt Joe & The Juice,
er ambitionerne intakte hos den bornholmske
iværksætter. Han arbejder fortsat med at udvikle
og promovere lakridserne, der bliver fremstillet på
en fabrik i Avedøre Holme uden for København.
Nu er planen, at lakridserne skal slå igennem på
det globale marked. Nye markeder skal erobres
med flagskibsbutikker i Dubai, London, Paris og
New York. Drømmen er, at ’Lakrids By Bülow’
bliver til et verdensomspændende brand på niveau
med Bang & Olufsen.

Af Alex Randrup

Johan Bülow har gjort dét, rigtig
mange iværksættere drømmer om.
Han har taget turen fra idé til virkelighed og er blevet én af årtiets mest
omtalte iværksættere i Danmark. Det
skyldes først og fremmest hårdt arbejde, søvnløse nætter, og så har han
om nogen været med til at rykke hele
opfattelsen af, hvad lakrids også kan
være. Vi har mødt ham til en status
og forudsigelser om, hvad fremtiden
byder på.
J O H A N

For selvom Johan Bülow har solgt dele af virksomheden og sit navn for 470 millioner kr., bruger
han stadig massevis af timer på livsværket. Fra
barnsben har han lært at drive forretning - som
indlejret i sit DNA, har han det med i rygsækken
hjemmefra: at opbygge og drive egen business.
“Jeg har været så privilegeret, lige fra jeg var ung,
at min familie har haft tendens til at lave egne
forretninger. Jeg har et eller andet sted aldrig rigtig
troet, at jeg skulle lave andet end at stifte min egen
forretning. Det kunne sagtens være blevet alt muligt andet end lakrids, men jeg tror på, at hvis man
kan få lov til at pege på et eller andet i verden, som
man har interesse i eller smag for, og drive sin tilværelse ud fra det, så har man fået lov til at vælge
selv, og den filosofi kan jeg godt lide. Jeg arbejder
stadig meget. Selv med at finde denne naturlige balance, man skal finde mellem arbejde og fritid. Jeg
er slet ikke færdig med at finde den balance, men
jeg er godt på vej til det,” siger Johan Bülow.

B Ü L O W
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Jeg tror, at vi skal bevare den
vildskab, der er i iværksætteri.
Vi skal turde at lave fejl for også
at kunne lave det fuldstændigt
perfekte. Det bakker jeg meget
op omkring.

Ihærdighed, selvstændighed og kreativitet løber
i årerne
Lakridseventyret startede for godt 12 år siden
i et køkken på Bornholm. Johan, der er født og
opvokset på Bornholm, stammer fra en familie,
hvor det har været normalt at lave forretninger.
Han var privilegeret, som han selv siger.
For han lærte at tænke som en iværksætter allerede som ung, og aldrig har det faldet ham ind, at
han skulle lave andet, når han blev voksen. Hans
mor startede sin egen grillbar, da hun var bare
16 år, og i dag er søsteren også sprunget ud som
iværksætter. Emma Bülow står bag slikvirksomheden The Mallows.
Men det stod ikke skrevet i kortene, at det skulle
være eksklusive lakridser, der skulle gøre Johan
til én af det seneste årtis mest omtalte iværksættere. I den spæde start stod han selv, i samarbejde
med kæresten, for udviklingen af produktet.
Sammen kogte de lakridsen og rullede den med
deres bare næver. Igen og igen. Det tager altså
mere end bare et par Google-søgninger at finde
frem til opskriften, der giver mere end smagen
af en Gajol. Først da to erfarne herrer inden for
faget kontakter parret, accelererer produktudviklingen og forretningen.
I den mellemliggende periode frem til i dag har
virksomheden forladt Svaneke for at placere
hovedsædet og lakridsfabrikken tæt på hovedstaden. Der er åbnet yderligere 19 forretninger i
Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.
I dag er Johan landet på den helt rigtige hylde,
mener han selv. For én ting er at stå på en ølkasse
og drive en lille iværksættervirksomhed. En helt
anden ting er at stille sig i spidsen og lede en
virksomhed med 300 ansatte. For at opbygge en
virksomhed kræver hårdt arbejde. At lede 300
medarbejdere gør det samme, og i 2012 ople-

J O H A N
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ver Johan bagsiden af iværksætter-medaljen.
Johan gik ned med stress. Det blev et afgørende
vendepunkt i hans tilværelse. For første gang
nogensinde måtte han tage sit liv op til revision
og én gang for alle prioritere, hvad han gerne
ville bruge sin tid på.
“Der er sket et sceneskift, men jeg har stadig
overblikket. Jeg kender virksomheden og produkterne helt ud i krogene. I dag er jeg landet dér,
hvor jeg absolut elsker at være. Hvor jeg ved, at
jeg er rigtig god. Det er på mit produkt og mit
brand. Jeg er kreativ direktør i dag. Der sidder jeg
selv med alt ansvar over produkterne og brandet.
Det gør, at jeg kan gå på arbejde hver eneste dag
og gøre det, jeg synes er sjovt og det, jeg er god
til”, tilføjer Johan Bülow.

Lærer udlandet at spise eksklusiv lakrids
Selvom Lakrids By Bülow har redet på en bølge
i det seneste årti, så har man skulle overveje
vækststrategien nøje udenfor Danmarks grænser.
Hvor danskerne er kendt for hive lakrids ned fra
hylderne, så står det anderledes til med de udenlandske markeder. Visse steder har man skulle
lære folk at spise lakrids og den endnu sværere
disciplin at genkøbe produktet.
“Du får ikke folk til at give 10 euro for en dåse lakrids i Tyskland flere gange, hvis de ikke kan lide
det, de får. Det er bare fakta. En stor del af det, vi
sælger i Tyskland, er for eksempel chokoladeglaseret lakrids. Det gør det selvfølgelig nemmere.
I vores nye butik i Dubai, som er en af de bedst
performende butikker i hele koncernen i februar,
har favoritten jo heller ikke været stærk salmiaklakrids. Det er primært de chokoladeglaserede
varer”, siger Bülow.
Samtidig har en del af vækststrategien været at
skabe motivet for genkøb for de udenlandske

B Ü L O W
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Samtidig besidder Johan Bülow en tro på, at man i de
første år skal sætte lidenskab over økonomi. Man skal
være drevet af at have noget på hjerte og ikke være
i tvivl om, hvad man står op til hver morgen. At tage
det sure med det søde og erkende, at udfordringer og
hårdt arbejde er en lige så stor del af hverdagen som
den status, der også medfølger stemplet iværksætter.
“Jeg oplever rigtig mange, der gerne vil være iværksættere, fordi man får lidt rockstjernestatus. Nogle
gange kan jeg jo blive stoppet på gaden af folk, der
gerne vil have taget billeder med mig, fordi jeg er
iværksætter. Jeg tror, at der er mange, der har lyst
til at udleve den drøm, men hvor det ikke er sikkert,
at de har lyst til at være iværksættere med alt det,
det indbærer at være iværksætter”, afslutter Johan
Bülow.

forbrugere. Opskriften har været at bruge lakrids
som en underdefinerbar differentiering af emnet sort
lakrids, og på den måde stille og roligt forsøge sig med
de kraftigere og mørkere produkter.
I den nye rolle som kreativ direktør har Johan Bülow
brugt de sidste to år på at relancere og internationalisere virksomheden. Flere geværgreb er blevet
anvendt. Et af de mere tydelige er, at Johan er fjernet
fra virksomhedens navn for at simplificere brandet
og indstille det til global vækst. For som han selv fortæller, foregik alt lidt mere tilfældigt, da han stiftede
virksomheden. Logoet blev mere eller mindre tegnet
på bagsiden af en serviet, og han har længe ville
ændre navn, så det var nemmere at læse. Også for
folk i udlandet.

”

Lakrids By Bülow har i dag 25 butikker verden over,
herunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Dubai, og sælger desuden lakrids online til
hele verden. Lakrids By Bülow har passeret en milepæl ved, at halvdelen af omsætningen nu kommer fra
udlandet. Den andel skal vokse i en grad, så 65 pct. af
forretningen skal være funderet i udlandet i 2019.

Drop mageligheden, og overskrid dine grænser
Johan Bülow er én af de iværksættere, som medierne
elsker. Lakridskongen, som han er blevet døbt, fordi
han har formået at gøre en vild idé til virkelighed.
Tilmed har han rykket sin idé fra at være en start-up
til at være en såkaldt scale-up-virksomhed: en hurtigt
voksende virksomhed, der reelt bidrager til den
samlede vækst.
Det har ikke været uden knofedt og hårdt arbejde.
Selv siger han, at han har været heldig, fordi hans
mor har pakket ham ind i selvtillid, fra han var helt
lille. Lige netop dét har gjort, at han har bortkastet
mageligheden, turde fejle og have hånden på kogepladen. For med succesen følger også et hav af fejl.
“Jeg har også lavet vanvittigt mange dumme fejl, skrevet forkerte tilbud, ikke holdt hvad jeg havde lovet,
fordi jeg havde travlt. Én stor pærevælling. Jeg har

J O H A N
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gjort ting, jeg har været ked af. Men at sidde og sige, at
jeg ville gøre mange ting om, ville også være forkert.
Jeg har lært at arbejde under pres med systemet og
strukturer, og de fejl, jeg har begået, har også skabt
virksomheden, som den ser ud i dag. Jeg tror, at vi
skal bevare den vildskab, der er i iværksætteri. Vi skal
turde at lave fejl for også at kunne lave det fuldstændigt perfekte”, erkender Johan Bülow.

Hvis jeg møder en kunde, stikker et produkt ind i
munden på dem, og de ikke
kan lide det, kan jeg ikke
sove i to dage. Omvendt, hvis
de synes, det er super fedt,
kan jeg ikke tænke på andet
end det to dage efter. Det er
sådan iværksættere - og
sådan jeg selv - er skruet
sammen.

2007
Johan Bülow solgte sin første lakrids d. 7.
juli fra sin første

2009
Johan skabte sin første »chocolate coated« lakrids.

2013
Ny fabrik i Hvidovre, hvor virksomheden
stadig holder til i dag. Overtog en fabrik,
der tidligere havde lavet Kavli Kulør.

2014
Johan Bülow blev kåret som årets leder i
en alder af 30 år som den yngste hidtil.

2015
Startede i Tyskland og har nu 25 ansatte,
seks butikker og forhandles i 500 delikatessebutikker.

2016
Alexandra
SvenskeSvarre
Valedo Partners overtog i juli

2016 aktiemajoriteten. Overtog 30. juni
2016 markederne i Norden selv.

2017
Johan Bülow forlod stillingen som adm.
direktør og blev kreativ direktør.

2018
Åbnede den første butik uden for Europa
(Dubai) og fik distributøraftaler på plads i
USA, Canada, Italien, Frankrig og Island.

2018
blev ligeledes første år, hvor mere end 50
pct. af omsætningen blev skabt uden for
Danmark.

2019
Rebranding og ekspansion.
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Ny teknologi har skabt fantastiske
muligheder for os alle. Det gælder på det
private område, hvor vi bestiller rejser,
indhenter forsikringstilbud og kontakter
vores venner på nettet. Men det gælder
også i høj grad i den offentlige sektor, hvor vi forventer smidige, digitale
processer, smarte løsninger og hurtige
svar. Fx er håndteringen af skat og moms
langt bedre end tidligere tunge processer takket være de digitale løsninger.
Men det er kun begyndelsen. Ny teknologi og innovation leverer i stigende grad
også svaret på en række tungere samfundsmæssige udfordringer. Og her kan
danske tech-virksomheder og iværksættere spille en væsentlig rolle.
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Kiann Stenkjær Hein

y teknologi er fremtidens redningsvest

Når vi fremadrettet skal drive et samfund, hvor vi har færre erhvervsaktive,
men hvor opgaverne er flere, og hvor
befolkningen – berettiget – stiller større
krav til kvaliteten af offentlige services,
bliver vi nødt til at tænke i nye baner.
Den offentlige motor skal tunes, så den kan køre
længere på literen. Og det kan ny teknologi og innovation - og dermed it-startups - hjælpe med. Ny
teknologi kan hjælpe med at løse de helt store samfundsopgaver som klima og miljø og bidrage til at
skabe nye livsvilkår for mennesker, der ellers har
udsigt til nød og elendighed. Vi ser et samfund og
en offentlig sektor, der mere end nogensinde har
behov for den innovationskraft, der netop findes i
små tech-virksomheder og blandt iværksættere.
Den offentlige sektor har behov for i stadig højere
grad at høste frugterne af de muligheder, som
ny teknologi afføder. Og det er der en erkendelse
af blandt beslutningstagerne. Der er således en
stigende interesse for at anskue offentlige indkøb
- den offentlige sektor i Danmark indkøber årligt
IT-serviceydelser for 13 mia. kroner - som en
strategisk løftestang, der kan understøtte mindre
danske tech-virksomheder, herunder start-ups, og
bane vejen for fremtidens eksportsuccesser. Det
er også baggrunden for Erhvervsministeriets nye
govtech-program, hvor udfordringer på ministeriets ressort skal løses gennem et match med
innovative og teknologiske løsninger i markedet.
Initiativet skal adressere barrierer og muligheder for øget samarbejde mellem det offentlige og
tech-virksomheder, herunder ved at skabe lige vilkår for store og små virksomheder samt at udbrede
en mere problemdreven tilgang til indkøb blandt
offentlige aktører.

Massivt uudnyttet govtech-potentiale blandt
start-ups
Et stigende antal virksomheder – ofte betegnet
som govtech (government technology) virksomheder - ser et forretningspotentiale i, at man ved
hjælp af nye teknologier såsom big data, machine
learning, kunstig intelligens og blockchain kan
målrette, effektivisere og forbedre den offentlige
service. Det sker på tværs af alle sektorer lige
fra forsvar til ældrepleje og energiregulering, og
det sker på tværs af alle teknologier. Det er den
innovative tilgang til ny teknologi og løsning af
samfundets udfordringer, der ligger til grund for
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den govtech-”bevægelse”, der er under fremgang i
Europa.
Potentialet i Danmark er stort, men sandheden er
desværre også, at den offentlige sektor ikke altid er
god nok til at nyttiggøre de innovative løsninger,
som ny teknologi tilbyder. Offentlige myndigheders
fortolkning af udbudsreglerne er en generel udfordring. 62 procent af det samlede offentlige it-forbrug går ifølge tal fra IT-Branchen til de 10 største
IT-virksomheder i Danmark.
Men det handler også om kultur. Både i den offentlige sektor og blandt tech-virksomheder og startups.
Fra den offentlige side er det svært at eksperimentere, at tage chancer og arbejde med betaversioner. Og
blandt tech-virksomheder ses den offentlige sektor
som tung at arbejde med. Det tager for lang tid, og
det er for svært at forstå og leve op til de krav, der
stilles.
Det billede bør ændre sig i fremtiden. Der skal skabes rammer og en kultur, så små tech-virksomheder
kan og vil komme på banen. Og de små tech-virksomheder bør se de potentialer, der ligger i at samarbejde med og skabe løsninger i den offentlige sektor.

Teknologisk infrastruktur skal være allemandseje

Danmark skal være førende govtech-nation
Danmark har skabt en af verdens mest velfungerende velfærdsstater, hvor der er fokus på kvalitet
og effektivitet. I takt med at vi bevæger os længere
og længere ind i den digitale tidsalder, er det vigtigt,
at staten følger med. Ikke på teknologiens præmisser, men med afsæt i hvad der tjener borgeren og
samfundet bedst, og hvordan vi effektivt løser de
udfordringer, vi står overfor som samfund.
Der skal stilles krav om, at der i den offentlige sektor
arbejdes struktureret og langsigtet med at nyttiggøre ny teknologi i offentlige løsninger, og at mulighederne for et samarbejde mellem den offentlige
sektor og mindre tech-virksomheder om at få skabt
innovative fremsynede løsninger styrkes. Hvis det
gribes rigtigt an, kan Danmark indtage positionen
som global govtech-frontløber og blive en nordisk
hub for govtech.

Virksomheden PUBLIC vil meget gerne bidrage til,
at der skabes et solidt økosystem omkring govtech,
der omfatter tech-virksomheder og startups, fagfolk,
administratorer, politikere, investorer m.fl. Det skal
bidrage til ændrede rammer og en ændret kultur, så
det bliver let at samarbejde om de innovative løsninger, der skal bære vores samfund fremad.
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Omregistrering af IVS

PUBLIC ser, at Danmark kan blive et land, hvor
iværksættere har lyst til at kaste sig over offentlige
opgaver, fordi de ved, at den offentlige sektor aktivt
efterspørger deres løsninger. Et land, som tiltrækker
udenlandske investeringer, fordi der er skabt et
økosystem med kunder, investorer, samt talent og
et forretningsmiljø, der støtter op om visionen om
Danmark som en førende govtech-nation.

Set fra et teknologisk perspektiv er løsningerne både
blevet mere modne, men også billigere for mindre
aktører at anvende. Tag cloud-infrastruktur som
et eksempel. I dag benytter flere og flere offentlige
systemer sig af samme infrastruktur, hvilket gør
det langt lettere for små virksomheder at tilbyde
produkter, der hurtigt og sikkert kan udbygges.
De største virksomheder har dermed ikke længere
eksklusiv adgang til den bedste infrastruktur.
Samtidig er der i disse år et voksende politisk ønske
om at styrke nyttiggørelsen af ny teknologi inden
for den offentlige sektor. I Danmark har man i forbindelse med sammenhængsreformen etableret en
ny investeringsfond på 410 mio. kr., der skal bidrage
til, at nye teknologier afprøves, og at velafprøvede
digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i
kommuner og regioner. Med et samlet årligt budget
for IT-serviceydelser på 13 mia. kr. burde det være
muligt at gå længere endnu. Dansk Erhverv foreslår
fx. en samlet strategi og en digitaliseringspulje på 50
mia. kr.

Advokat & Revisor

Omregistrering
inkl vurderingsberetning

O M
FO R FAT T E R E N

En samlet pakke til dig der ønsker at omregistrere dig IVS.
Det bedste fra begge verdner så du er sikret den bedst mulige
løsning. Samtidig tilbyder vi til D-I-F medlemmer 20% rabat på
hele omregistreringen.

Kontakt os i dag og få en
uforpligtende snak med en rådgiver.
Kiann Stenkjær Hein er direktør
i PUBLIC Danmark, der støtter
IT-startups, som vil forbedre offentlige ydelser ved hjælp af ny
teknologi og innovation. PUBLIC
har kontorer i London, Paris,
Berlin og København.

tlf. +45 71 20 41 61
mail: selskab@nemadvokat.dk
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”Det er ganske enkelt ikke korrekt. Hvis vi fjerner
iværksætterselskaberne, vil vi have det næsthøjeste
kapitalkrav i Europa – kun overgået af Slovenien. Men
det kan man ikke læse af lovforslaget,” siger Troels
Michael Lilja.
Han har netop indsendt sit høringssvar til lovforslaget, og her punkterer han systematisk rapportens
påstande, at IVS’erne grundlæggende ikke er værd at
videreføre. Erhvervsstyrelsens rapport ligner i højere
grad bestillingsarbejde end en saglig gennemgang af
fordele og ulemper ved ordningen, mener han.
”Rapporten er fyldt med antagelser og udokumenterede, subjektive vurderinger. Når man læser rapportens
konklusioner og lovforslaget, kan man få det indtryk,
at man har bedt Erhvervsstyrelsen om at konkludere,
hvorfor IVS skal afskaffes,” siger Troels Michael Lilja.

Udokumenterede påstande

S K A R P

K R I T I K

A F

N Y

L O V :

Danske
virksomheder
rammes af
næsthøjeste
krav i EU

Regeringen og Dansk Folkepartis forslag
om at afskaffe iværksætterselskaber møder
skarp kritik. Hvis det fremsatte lovforslag
vedtages, vil Danmark få det næsthøjeste
kapitalkrav for ApS-lignende selskaber i
EU, viser en beregning i et høringssvar, som
endnu ikke er offentliggjort.
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F
Af Inside Business

or meget snyd, for
meget bøvl og for lidt
gavn for samfundet.
Iværksætterselskaberne (IVS) er kommet på regeringens
sorte liste, efter at
den særlige selskabsordning er blevet vejet og fundet for let i
en kritisk rapport fra
Erhvervsstyrelsen.

Men mens politikerne på Christiansborg bruger rapporten til at presse en afskaffelse af selskabsordningen
igennem i Folketinget inden det kommende valg, retter
lektor i selskabsret ved CBS Troels Michael Lilja nu en
sønderlemmende kritik mod forslaget og den rapport,
politikerne lægger til grund.
Erhvervsstyrelsens rapport, som lovforslaget bygger
på, er fuld af antagelser og udokumenterede påstande,
og oplysningerne i selve lovforslaget er direkte vildledende, mener han.
Regeringen vil med lovforslaget sænke kapitalkravet
for anpartsselskaber til 40.000 kroner, så det kommer
på niveau med de lande, vi plejer at sammenligne os
med. Men det er ifølge Troels Michael Lilja misvisende. I stedet venter der Danmark en kedelig europæisk
andenplads i høje kapitalkrav til virksomheder, hvis
regeringens planer om at afskaffe iværksætterselskaberne bliver til virkelighed.

I rapporten er der en række antagelser og udlægninger, som enten ikke er blevet efterprøvet, eller som er
misvisende. Eksempelvis vurderer Erhvervsstyrelsen,
at iværksætterne muligvis havde valgt andre virksomhedsformer end iværksætterselskaberne, hvis
selskabsformen ikke havde eksisteret, og at de dermed
ville have skabt det samme positive samfundsøkonomiske bidrag i enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber i stedet. Men de kunne ifølge Troels Michael
Lilja lige så godt have skrevet det modsatte, idet der
ikke er nogen undersøgelser, der støtter op om styrelsens antagelse. Det bliver således det rene postulat.
Erhvervsstyrelsen skriver også, at en højere andel
af iværksætterselskaberne sanktioneres i forbindelse med momsregistrering end anpartsselskaber og
enkeltmandsvirksomheder, men det er i Troels Liljas
øjne misvisende, da IVS’er ligger på niveau med ApS’er
i forhold til sanktioner relativt til momsregistreringer.
Endelig skriver Erhvervsstyrelsen, at en forholdsvis stor andel af selskaberne opløses efter få år. Det
har fået flere politikere til at gøre selskabsformen til
syndebuk for svindel. Det er imidlertid helt normalt, at
ikke alle nystartede virksomheder overlever de første
leveår, hvilket overlevelsesraten for andre selskabsformer såsom kommanditselskaber, enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber også viser.
”Tommelfingerreglen for et anpartsselskab er, at
gennemsnitslevetiden er på fem år, så der er ikke noget
unormalt i, at en stor andel af iværksætterselskaberne
enten tvangsopløses, likvideres eller går konkurs inden
for de første leveår. Det er svært at komme i gang med
at drive virksomhed,” siger Troels Michael Lilja.

Iværksættere går konkurs
Advokat og partner i advokathuset Mazanti Niels
Walther-Rasmussen tvivler også på, at de mange
opløsninger skyldes misbrug.
”Jeg tror ikke, der er så mange misbrugstilfælde, som
man antager, og som man begrunder lovforslaget med.
Jeg tror, at opløsningerne oftere skyldes, at projektet
ikke er levedygtigt, eller at ledelsen ikke har de fornødne kompetencer,” siger Niels Walther-Rasmussen.
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Han tilføjer, at han personligt er tilhænger af
selskabsformen, og selvom han anerkender,
at misbrug i et vist omfang har fundet sted,
tvivler han på, at en afskaffelse af iværksætterselskaberne for alvor vil få bugt med problemet.
For iværksættere kan 40.000 kroner for et ApS
nok lyde af mange penge. Men hvis ens hensigt
med at stifte et selskab er at snyde, vil det næppe være kapitalkravet, der sætter en stopper for
de lyssky intentioner.
”Jeg synes ikke, at lovforslaget er nødvendigt,
men det er min egen personlige holdning. Jeg
er helt opmærksom på, at iværksætterselskaberne er blevet misbrugt. Men hvis man nøjes
med at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber, skal man bare indbetale 40.000 kroner,
så er man i gang igen, og de penge kan de fleste,
der påtænker at lave svindel, nok finde,” siger
Niels Walther-Rasmussen.

(DI) bliver lovforslaget mødt med en hævet
pegefinger. For selvom man på den ene side bør
sætte ind mod svindel, rammer man også alle
de lovlydige iværksættere med det fremsatte
lovforslag, lyder det fra Dorte Gram Nybroe,
der er chef for SMV og Iværksætteri i DI.

EU-lande og opretter filialer i Danmark.

”Det er klart, at når kapitalkravet bliver hævet
fra 1 til 40.000 kroner, har det en betydning. Vi
havde gerne set, at man havde sat mere målrettet ind mod de bekymringer, der har været. For
selvfølgelig er det ikke i orden at begå ulovligheder. Men her rammer man jo meget bredt,”
siger hun.

Egentlig stod Dansk Folkeparti fast på at bevare det oprindelige kapitalkrav på 50.000 kroner for ApS’er, men gik med til at
sænke det til 40.000 kroner for at skubbe det samlede forslag
igennem.

I det hele taget er det vigtigt, at politikerne
gør, hvad de kan for at minimere problemerne
for de lovlydige iværksættere, der utilsigtet
kan blive ramt af loven. Frygten er nemlig, at
IVS-ejerne vil komme i klemme, når de om to år
skal omdanne deres IVS til et ApS, da de her vil
blive mødt med et kapitalkrav på 40.000 kr. for
et ApS mod 1 kr.
i dag for et IVS.

Søger en mellemvej
Samme melding møder man i advokathuset
Atlas-Ellebye Advokater. Men her mener Thomas Grønbek Andersen ikke, at iværksætterselskaberne skal fortsætte i deres eksisterende
form. Problemerne har ganske enkelt været for
mange.
”Det er et faktum, at skifteretterne bliver lagt
ned af IVS’er, der ikke får indleveret regnskaber eller ikke fik registreret reelle ejere, før det
blev et krav på stiftelsestidspunktet. Jeg mener,
at der er problemer, og jeg synes, at en ændring
er berettiget. Men jeg er ikke tilhænger af at afskaffe dem. Jeg mener, at man må kunne finde
en mellemvej, siger Thomas Grønbek Andersen
og peger på Troels Michael Liljas forslag.
Troels Michael Lilja foreslår, at man enten bringer kapitalkravet for et ApS ned på europæisk
niveau, hvilket vil sige omkring 10.000-15.000
kroner. Alternativt – eller i kombination hermed – bevarer man iværksætterselskaberne,
men begrænser ejerskabet til én fysisk person
efter Luxembourgs eksempel.
”Havde man nu skelet til Luxembourg, hvor det
kun er fysiske personer, der kan eje iværksætterselskaber, ville man have undgået en
meget stor del af det, der har været svigagtigt
under IVS’erne,” siger Troels Michael Lilja og
fortsætter:
”Svig foregår ofte som transaktioner mellem
flere selskaber. Men hvis man kun kan eje ét
IVS-selskab, kan der ikke være nogen transaktioner, medmindre flere personer går sammen,
og det kan man alligevel aldrig gardere sig
imod, uanset selskabsformen,” siger han.

DI søger målrettet indsats
I arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri
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”Men jeg har svært ved at se, hvorfor vi skulle tillade svindel
i Danmark, bare fordi man kan svindle i andre lande. Jeg er
dansk politiker. Jeg kan ikke lave lovgivning i alle EU-lande,”
siger Hans Kristian Skibby.

Selvom de 40.000 kroner skulle afskrække svindlere fra at
lave ulovlige selskabskonstruktioner i Danmark, mener Hans
Kristian Skibby ikke, at kapitalkravet afskrækker danske
studerende, nyuddannede og folk, der bijobber som iværksættere, fra at stifte nye selskaber.
”Jeg vil nu sige, at en iværksætter, der kun har 40.000
kroner ikke er en særlig stor iværksætter. Jeg kan ikke se, at
kapitalkravet til et ApS skulle være noget, der ødelægger ens
ambitioner om at blive iværksætter,” siger han.

SAGEN
KORT

Kapital er en byrde for iværksættere
“Det er vigtigt
at sikre, at den
overgangsordning, der
kommer, bliver
velfungerende,
så IVS’erne
derude får
rimelig tid til at
samle kapital
sammen. Det er
meget vigtigt, at
man holder sig
det for øje,” siger Dorte Gram
Nybroe.

DF kræver hård
kurs

InsideBusiness er
et dybdeborende
erhvervsmedie til
ledere, specialister
og erhvervsinteresserede danskere. De
er målrettet mobil,
tablet og pc. Inside
Business udkommer alene digitalt på
www.ib.dk.

Oprindelig
var det Dansk
Folkeparti,
der fremsatte
forslaget, og her
står erhvervsordfører Hans
Kristian Skibby
(DF) fast på den
eksisterende lovtekst. Han mener, at et kapitalkrav på én krone til et nystartet selskab gør det
alt for let at snyde.

”Man skal ikke kunne købe et selskab og blive
direktør for prisen på et stykke tyggegummi.
Der må folk udvise lidt mere interesse for deres
virksomheder. Det er jo vanvittigt, hvad der er
foregået,” siger Hans Kristian Skibby.
Men selv hvis forslaget bliver vedtaget i sin
nuværende form, er der ikke noget til hinder
for at folk, der har intentioner om at misbruge
systemet, stifter énkrone-selskaber i andre

Thomas Grønbek Andersen, der generelt bakker op om en
ændring af selskabsloven, har stiftet selskaber for flere klienter, og han ser det fremlagte kapitalkrav som en væsentlig
byrde for mange iværksættere. Han foretrækker derfor en
anden løsning.
”Det betyder noget, om man skal skaffe 10.000 eller 40.000
kr. Mange vælger jo at stifte selskabet ved siden af fuldtidsjobbet, eller også er de nyuddannede eller studerende. De
her mennesker kan godt typisk klare 10.000- 15.000 kroner
i grundkapital, men de har ikke nødvendigvis 40.000 eller
50.000 kr. i likvider,” siger han.
Liberal Alliance, der noget modvilligt har valgt at lægge stemmer til lovforslaget, så egentlig gerne, at énkrone-selskaberne
fortsatte, siger partiets erhvervsordfører, May-Britt Kattrup
(LA).
”Liberal Alliance ser gerne, at det er let at starte og drive
virksomhed i Danmark. Jeg har arbejdet hårdt på at få kapitalkravet længere ned. Gerne 20.000 kroner. Men det var
der ikke flertal til, og hvis ikke vi var gået med, havde man
fjernet iværksætterselskaberne, og så havde der stadig været
et kapitalkrav på ApS’er på 50.000 kroner,” siger hun.
InsideBusiness har forgæves forsøgt at få en kommentar fra
erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), men han har ikke ønsket
at lade sig interviewe med den begrundelse, at høringssvarene endnu ikke er offentliggjort.
Ministerens partifælle i Konservative, erhvervsordfører
Anders Johansson, oplyser dog til InsideBusines, at man
naturligvis bakker op om forslaget.
”Det er ærgerligt for alle dem, der har rent mel i posen og
behov for iværksætterselskaberne. Men vi kan se, at det
ender med at blive en klods om benet på det offentlige, fordi
mange af de her selskaber ender med at blive tvangsopløst, og
det er en stor omkostning for os alle sammen,” siger Anders
Johansson.

En kommende lovændring vil afskaffe
iværksætterselskaberne og sænke kapitalkravet for anpartsselskaber med 10.000
kroner. Men det vil gøre Danmarks kapitalkrav til ApS’er til de næsthøjeste i EU.
En ekspert rejser skarp kritik af ikke mindst
lovforslag, men også den rapport, der ligger
til grund. Flere vigtige konklusioner kan
nemlig ikke efterprøves, ligesom nogle af
resultaterne er direkte misvisende.
Liberal Alliance indrømmer, at man helst
havde været loven foruden, men da selskabstypen nok var blevet afskaffet, uanset om
de lagde stemmer til eller ej, valgte partiet
ifølge May-Britt Kattrup at bruge sin indflydelse til at sænke kapitalkravet for anpartsselskaber.
Advokater med erfaring på området frygter,
at det højere kapitalkrav vil være en byrde
for iværksættere, men de mener også, at en
ændring er nødvendig.
Advokaterne og eksperten fra CBS søger en
alternativ løsning på problemet.
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Skal
iværksætterne
betale prisen
for bankernes
hvidvask?

S

BAGGRUND

Af Troels Lilja

iden 2014 har det
efter tysk forbillede
været muligt at stifte
iværksætterselskaber i Danmark, og i
marts 2019 er mere
end 58.000 IVS’er
blevet stiftet med en
selskabskapital mellem 1 og 49.999 kr.

I foråret 2018
fremsatte Dansk
Folkeparti et beslutningsforslag om
afskaffelse af IVS’er, og senere på året fulgte regeringen op med at sætte en afskaffelsen på sit lovprogram
for 2019. Lovforslaget - L 190 om afskaffelse af IVS
- blev fremsat i februar 2019, og i den anledning er jeg
kommet med et høringssvar, hvis hovedpointer jeg
her vælger at dele med Dansk Iværksætter Forenings
medlemmer.

Begrundelsen for lovforslaget
I pressen har IVS-formen ofte været udsat for mindre
flatterende overskrifter, og i en tid med hvidvask i
bankerne og flosset moral i dele af erhvervslivet, har
man politisk brug for at vise handlekraft.
Hvis man i et valgår kan få vælgerne til at acceptere
IVS-formen som den store syndebuk og få dem til at
glemme de virkelige udfordringer, vil meget måske
være vundet.

Dette er naturligvis ikke den officielle begrundelse.
Ved indførelsen af IVS’er i 2014 blev det besluttet, at ordningen skulle efterses efter to år og igen efter fire år. Det har
senest ført til Erhvervsstyrelsens analyse fra september 2018.
I denne gennemgås udviklingen, hvordan IVS’er er blevet
anvendt, overlevelsesraten, omregistreringsraten og andre
forhold af betydning for IVS’er. Ved læsning af rapporten er
det vanskeligt at få øje på, at IVS’er udgør et sådant problem,
at selskabsvarianten bør afskaffes – tværtimod.
Det er dog lykkes i lovforslaget at komme med et par ting fra
analysen, som kunne tale i disfavør for IVS-formen. Selv om
det anerkendes, at IVS’er har bidraget positivt til samfundsøkonomien, anføres det, at selskaberne ikke har haft den ønskede effekt i erhvervslivet, at en del IVS’er ville have været
stiftet som enkeltmandsvirksomheder eller ApS i stedet for,
og at en stor del af dem opløses inden for få år.
Det er svært at tilbagevise de to første udsagn, men det er lige
så svært at bevise dem, og det gør Erhvervsstyrelsen i øvrigt
heller ikke i analysen. Der er tale om løsrevne, subjektive
vurderinger, der bruges som politisk løftestang for at afskaffe
IVS-formen. Det er ikke nyt, at overlevelsesraten i startups
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L 190 er lovforslaget
til lov om ændring
af selskabsloven og
årsregnskabsloven.
Afskaffelse af iværksætterselskaber og
nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital.
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generelt er lav, men IVS’er klarer sig kun lidt ringere
end ApS og væsentligt bedre end I/S og enkeltmandsvirksomheder.
Det anføres ligeledes, at IVS’er i højere grad end andre
virksomheder nægtes registrering af SKAT. Erhvervsstyrelsens analyse viser dog et mere nuanceret billede.

Min anbefaling er derfor, at vores politikere sætter
sig ind i reglerne i Luxembourg og overvejer at
tilpasse de danske regler derefter, så IVS’erne kan
bevares i stedet for at afskaffes. Mange studerende
og andre iværksættere med begrænset kapitalbehov
har haft stor glæde af selskabsvarianten.

Hvad gør vi uden IVS’er?
Hvad med at udvikle IVS?
IVS-formen findes også i Tyskland, Italien, Belgien og
Luxembourg, og hvad havde været mere naturligt end
at skele til, hvordan reglerne er dér, hvis de danske skal
laves om? Havde man konsulteret Luxembourg, der
optog IVS-formen i 2016, ville man se, at deres regler i
høj grad sikrer, at IVS’er anvendes efter hensigten. Der
kan IVS-anparter kun ejes af fysiske personer, og hver
person må kun eje anparter i ét IVS ad gangen. Herved
kan et IVS ikke bruges som holdingselskab, og det er
noget vanskeligere at anvende det til svindel, da det
ofte foregår i konstruktioner med flere selskaber.

OM
FORFATTEREN
Troels Michael Lilja er
lektor og ph.d. i selskabsret på CBS LAW,
og har skrevet den første (og foreløbig eneste)
samlede fremstilling
om iværksætterselskaber.
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Når politikerne insisterer på at fastholde IVS som
syndebuk, er der heldigvis andre veje at gå som
iværksætter.
Danmark er en del af EU, og alle EU-borgere har ret
til at stifte selskaber i hele EU. Hvis IVS’erne afskaffes, er det således stadig muligt at komme i gang med
at drive virksomhed her i landet uden personlig hæftelse og med lavt kapitalkrav. Man kan eksempelvis
stifte et irsk Private limited company med det formål
at drive virksomhed gennem en filial i Danmark.
Dette er naturligvis en anelse mere omstændeligt
end at anvende et IVS, men hvis man ikke kan eller
vil investere 40.000 kr. i et ApS, eller hvis man ikke
vil hæfte personligt i en enkeltmandsvirksomhed
eller i et I/S, så eksisterer muligheden altså stadig.

Sunde virksomheder
risikerer tvangsopløsning
som følge af ny lov
Lovforslag vil afskaffe énkrone-selskaber
og konvertere dem til anpartsselskaber
med et kapitalkrav på 40.000 kr. Men har
iværksætterne gæld, skal der langt flere
penge på bordet. Håbefulde iværksættere
med sunde virksomheder risikerer at blive
ruinerede som følge af regeringens og
Dansk Folkepartis politik, advarer advokater. Også revisorforening bløder op.

D

Af Inside Business
e næste to år bliver en kamp mod uret
for landets iværksættere, for det er store
beløb, der skal findes frem, når den nye
selskabslov for iværksætterselskaber
træder i kraft.

Dansk Folkeparti vil sammen med regeringen afskaffe de såkaldte énkrone-selskaber, iværksætterselskaberne (IVS), og
erstatte dem med anpartsselskaber (ApS),
der kræver 40.000 kr. i indskud. Men
for ejerne af de allerede etablerede IVS’er
skal der graves meget dybere i lommerne for at undgå en
tvangsopløsning i foråret 2021.
For at få gang i aktiviteten vælger mange iværksættere nemlig at stifte gæld, som afvikles over en årrække, i takt med at
overskuddet stiger – og for de iværksættere kan det blive et

For mange iværksættere vil det være lige så let at
sætte et Skype-møde op med en irsk advokat eller
revisor som med danske ditto, og for sønderjyske
iværksættere vil et tysk Unternehmergesellschaft
(tysk IVS, kapitalkrav: 1 €) være let at tage med sig
over grænsen, når man alligevel er et smut i Flensburg for at handle billigt ind.
Hvis man som iværksætter ønsker at starte op
gennem en udenlandsk filial, er der ingen krav til,
at man også har erhvervsaktivitet i det land, hvor
selskabet er stiftet. Dette blev allerede slået fast af
EU-Domstolen i 1999. I EU er der ikke mindre end
14 lande, hvori det er muligt at stifte et ApS eller IVS
med et kapitalkrav på 1 € eller derunder.
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problem at konvertere selskabet til et anpartsselskab, fordi kassen skal
gøres op i 2021. Her skal egenkapital være positiv, for at selskabet kan
blive omregistreret, ellers bliver det sendt til tvang, forklarer Rune
Tarnø, der er advokat og partner i advokatfirmaet TVC.

iværksætterne taber egenkapitalen, skal de indkalde til generalforsamling og formulere en plan for, hvordan den skal genetableres, forklarer
advokat og partner Niels Walther-Rasmussen fra advokathuset
Mazanti.

”Det kan give udfordringer for de iværksættere, der i opstartsfasen
har haft store udviklingsomkostninger for at kunne etablere sig og
videreudvikle deres produkt, og som den vej rundt har skabt en negativ egenkapital i selskabet. De vil have brug for mere end 40.000 kr.,”
siger Rune Tarnø.

”Så længe de er et iværksætterselskab, kan de i praksis ofte fortsætte
med at have negativ egenkapital, hvad mange har, ved at skrive i regnskabet, at de vil slå igennem i næste sæson eller næste sæson. Det kan
de i princippet blive ved med at gøre i en længere periode, fordi der
ofte ikke er en revisor, der kigger ledelsen over skulderen og vurderer,
om det er et realistisk udsagn, eller om selskabet bør likvideres,” siger
han og fortsætter:

Han bakkes op af advokat Thomas Grønbæk Andersen fra Ellebye
Advokater, der ligesom Rune Tarnø i øvrigt vurderer, at der i mange
tilfælde vil være tilsvarende mange aktiver i selskaberne. Men der vil
også være mange virksomheder, der har gæld for eksempelvis én mio.
kr., mens den bogførte værdi kun er en halv. For dem kan det blive en
tung byrde at skaffe den nødvendige kapital til at lade forretningen
overgå fra IVS til ApS.
”I de situationer, hvor passiverne overstiger egenkapitalen, kan det
for mange iværksættere være væsentlig mere end de 40.000 kr., der
skal på bordet, når selskaberne skal omdannes til anpartsselskaber.
For hvis ikke egenkapitalen på
opløsningstidspunktet er positiv, så
bliver selskabet simpelthen tvangsopløst,” siger Thomas Grønbæk
Andersen.
Troels Michael Lilja, der er lektor
i selskabsret ved CBS, har tidligere
været ude i InsideBusiness med en
skarp kritik af lovforslaget og den
rapport fra Erhvervsstyrelsen, som
politikerne lægger til grund. Han
har svært ved at vurdere, hvor stor
en andel af selskaberne der vil gå
på grund, når de skal omregistreres. Men det er ikke urealistisk, at
kun hvert femte selskab overlever,
fortæller han.
”Mit umiddelbare bud er, at vi skal
være heldige, hvis 20 pct. af selskaberne bliver omregistreret,” siger
han og fortsætter:

InsideBusiness er
et dybdeborende
erhvervsmedie til
ledere, specialister
og erhvervsinteresserede danskere. De
er målrettet mobil,
tablet og pc. Inside
Business udkommer alene digitalt på
www.ib.dk.

”Man så det samme tilbage i 1996,
hvor det som følge af en forhøjelse
af kapitalkravet i A/S og ApS blev
skønnet, at mere end halvdelen
af alle ApS og A/S var i fare for
at blive tvangsopløst. Dengang
klarede man det ved, at lovgiverne
besluttede at sænke kapitalkravet til ApS igen.”
Han begrunder det blandt andet med, at det er helt normalt, at iværksættere har gæld og underskud i starten, og derfor kan andelen af
selskaber, der får problemer, bliver betydelig.

”Mange virksomheder budgetterer med underskud i starten. Hvis man
har lavet en investeringsplan i 2018 med et budget på et par millioner kroner, hvor man budgetterer med, at virksomheden først bliver
rentabel efter fem år, så vil man om to år stadig have en underbalance.
Når egenkapitalen er negativ til den tid, vil selskabet blive tvangsopløst, og det betyder, at investorerne vil lide tab, og at virksomheden
selvfølgelig ophører, selvom forretningskonceptet var gennemtænkt
og rentabelt på den lange bane. Det ser jeg som potentielt meget problematisk,” siger han.

Sunde virksomheder bliver tvangsopløst – ejere kan blive ruineret
Iværksætterne har ikke samme problem i dag, fordi det ikke er et
ufravigeligt krav, at IVS’erne altid skal have positiv egenkapital. Hvis
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”Men for de eksisterende IVS’er ændrer det sig i 2021, som er tærsklen
for den nye selskabsform. Så skal alle op på ApS-niveau, og alle med
negativ egenkapital, som ikke bliver rekonstrueret inden fristen, vil
blive tvangsopløst.”
“Fordi lån til iværksættere typisk er forbundet med stor risiko, stiller
mange banker og investorer desuden krav om personlig hæftelse, og
det betyder, at de gældsatte iværksættere har endnu mere på spil på
overgangstidspunktet. Den gæld, der måtte være i selskaberne, kan
iværksætterne blive personligt ansvarlige for,” lyder det fra Thomas
Grønbæk Andersen.
”Det er selvfølgelig meget forskelligt,
hvad der er af gæld i selskaberne.
Banker vil typisk gerne have, at man
skriver under på en selvskyldnerkaution, og i det tilfælde hæfter man jo
personligt for den gæld, der måtte være
i selskabet, når det bliver opløst. Her
tænker jeg, at man må få sin bank på
banen eller drøfte det med sin eventuelle investor,” siger han.
Dansk Iværksætterforenings formand,
Peter Kofler, er bekymret for de iværksættere, der kommer i klemme – og han
frygter også, at det kan blive en dyr
omgang for skifteretterne og Erhvervsministeriet, der skal administrere de
mange tvangsopløsninger.
”Selvom mange af selskaberne er sunde, er det ikke sikkert, at de har kapital
nok til at føre forretningen videre som
ApS, så de vil blive tvangslukket som
konsekvens af lovforslaget. Det bliver
dyrt for iværksætterne og giver også en
yderligere omkostninger til skifteretterne,” siger han.

Opfordring til politikere: Tag forslaget af bordet
I stedet opfordrer han til, at man fra politisk side gentænker lovforslaget og selskabsformen og finder et alternativ til at nedlægge alle IVS’er.
”Når man hører eksemplerne med en vognmand, der har udnyttet
ordningen ved at stifte hundredvis af iværksætterselskaber, synes jeg,
det burde være anledning til, at vi satte os ned og designede en ny version af IVS-ordningen i stedet for bare at nedlægge den. For det er helt
væsentligt at have lavindskudsselskaber, hvis det skal lykkes for os at
knække kurven for nyetableringer, som stadig ikke er over niveauet
for 2007,” siger Peter Kofler.
For en del af de gældsatte iværksættere, der skal finde store beløb i
løbet af de næste par år, er der dog en mulighed for at komme ud med
positiv egenkapital alligevel. Hvis selskabet har taget eller har søgt
om patent eller har andre immaterielle aktiver, kan man overføre selskabets værdier til det nye selskab ved at få en revisor til at afgive en
vurdering af de materielle og immaterielle aktiver, der allerede ligger i
virksomheden.

Men iværksætterne skal ikke regne med, at det er billigt, lyder det
fra Rune Tarnø.
”Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave for en revisor at
lægge hånden på kogepladen og vurdere værdien af et immaterielt aktiv, og revisoren vil alt andet lige skulle anvende mere tid på
en vurdering af et aktiv end ved ‘blot’ at afgive en erklæring om
tilstedeværelsen af 40.000 kr. kontant,” siger han og fortsætter:
”Så iværksætterne må nok forberede sig på, at regningen til revisoren bliver større, end hvis han alene skulle forholde sig til, om
den nødvendige kapital er til stede.”

Revisorer ser fremtid i iværksætterselskaberne
Revisorerne, der formelt har bakket op om forslaget fra Dansk
Folkeparti og regeringen og længe har været fortalere for at nedlægge selskabsformen, har trukket lidt i land i løbet af de seneste
dage.
Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i revisorernes
brancheorganisation FSR, udtaler nu til InsideBusiness, at han
godt kan se en fremtid for iværksætterselskaber, såfremt det
parres med øget kontrol og et større kapitalkrav.
”Vi kunne godt forestille os, at iværksætterselskaberne fortsatte
med et kapitalkrav på 10.000-20.000 kr., men det ville kræve, at
kontrollen med selskaberne blev markant forbedret,” siger Tom
Vile Jensen.
At FSR alligevel fortsat bakker op om afskaffelsen, skyldes
dels, at man her ikke mener, at den eksisterende ordning med
énkrone-selskaber fungerer, og dels den antagelse, at ministeriets
beslutningsgrundlag må være det bedst tilgængelige.
”Vi bakker fuldstændigt op om regeringen og DF’s beslutning
om at afskaffe iværksætterselskaberne, fordi vi mener, at man i
ministeriet må have vurderet, at det ikke er muligt at få styr på
problemerne ved at hæve kapitalkravet og stramme lidt hist og
her. Under de givne forudsætninger er vi enige med regeringen i,
at det så giver bedst mening ikke at arbejde videre med iværksætterselskaberne,” siger Tom Vile Jensen.
Han er dog delvist enig med iværksætterformanden i, at man bør
gentænke selskabsmodellen – og ikke bare for iværksættere, men
for alle selskabsformer fra aktieselskaber til enkeltmandsvirksomheder.
En af de store udfordringer ved den vedtagne lov og selskabssystemet generelt er nemlig, at der mangler fakta om lovgivningens
effekt, herunder de optimale niveauer for kapitalkravet. Indtil nu
er kapitalkravet politisk bestemt. Kapitalkravet til aktieselskaber
blev således sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr. sidste år efter
et politisk kompromis, hvor dele af regeringen hellere havde set
at det blev sænket til 200.000 kr., og for anpartsselskabernes
vedkommende er kapitalkravet blevet sænket i flere omgange de
seneste årtier. Fra 200.000 kr. til 125.000 kr. i 1996, til 80.000 kr. i
2009, og til 50.000 kr. i 2013.

SAGEN
KORT
Politikerne vil komme selskabssvindel
til livs ved at afskaffe de omdiskuterede
énkrone-selskaber. Men forslaget rammer
nystartede virksomheder bredt og hårdt, og
sunde virksomheder risikerer således også
at blive tvangsopløst, hvis de ikke lever op
til de nye krav.
For selvom kapitalkravet for et ApS i samme lovforslag bliver sænket fra 50.000 kr.
til 40.000 kr., kan det for eksisterende
iværksættere være langt større beløb, der
skal op af lommerne.
Hvis egenkapitalen af den ene eller anden
grund er negativ, har iværksætterne således
en udfordring, og det er tilfældet i mange
nystartede virksomheder, der låner penge
for at komme igang.
På skæringstidspunktet i 2021 skal egenkapitalen nemlig være positiv for at kunne omdanne et IVS til et ApS. Hvis den er
negativ, sendes virksomheden til tvang.

Tom Vile Jensen mener, at samfundet ville have gavn af mere
data og viden på området, og anbefaler derfor, at den næste regering nedsætter et udvalg, der skal granske den danske selskabslov,
herunder de forskellige selskabsformers kapitalkrav.
”Man burde tage initiativ til at se på, hvilken slags selskabssystem,
vi har brug for, som sikrer, at der er tillid til selskaber, der har begrænset hæftelse. Det vil være en oplagt opgave for en kommende
regering, for der mangler en samlet tilgang til vores selskabssystem,” siger han.
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B R A N D E D
C O N T E N T

V

Af Alex Randrup

DANSKE BANK
FREMMER
NÆSTE GENERATION AF
VINDERVIRKSOMHEDER

i kan alle opremse en række historier om de danske
iværksættersucceser. Dem der er vokset ud af kælderen og
har nået toppen. Vi taler om iværksætteri som aldrig før,
og iværksætterne er rykket ind på tv-skærmen og fylder
efterhånden mere og mere i dagspressen. Med god grund er
deres status tordnet i vejret.
Selv større virksomheder vil nu gnubbe skuldre med iværksætterne. Vi har set et boom i inkubationsmiljøer, innovationscentre og udviklingsmiljøer hos de store virksomheder,
hvor de små og nystartede bliver inviteret indenfor for at
understøtte innovationen og virkelysten.
Og det samme gør sig også gældende for bankerne. De
danske banker har i de seneste år valgt at ride med på
den stærkt voksende iværksætterbølge. Flere har oprettet
særlige afdelinger og udvidet pakken af tilbud målrettet
nystartede virksomheder.
Det er nye toner, der spiller. Mange iværksættere har nemlig tidligere frygtet mødet med banken.

Mulighed for pingpong og at bruge bankens netværk
Danske Bank er én af de banker, der i dag går strategisk til
værks og aktivt går ind for at fremme iværksætteri. Det
omfatter tiltag som platformen The Hub, hvorpå iværksættere har mulighed for at finde investorer, medarbejdere og
know-how, og vækstprogrammet +impact, der har til formål
at fremme virksomheder, der arbejder med og efter FNs 17
Verdensmål.

Det er ikke kun TV-seerne
og politikerne, der flokkes
om de danske iværksættere. Danske Bank bejler også
i langt højere grad til opstartsvirksomhederne med
nye initiativer, programmer
og specialiserede rådgivere.
Mød Growth-advisor Anders
Bannebjerg, hvis hverdag er
designet til at gøre virksomhederne flyveklare og
gearet til væksteventyr.

I dag sidder der godt 50 medarbejdere i Danske Banks
specialistafdeling for vækstiværksættere – Danske Bank
Growth & Impact. Medarbejderne beskæftiger sig med tiltag
rettet mod opstartsvirksomheder, hvoraf 33 af dem har base
i Danmark.
Anders Bannebjerg er én dem. Han holder til i Aarhus,
hvorfra han dækker og deltager i diverse iværksætter- og
teknologikonferencer. Han er bankens ansigt i iværksættermiljøet. Han hjælper, supporterer og indgår i dialog med

A N D E R S

26

iværksættere. Ved at investere sin tid og sin viden i
virksomhederne, hjælper han dem godt på vej til at
lykkes.
“Fremtidens vindere findes blandt nutidens iværksættere. Gennemsnitsalderen på de mest værdifulde selskaber
bliver mindre og mindre. Udviklingen går hurtigere, og
forretningen bliver hurtigere mere kompleks. Derfor er
der behov for, at vi meget tidligt går ind og investerer en
del af vores tid i selskaberne, så vi kan skabe de bedste
rammer for succes og understøtte dem på deres rejse,”
siger Anders Bannebjerg.
Hvor mange nok ofte forbinder en bankrådgiver med
traditionel bankrådgivning, så forholder det sig lidt anderledes med Danske Banks såkaldte Growth Advisors.
Deres personlige præstationer måles i højere grad ved
nye relationer skabt i miljøet og aktiviteten heri end ved
udlån og salg. Det, håber de så, kommer på den længere
bane, når virksomhederne bliver mere modne, og man
som rådgiver og bank har gjort sig fortjent til forretningen.
“Virksomhederne skal se mig som én, de kan spille
bold med. Én der kan vende forskellige tanker og idéer
frem for én, der bare langer bankprodukter og kredit
over disken. Jeg kan give dem gode råd baseret på mine
erfaringer fra rådgivning af netop den type kunder
de seneste 13 år. Så man kan sige, at jeg er meget mere
opsat på at levere værdi til mine kunder og mit netværk,
frem for at have fokus på salg eller udlån, og derfor
opgør jeg også min værdi i de noter, der bliver skrevet
på den anden side af bordet og i de personer, jeg kan
introducere dem for,” tilføjer Anders Bannebjerg.

Nøglen til succes ligger i gensidig forståelse
Alle virksomheder har behov for et bank-setup. En bank
er blot et nødvendigt onde for de fleste, og i opstarten er
det typisk blot et simpelt setup, der er behov for.
Anders Bannebjerg oplever, at noget af det, der betyder
mest for en iværksætter, er, at de kan mærke, at de har
med en rådgiver at gøre, som forstår deres virksomhed,
deres forretningsmodel og den teknologi, de arbejder
med. Derfor arbejder Anders Bannebjerg fra et co-working space for iværksættere, deltager i iværksætterevents, holder oplæg for kommende iværksættere, sidder
i springboards for iværksættere og prøver på alle mulige
måder hele tiden at blive klogere på miljøet. Anders
Bannebjerg fortæller, at det både for ham og for banken
er en rejse, som kun lige er startet.

“Når jeg afholder møder med kunderne og lærer dem at
kende, håber jeg, de mærker, at der er en rådgiver her,
der vil dem. En der virkelig gerne vil forstå dem, deres
forretningsmodel, den teknologi de arbejder med og det
miljø de befinder sig i. Jeg vil hele vejen rundt, for jo
bedre jeg forstår dem, jo bedre kan jeg understøtte dem.
Jeg vil hele vejen rundt,” understreger Anders Bannebjerg.

B A N N E B J E R G
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E U- P O L I T I K E R O G SÅ
I VÆ R K S Æ T T E R P O L I T I K

Som Growth Advisor møder Anders Bannebjerg et hav af
opstartsvirksomheder hvert år. Han kender de væsentligste
udfordringer og giver her sine tips til, hvordan man som
virksomhed kan vækste
internationalt.

Linea Søgaard-Lidell
Venstre
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T I P :

T I P :

SÅDAN SÆTTER DU FART
PÅ DIN EKSPORT

SÅDAN LAVER DU EN
HANDLINGSPLAN FOR AT
VÆKSTE INTERNATIONALT

Det er ikke kun TV-seerne og politikerne, der flokkes
om de danske iværksættere. Danske Bank bejler også i
langt højere grad til opstartsvirksomhederne med nye
initiativer, programmer og specialiserede rådgivere.
Mød Growth-advisor Anders Bannebjerg, hvis hverdag er designet til at gøre virksomhederne flyveklare
og gearet til væksteventyr.

T I P :

BRUG DIT NETVÆRK
Det fede ved iværksættermiljøet er, at der i højere grad
end andre steder hersker en kultur, hvor aktørerne i
iværksættermiljøet er meget villige til at hjælpe hinanden og åbne op for netværk. Adoptér det mindset, og
tag derfor gerne ud at netværke noget mere.
At netværke er en investering, som kan give dig meget
mere værdi, end den tid du har brugt på det. Men det
kræver et godt mindset og at give værdi uden at tænke
for meget i ”what’s in it for me”?

T I P :

Overordnet set skal du: Lægge en plan. Sikre dig, at
du har finansieringen på plads. Evaluere lokalt på
det nye marked, men også på processen og finde ud
af, hvordan du kan forbedre denne, når du ønsker
yderligere ekspansion.
Start gerne ud med at stille dig selv følgende spørgsmål og overvej:
Hvad er vækstpotentialet på det pågældende marked?
Er der behov for dine services og produkter?
Hvor stor er konkurrencen på markedet?
Hvilke tilpasninger skal der laves på produktet/servicen for at opnå et product/market fit?
Man skal tænke kunderne ind i alt, hvad man gør, så
det er vigtigt at få testet produktet/servicen af på kunderne, inden man endeligt beslutter sig for at trænge
ind på markedet. Her kan man evt. samarbejde med
bureauer, der laver brugerundersøgelser.

THEHUB.DK GIVER DIG
REDSKABERNE TIL VÆKST

Man kan også overveje, om man vil etablere sig på et
nyt marked, ved enten at bygge det op fra bunden,
købe en konkurrent eller lave partnerskaber.

Du kan ikke gøre alting selv. Indse, at alle har begrænsninger. The Hub tilbyder dig gratis værktøjer,
der kan hjælpe dig til vækst indenfor blandt andet
rekruttering, regnskab, jura og meget andet.

Brug endelig netværket hertil. Det kan være, at der
er nogen i dit netværk, der har gjort det før dig, så du
ikke behøver at lave de samme fejl, som de gjorde.
Sørg for at lave en ordentlig analyse af markedet,
branchen og tendenserne.
Sæt dig også ind i de lokale regler - både de almindelige
juridiske krav og krav vedrørende skat, regnskab m.m.
Hvis der skal bruges lokale medarbejdere, er der medarbejdere fra det lokale marked, der skal være med til
at starte det udenlandske marked op, så man sikrer en
harmonisk virksomhedskultur i udlandet såvel som i
hjemlandet.
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Hvad er dine politiske EU-prioriteter, som du vil arbejde for, hvis
du bliver valgt?
Klimaudfordringen er den væsentligste grund til, at jeg er gået ind i
EU-politik. For vi står som samfund over for nogle store udfordringer, som vi ikke kan løse alene – men som vi kan løse i internationalt samarbejde. Her er det vigtigt, at EU har en stærk global
stemme. Det har vi i dag, fordi vi er en attraktiv handelspartner
globalt på grund af vores stærke indre marked. Det skal vi blive ved
med at være!
Jeg vil arbejde for flere nye frihandelsaftaler mellem EU og verden
omkring os. Vi skal samtidig bruge frihandelsaftalerne som værktøj
til global indflydelse. Vi skal for eksempel overveje, hvordan vi
behandler de handelspartnere, der måske ikke lever op til Paris-aftalen.
Vi løser ikke klimaudfordringen ved at sætte hjulene i stå. Jeg vil
hellere skabe gode rammer for bæredygtig vækst. Med ny teknologi
og nye forretningsmodeller skal vi omstille os til et mere bæredygtigt samfund. Det skal vi i EU understøtte ved at skabe en mere
enkel EU-regulering, som ikke tager pusten fra vores virksomheder. Vi skal udvikle det indre marked og sikre et bedre digitalt indre
marked og et bedre marked for energi.
Noget af det vigtigste, vi skal i EU de næste fem år, er at udbygge
infrastrukturen for vedvarende energi, så vi nemmere kan sælge
grøn energi på tværs af grænser og på den måde slippe for at være
afhængige af f.eks. kul og russisk gas.
På hvilke punkter kan dine prioriteter understøtte dansk iværksætteri?
Når jeg vil arbejde for en mere enkel EU-regulering, er det netop
for at tage hensyn til nystartede virksomheder. I EU er 99% af vores virksomheder små og mellemstore. Men det glemmer man, når
man ender med at lave tunge og komplicerede lovgivningspakker,
som tager pusten fra de små virksomheder. Tænk blot på persondataforordningen, som er et af de seneste eksempler.
Det er også væsentligt for danske iværksættere, at vi bliver ved
med at udvikle det indre marked, særligt at vi får et reelt digitalt
indre marked, så de ikke fra start er bagud i den globale konkurrence. Mens de kinesiske internetforbrugere alle befinder sig på ét
digitalt hjemmemarked – det samme med de amerikanske – så er de
europæiske stadig på 27 nationale markeder.

øremærkes til løsninger inden for miljø og klima. Her er der stort
potentiale for danske aktører, som allerede arbejder med at udvikle
nye måder at gøre tingene på. Fremtidens virksomheder er dem,
som arbejder på at ændre verden en lille smule med deres teknologi
eller forretningsmodel.
Hvilke indsatser ser du, der skal der til for, at EU gør det mere
attraktivt for iværksættere at vokse sig ud over deres hjemlands
grænser?
For mig at se ER det allerede attraktivt. Langt de fleste iværksættere har et internationalt udsyn fra dag ét og ser potentialet. Men
det er vigtigt, at det også bliver nemmere. I dag oplever vi desværre
for mange nationale særregler i EU og en forskellig implementering
af EU-lovgivning. Og det skaber en ulige konkurrencesituation.
Det vil jeg gerne sætte fokus på, så det bliver mere smidigt for små
virksomheder at operere på tværs af landegrænser i EU.
Hvad vil du gøre for, at EU laver bedre regulering for iværksætterne fremadrettet?
Jeg vil gerne fjerne unødig bureaukrati for små virksomheder. Som
nævnt så er en af mine mærkesager en mere enkel EU-regulering,
hvor vi undgår komplicerede lovgivningspakker fra EU. Vi må ikke
tage pusten fra vores virksomheder. Jeg vil arbejde for, at vi i EU
husker på, at vores konkurrenceevne er alt afgørende for, at vi har
en stemme i resten af verden.
Hvordan ser du, at EU kan tage konkurrencen op over for USA og
Kina på kunstig intelligens?
Kunstig intelligens er en vigtig debat lige nu. Kina investerer massivt i AI, og mens data i Kina ultimativt tilhører regeringen, i USA
tilhører det markedet, så tilhører data i EU borgeren. Derfor står
vores virksomheder over for en strammere regulering end både
USA og Kina. Det er jo godt, men vi er nødt til at indse, at hvis det
er alt for tungt navigere i EU-regulering, så trænger vi aktørerne
ud af markedet - og så er det altså ikke længere EU, der sætter
normen.
I EU mangler vi ensartede regler for, hvordan man må bruge data.
Det nytter ikke noget, at vi kun taler om, hvordan vi beskytter data
– vi skal også tale om, hvordan vi sikrer gode rammer for, hvordan
vi bruger data. For det vil skabe mange spændende muligheder for
os! Og dén debat vil jeg meget gerne være bannerfører på.

Jeg vil også arbejde for, at vores forskningsprogram i EU, Horizon,
i højere grad bliver knyttet til politiske missioner. For eksempel
at 35 procent af det, som er verdens største forskningsprogram,
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Hvad er dine politiske EU-prioriteter, som du vil arbejde for, hvis du
bliver valgt?
Det helt overordnede er jo, at vi skal arbejde sammen. Vi står med nogle
udfordringer, som er kæmpestore, og som vi bedst løser i fællesskab.
Først og fremmest er klimakrisen øverst på vores dagsorden. Den kan vi
kun løse sammen.
Det næste er, at vi desværre har et Europa lige nu, hvor der er meget stor
ulighed. Der er mange unge, der er arbejdsløse, hvis man tager til Syd- og
Østeuropa. Vi ser også fattigdom i Europa. Det er nogle ting, vi bliver
nødt til at gøre noget ved, fordi ulighed på den måde, som vi ser lige nu,
er med til at skabe sociale spændinger, ustabilitet og udfordre hele vores
europæiske samarbejde, som vi har så meget brug for under de her store
udfordringer.
På hvilke punkter kan dine prioriteter understøtte dansk iværksætteri?
For mig er det vigtigt at tale om det, der er “europæisk” og ikke “dansk”.
Europa-Parlamentet handler jo om europæisk politik: Hvordan vi gør
noget godt for iværksættere og SMV’er i hele Europa.
Det er egentlig en vigtig pointe fra min side. Ja, der er tiltag, som er gode
for Danmark, men det er i lige så høj grad de andre lande, der tæller. Det,
der er brug for, er, at vi får det indre marked til at fungere fornuftigt for
de nye og de små virksomheder. Vi skal gøre det lettere for dem, og gøre
det lettere for lokalsamfund at få deres iværksættere til at vokse, så de
kan være med på europæisk plan.
Der er altså rigtig meget, vi kan gøre, for vi har jo allerede strukturerne
til at samarbejde. Nu skal vi altså bare få strukturerne til at fungere for
alle de små virksomheder og for den sociale dagsorden.
Arbejdspladser i Europa bliver i høj grad skabt af små virksomheder. Det
er faktisk ikke de store multinationale virksomheder, der kommer og
laver en masse arbejdspladser, men derimod de små virksomheder. Det er
netop dét, jeg vil understøtte, hvis jeg bliver valgt.
Som jeg ser det, så er det ikke alle iværksættere eller SMV’er, der behøver
at vokse til store virksomheder, som skal konkurrere på hele det indre
marked. Jeg synes også, der er stor værdi i at sige: ‘jeg vil gerne have en
virksomhed her, have et par ansatte og skabe noget godt’. Det er ikke kun
Gazellerne, som er de mest interessante. Vi skal også huske på det fornuftige europæiske erhvervsliv og startup-liv, hvor folk laver gode bæredygtige virksomheder, som går ind og løser nogle væsentlige udfordringer.
Hvilke indsatser ser du, der skal der til for, at EU gør det mere attraktivt
for iværksættere at vokse sig ud over deres hjemlands grænser?
For det første kan vi se på, hvordan vi går ind og revidererer eksempelvis
udbudsdirektivet, så det understøtter, at man kan gå ind og arbejde med
sit lokale erhvervsliv, når man eksempelvis laver offentlige indkøb, i
bedre grad end man kan på nuværende tidspunkt.
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Vi skal også se på, hvordan vi får nogle af de gode programmer, vi har
til at investere i forskning, innovation og samarbejde, til at være lettere
tilgængelige for små virksomheder, der vil gå sammen om at være med
i den slags. Det kan være svært. Det kan være meget bureaukratisk. Vi
skal lave nogle systemer, hvor de helt små også kan byde ind på nogle af
de gode programmer, vi har, som netop er lavet for at udvikle nye svar.
Der er det igen, at netop iværksætterne kommer ind i billedet. For vi har
brug for nye svar på en række ting, og det tror jeg på, kan komme fra
iværksætterne.
Hvad vil du gøre for, at EU laver bedre regulering for iværksætterne
fremadrettet?
Copyright-direktivet der er aktuelt lige nu, er jo et godt eksempel på, at
man laver lovgivning, som fungerer for de store og ikke for de små. Det,
mener jeg, er en eklatant brøler, man laver.
De store multinationale virksomheder skal nok kunne leve op til den
måde, man vil have, der skal være kontrol, men det er ikke den dygtige,
lille iværksætter i Struer eller Bologna, som kan gå ind og være medspiller her.
Det vil sige, at man favoriserer dem, man faktisk prøver at kontrollere.
Man favoriserer dem, der egentlig skulle bøde for det her. Det, synes
jeg, er en stor skam. Det fokus - som vi også har haft i Folketinget og har
bragt med ind i European Spring, som vi arbejder sammen med - handler
om, hvordan vi laver de gode regler, for at iværksætteri kan blomstre, for
vi har så meget brug for iværksætteri.
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Hvad er dine politiske EU-prioriteter, som du vil arbejde for, hvis du
bliver valgt?
I virkeligheden går jeg rigtig meget op i et fair indre marked. Jeg støtter
det europæiske samarbejde, og jeg synes, det er godt, at vi har EU og det
indre marked, men jeg mener også, at der er brug for mere fairness - både
for lønmodtagerne og for virksomhederne.
Noget af det, jeg har valgt at arbejde for i mange år, er, at vi skal sikre,
at vores regler skal være forståelige, men at de også skal kontrolleres og
håndhæves, så vi får fairness på vores indre marked. Det er det, vi på
engelsk kalder “level playing field”. Det gælder både for virksomhederne og for lønmodtagerne. Det er klart, at hele diskussionen om social
dumping er der, hvor jeg gerne vil gøre noget for lønmodtagerne. “Level
playing field” er til gengæld der, hvor jeg arbejder for at sikre fairness for
virksomhederne.
På hvilke punkter kan dine prioriteter understøtte dansk iværksætteri?
Hvis vi er hurtigere og mere ensartede i implementeringen og håndhævelsen af EU-reglerne - så vi stopper dem, der overtræder reglerne - ville
det være rigtig godt for danske virksomheder. Danske virksomheder plejer at være flittige og gode til at forstå og sætte sig ind i de regler, der er,
og at efterleve dem. Når andre lande ikke efterlever reglerne, gør det os
mindre konkurrencedygtige, når vi rent faktisk overholder dem. Jo mere
reglerne håndhæves, jo bedre vil det være for danske virksomheder. Det
arbejder jeg for!

Men det handler også om at have fokus på alle de nye måder, som
forretningsmodeller bliver skabt på. Her tænker jeg specielt på platformsøkonomi. De store skal nok blive hørt. De lobbyer så meget, at alle hører
dem. Men hvordan er det, vi vil sætte fokus på de små? Det er altså den
stemme, jeg håber på at få lov til at være.

Jeg har arbejdet en del med digitalisering, som jeg også synes, er virkelig
spændende. Vi har forsøgt at sikre, at vi får et digitalt indre marked,
hvilket jeg også tror, ville være rigtig godt for virksomhederne. Digitaliseringen skal også være til fordel for både forbrugerne og virksomhederne.
Igen, jo mere fair spillerne på den digitale ende af markedet agerer, jo
bedre er det også for danske virksomheder.

Hvordan ser du, at EU kan tage konkurrencen op over for USA og Kina
på kunstig intelligens?

Hvilke indsatser ser du, der skal der til for, at EU gør det mere attraktivt
for iværksættere at vokse sig ud over deres hjemlands grænser?

Vi må under ingen omstændigheder tro, at løbet er kørt.
Her kan vi netop igen bruge vores samarbejde, der gør os enormt stærke.
Når vi laver de programmer, der skal skabe vores samarbejde, skal vi se
på, hvordan vi får skabt det, der er vores styrke. Det er netop, at vi har en
masse små virksomheder, som kan byde ind.

På mange måder prøver vi at tænke attraktiviteten ind i vores arbejde.
Dels forsøger vi at indgå nogle handelsaftaler, som også handler om at
skabe fair forhold. Jeg mener, at der skal være en gensidighed, når lande
uden for EU gerne vil handle med vores marked, hvor vi også skal have
muligheden for at sælge varer og services på deres markeder.

Når vi ser på USA, Kina og så videre, buldrer man jo derudaf med store
virksomheder. I Europa kan vi bare noget andet. Vi har en anden tilgang,
fordi vi har mange små virksomheder, som kan bidrage med noget.
Fra EU-perspektiv skal vi se på, hvordan vi går ind og faciliterer samarbejdet mellem de helt små aktører. Det er noget af det, vi kan gøre. Det vil
også skabe kunstig intelligens, der arbejder for andet end bare stor kapital. Kunstig intelligens, der arbejder for at finde de spændende, kreative
og gode løsninger på alle de udfordringer, der er så vigtige at få svar på.
Det handler meget om, hvordan vi skruer vores programmer sammen.
Det er det, der er det springende punkt for, at de små kan være med.

I virkeligheden handler det grundlæggende om tilgang. Min tilgang er,
at vi skal have gode og forståelige regler, og at de regler, vi har, i øvrigt
skal håndhæves. Der skal ikke være forskel på om man er et udenlandsk
eller et europæisk firma. Hvis man skal handle med og til det europæiske
marked, skal man overholde de her regler. Vi skal som politikere sørge
for, at det sker, for ellers får vi unfair konkurrence. Jeg synes, at ting skal
være retfærdige, og det skal de være for både borgere og virksomheder.
Jeg bliver politisk vred, hvis nogen kan snyde på vægten bare fordi, vi
ikke har ordentlig kontrol.

Noget af det, vi er meget gode til i Danmark, er netop at være hurtige,
effektive og undgå at have for omstændige regler. Det er også derfor,
Danmark er et af de lande i Europa, hvor det er nemmest at starte en
virksomhed. Den tilgang vil jeg gerne have med ud i EU - at gøre det
effektivt og nemt, men selvfølgelig ikke så nemt, at dem med dårlige
hensigter også får frit spil.
Hvordan ser du, at EU kan tage konkurrencen op over for USA og Kina
på kunstig intelligens?
Vi taler forholdsvis meget om det. Udover at det er hamrende spændende, er der også nogle etiske anliggender i det. Hvordan vi skal håndtere
kunstig intelligens og hvilke fordele og udfordringer bringer det?
Vi er meget bevidste omkring, at vi ikke er de hurtigste i Europa, men
det vil vi jo gerne være. Vi vil jo gerne skabe et miljø, der gør, at vi kan
konkurrere med både asiaterne og amerikanerne. Men vi har også i Europa en anden tilgang til tingene. Det kan formentlig være irriterende for
virksomhederne på den korte bane, når de vil konkurrere med asiaterne
og amerikanere. På den lange bane tror jeg, at det er til fordel for os, fordi
vi husker at tage det etiske aspekt med ind, og at vi har rammelovgivningen på plads, som gør, at vi netop får denne her “level playing field” for
virksomhederne, så det ikke bare er det vilde vesten, bare fordi det er et
nyt område.
Jeg tror på, at lovgivningen nogen gange kan være med til at gøre noget
godt. Fx fortolkningen af GDPR er blevet meget firkantet, men intentionen bag det var jo at få sat nogle nye standarder for, at folk kan føle sig
trygge ved at bruge det digitale miljø og levere data til virksomheder og
staten, fordi man er sikker på at dataen blive behandlet ordentligt.
Vi sætter standarden, og det kan jeg meget god lide. Vi skal bare finde balancen, hvor vi ikke laver så mange regler, at man ikke kan lave virksomhed, men alligevel tør at tro på, at vi godt kan gøre det på en måde, der på
den lange bane giver bedre muligheder.
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Danmark trækker i
den gule førertrøje i
EdTech-ræset

Digital Darwinisme
Nogle af Danmarks store mastodonter har hørt godt efter i Biologitimen og lært, at “survival of the fittest” kan trækkes direkte
fra skolebænken til erhvervslivet. Digitale startups udfordrer de
etablerede virksomheder med entreprenante mindsets og fokus
på vækst. Det har været et call-to-action for Danske Bank og
Tryg om at tilpasse sig gennem hybrider, hvor startups og corporates arbejder side om side. Eventyrene om Danske Bank og
Spiir samt Tryg og Undo ser ud til at have en lykkelig slutning,
og alle parter opfordrer nu til, at flere af Danmarks iværksættere og corporates omskriver deres egne fortællinger.
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Digitale læringsteknologier - eller EdTech som det også kaldes
- har vundet indpas blandt danske startups. Nu går EdTech-toppen i Danmark sammen om at skabe foreningen “EdTech
Danmark”, så vi i fremtiden kan beholde førertrøjen. Målet er
at opfylde et udtalt ønske om at samle dialogen og bygge en bro
mellem forskning og praksis, der kan gavne både dansk uddannelse og erhvervsliv.

Vejle er Danmarks
e-sportscentrum
Danmarks digitale rejse udfolder sig i høj grad blandt
de nye generationer. For få år siden var det uhørt at
anerkende e-sport som værende en sportsgren, men
nu lancerer Campus Vejle en helt ny digital talentfabrik for at fremelske kreativitet og iværksætterånd
blandt unge e-sportstalenter. Initiativet er stablet
på benene i samarbejde med iværksættermiljøet
Spinderihallerne, der skal lære de unge om tekniske
og innovative færdigheder, så de kan videreudvikle
deres passion med stærke kompetencer.

Impact-startup forlod Løverne
uden penge men har til gengæld
fordoblet brugerbasen
Det danske impact-startup Tiimo, der tilbyder en app, som skaber struktur
i hverdagen for blandt andre børn med ADHD, var på kort visit i Løvens
Hule, men måtte til trods for fascination og positive ord forlade hulen med
tomme lommer. Til gengæld har Tiimo sidenhen fordoblet deres brugerbase
fra 500-1000 brugere svarende til 2% af nichemarkedet for ADHD-patienter i Danmark. Virksomheden har endda formået at tage de første skridt
uden for det danske marked og vil i fremtiden forsøge at skalere til de
udenlandske markeder, mens de forsøger at udnytte det positive momentum i Danmark.

Danske vækstiværksættere
bryder med stereotypen

Forestillingen om den unge rockstar-iværksætter, der fuldstændigt
uprøvet opbygger et startupimperium
drevet af intet andet end passion, er
måske billedet på superiværksætteren
i Silicon Valley. Men sådan forholder
virkeligheden sig ikke i Danmark.
Meget langt fra faktisk. En undersøgelse foretaget af Copenhagen
Economics viser nemlig, at den typiske
succesfulde vækstiværksætter er en
40-årig mand med en videregående
uddannelse og masser af erfaring
fra den pågældende branche. Måske
burde vi revurdere vores forestilling
om rockstar-iværksætteren?
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Hjulene kører hurtigere,
end vi kan nå at følge
Antallet af nystartede virksomheder er på sit højeste siden
finanskrisen, men til gengæld er forventningen til vækst i virksomhederne faldende, viser en ny analyse fra Iværksætterbarometer 2019. Men manglen på vækst skyldes ikke markedet, men
derimod mangel på kapacitet eller ønsket om ikke at vokse hos
virksomhederne. At markant flere iværksættere er udfordret
mere på kapacitet end på efterspørgsel viser en situation, hvor
markedet simpelthen har mere fart på end virksomhederne.
Ifølge eksperter er det også en almindelig stopklods i Danmark,
at iværksættere simpelthen ikke ønsker at vokse.

Iværksætter i millionhandel: “Jeg kommer ikke til at
gå sulten i seng på noget
tidspunkt”
Den kendte, danske iværksætter, Toke Kruse, har efter syv år solgt den
amerikanske del af sin virksomhed, regnskabsprogrammet Billy. Billy
Inc. er solgt til lånevirksomheden Lendio i en “sindssygt attraktiv aftale”,
som Toke Kruse selv beskriver det. Ifølge stifteren selv, skal millionerne fra licensaftalen bruges til at vækste Billy til endnu flere markeder
globalt efter succesen i USA.

Danske iværksættere er hyppigt
repræsenterede blandt globale
succeshistorier
IKEAs acceleratorprogram booster lovende iværksættere fra den globale
startupscene. Blandt det tredje kuld af skalerbare iværksættervirksomheder
fra hele verden, udgør danske startups næsten en fjerdedel. Blandt de danske
vækststjerner er bæredygtige Flow Loop og Freemi samt læskedrikproducenterne The Syrup Company og Laesk. IKEAs mål med bootcampen er nemlig
både at identificere vækstpotentiale til gavn for potentielle samarbejder samt
løsninger, der ændrer verden til det bedre.

“Vi skal vækste de kreative og
kulturelle
erhverv!”
Mere adgang til risikovillig kapital til
virksomheder inden for kreative og
kulturelle erhverv. Sådan lød erhvervsministeriets Vækstteams forslag til regeringen i 2018, og nu bliver forslaget til
en realitet gennem en ny aftale mellem
Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond. Både Danmark og resten
af EU har en lang tradition baseret på
kulturel rigdom, men potentialet i disse
erhverv er stadigvæk uudnyttet. Med
den nye aftale kan Vækstfonden yde
lån på yderligere 300 millioner kr. til
kommercielle virksomheder og iværksættere inden for kreative og kulturelle
erhverv i Danmark.
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Så grønne er de
populære el-løbehjul
alligevel ikke...
De populære el-løbehjul vinder indpas i flere
af Danmarks store byer, og de hyldes samtidig
for deres bæredygtighed i hele Europa. Men
efter en gennemgang af operatørerne, foretaget
af det svenske medie Break It, viser det sig, at
de “grønne” løbehjul skal skrottes efter kun to
måneder. Det giver et helt nyt syn på det bæredygtige aspekt af forretningen, hvilket ledelsen
i VOI, en af de mest prominente udbydere i
skandinavien, ser et massivt problem i.

Investeringsrobotter
trækker nye kunder i
land
Investeringsrobotter er blevet bankernes nye yndlingsværktøj til at
tiltrække særligt det yngre kundesegment. Danske Banks investeringsrobot, June, har i høj grad været udslagsgivende for, at kundesegmentet
også omfatter yngre brugere. Gennemsnitsalderen for en investor, der
bruger June, er 39 år, mens gennemsnitsalderen for en investor i Danske
Bank er 60-75 år. Investeringsrobotterne gør det først og fremmest meget
nemmere at investere, og så muliggør de også investering for helt ned til
100 kr., så alle kan være med.
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B R A N D E D
C O N T E N T

Et OPR-Virksomhedslån
er mere end bare
finansiering
OPR-Virksomhedslån har et klart mål om at
øge adgangen til viden samt at forbedre samarbejdsmulighederne for de små virksomheder
og iværksættere i Danmark. OPR bruger derfor
meget energi på at føre deres kunder til næste
niveau. Her møder du virksomheden Copenhagen Nanosystems, der har fået hjælp på rette tid
og sted. Virksomheden har udviklet en højteknologisk plastikbeholder baseret på nanoteknologi, der kan måle på adskillige typer væsker,
og som eksempelvis hjælper kunder med at lave
kvalitetskontrol på egne produkter. Læs deres
historie her.

C O P E N H A G E N

N A N O SYS T E M S

ET HELT
LABORATORIE I EN
PLASTIKBEHOLDER

”F
Af OPR

C O P E N H A G E N
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N A N O SYS T E M S

orestil dig at kunne samle teksterne
fra alle verdens bøger på et areal
svarende til en støvpartikel”. Sådan
udtalte fysikeren Richard Feymann
i et foredrag tilbage i 1959. Scenariet lød som ren science fiction, og
udtalelsen tiltrak sig på den tid heller
ingen opmærksomhed udover den
underholdningsmæssige. Feymanns
”teori” baserede sig på tanken om,
at man kunne bruge enkelte atomer
til at lave koder for f.eks. bogstaver,
tal m.m. Der skulle gå mange år, før
der kom håndgribelige resultater

bag tankerne, og først i 1980’erne
fandt forskere frem til, at det rent
faktisk var muligt at manipulere med
objekter på atomisk og molekylært
niveau. Feymann anvendte ikke selv
betegnelsen nanoteknologi, som i
dag dækker over en række forskellige
metoder, men han tegnede billedet af
en teknologi som, omend det tog årtier
for den at blive praktisk anvendelig,
i dag er i bragende udvikling. Kan du
f.eks. forestille dig et helt laboratorie i
en plastikbeholder?
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Virksomheden Copenhagen Nanosystems

Fra en vundet InnoBooster til likviditetstørke

”Vi har forrygende travlt”.

2017 var også året, hvor Copenhagen Nanosystems havde vundet en
InnoBooster fra Innovationsfonden,
som kunne bidrage med noget økonomisk brændstof til den igangværende
produktudvikling.

Sådan starter Emil, som er direktør
i virksomheden Copenhagen Nanosystems, da vi ringer til ham på en
regnvåd eftermiddag i marts for at få
en snak om hans virksomhed, om hvad
den laver, og om hvordan det er gået, siden den blev stiftet tilbage i 2015. Virksomheden Copenhagen Nanosystems og
OPR-Virksomhedslån har samarbejdet
siden januar 2017.

Produktudvikling, produktion og
organisation
Vi starter fortællingen med at se tilbage
til 2017, hvor Copenhagen Nanosystems
var godt i gang med produktudviklingen i virksomheden, til hvilket direktør
Emil uddyber:
”Fundamentalt set skulle vi i 2017 finde
ud af, hvordan produktet skulle (masse)
produceres, men vi skulle samtidig
også finde ud af, hvordan vi kunne
levere support og strukturere den
organisation, som skulle være bagved
produktet. De forskellige funktioner,
eller afdelinger om du vil, skulle kunne
spille sammen, og det gav os en række
udfordringer, som alle iværksættere
kender til, fordi hvordan gør man lige
det ene og det andet, når man reelt står
i situationen? Det lykkedes dog i etaper,
og vi så hele tiden, at lyset for enden af
tunnelen blev tydeligere. Måske jeg lige
skal nævne, at selve vores produkt består af to dele: En fysisk plastikbeholder
med noget nanoteknologi indeni og noget software, som på det tidspunkt kørte
lokalt på pc’en”. I dag er sidstnævnte en
online platform.

Emil fortsætter:
”Vi var naturligvis glade for midlerne
fra Innovationsfonden, men midt i
glæden var der en tidsforskydning på
tre måneder mellem tilkendegivelsen
og udbetalingen af midlerne, hvilket
var et problem, fordi vi havde løbende
udgifter igennem perioden. Vi havde
således behov for almindelig mellemfinansiering. Den finansiering forsøgte
vi at få fra en række banker, men uden
held. De vurderede, at risikoen var for
høj på det tidspunkt, dels fordi vi var
relativt nystartede, men også fordi der
ifølge dem var for mange usikkerheder
forbundet med det, vi laver. Det hele tog
lang tid, og selv et afslag tog lang tid at
få. Det var frustrerende, men vi søgte
videre og fandt OPR-Virksomhedslån.
Omend OPR er dyrere end bankerne, så
var låneansøgningen, ekspeditionen og
udbetalingen ordnet på én dag, hvilket
opvejede ekstraomkostningerne, da
vi således kunne have fokus på vores
forretning. OPR har en anden model
end bankerne, og vi har en anden risikoprofil, end de vil acceptere, og derfor
matcher vi godt – samtidig udfylder
OPR et generelt finansieringshul i
markedet. Fællesnævneren for rigtig
mange iværksættere er, at de mangler
overordnet finansiering, men at de også
mangler kortsigtet og konkret finansiering, som det var tilfældet for os her.”

når vi sætter det i relief, så bliver det vildt, for med NanoCuvette™
One kan vi afdække, måle og analysere processer, som normalt vil
kræve dyrt laboratorieudstyr, i en plastikbeholder til rundt regnet
70 kr. Det åbner nogle muligheder i både professionelle miljøer
som laboratorier, universiteter og industrien som helhed, men
også i undervisningsmiljøer, hvor f.eks. gymnasieelever kan prøve
kræfter med analyser, som de ellers ikke ville have haft adgang til
uden vores produkt.”

Kan du give et konkret eksempel ift. læring, kvalitetssikring og
nanoteknologi?

udviklet noget materiale, så gymnasieelever kan sidde og kigge på
vandindholdet i honning, fordi netop vandindholdet fortæller os
noget om kvaliteten af honningen. Vandindholdet skal være under
18 %, men vi ser som sagt, at der hældes lidt ekstra vand eller sirup
i honningen. Gymnasieeleverne får til deres forsøg udleveret forskellige honningprøver, som de så kan teste med vores NanoCuvette™ One, hvorefter de kan sammenligne deres resultater med vores
facitliste, og hvad producenterne har oplyst. Normalt kræver sådan
en proces noget ret avanceret udstyr, men med nanoteknologi og
vores produkt kan vi åbne op for et bredere publikum.” Kan man
sikre kontrol og lave kvalitetssikring i forsyningskæden med nanoteknologi?

”Et helt konkret eksempel på anvendelsesmuligheder i undervisningsmiljøer er vores honningcase. Det forholder sig desværre
sådan, at en del af den dyrere (premium) honning er fortyndet,
eller i værste fald direkte forfalsket, både i USA og Europa. Vi har

”Når man i dag kontrollerer en fødevare, er det egentlig ret begrænset, hvor meget kontrol der reelt er. Med vores produkt kan du teste
i hvert led i forsyningskæden, og det er nyt. Det er her, vi synes,
det begynder at blive rigtig interessant, f.eks. i forhold til detailhan-

Hvad laver Copenhagen Nanosystems
egentlig?
Hvor mange er ansatte er der i Copenhagen Nanosystems?
”Vi er fem ansatte inklusive deltidsmedarbejdere. Vi står selv for teknologien, produktionen og en lille smule
marketing, men vi har valgt en forretningsmodel, hvor salgsorganisationen
ikke ligger hos os selv – en form for
outsourcing. Vores salgsorganisation
består af en række partnerskaber, som
har markedskendskabet og afsætningskanalerne. F.eks. er det svært at finde
den rette salgskanal ind til et universitet, da de har et utal af afdelinger, som
laver undersøgelser og analyser. Det er
ikke sådan lige at komme ind.”

38

”Først og fremmest er kerneteknologien
udviklet på Danmarks Tekniske Universitet, og Copenhagen Nanosystems er
et spin-out fra Instituttet for Mikro- og
Nanoteknologi på DTU. Vores primære
fysiske produkt, NanoCuvette™ One,
kan basalt set analysere væsker. Lige
nu arbejder vi f.eks. med enzymer,
hvor enzymerne skal spise et eller
andet, og vi kan så måle, hvor effektivt
enzymerne omdanner det i væsken
til noget andet. Vi kan altså analysere,
hvad der foregår, og hvordan processerne forløber. Det lyder måske ikke så
vildt, men med nanostrukturering kan
vi tage et almindeligt materiale, som
f.eks. plastik, og tillægge det et utal af
forskellige typer af funktionalitet. Og
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delen, hvor forbrugeren kan få et spor helt tilbage til
producenten, hvis vi sætter en sensor på en pakke
kød, og så kan du som forbruger se, om kødet har
været under en vis temperatur, om bakteriemængden
er under en vis grænseværdi osv., når du står og skal
købe produktet. Vi har altså skabt en sporingsmulighed for hele fødevarekæden.”

Hvor er det største potentiale for jeres produkt?
”En ting er, hvad vi kan opnå på vores hjemmemarked
og i Skandinavien – noget helt andet er potentialet i
lande, der ikke har en veletableret laboratorieinfrastruktur. De lande kan med det her produkt springe
en række led over. Ligesom de har sprunget kobberet
over og er gået direkte til mobiltelefonen. Det er den
revolution, vi gerne vil med på, og der er naturligt
en langt højere efterspørgsel i ulande efter denne
type produkt, hvor de ikke har råd til at bruge en
million på laboratorieudstyr. Med andre ord, skal man
ikke kun tænke i løsninger på problemer i sin egen

andedam, men man skal tænke globalt fra starten.
F.eks. har Indien 1,1 milliarder mennesker, hvor
hovedparten ikke har adgang til en infrastruktur, som
vi kender den, og dermed er der skabt et marked for
netop vores produkt. Et marked, som er enormt i forhold til Skandinavien. Nu siger jeg globalt, så hvorfor
ikke f.eks. Tyskland eller Frankrig? Vestlige markeder
er som udgangspunkt enormt regulerede, og det er
overordnet set svært at komme ind. Omvendt er der
selvfølgelig også barrierer i ulandene, men de er markant anderledes end i de vestlige lande.”

Har Copenhagen Nanosystems fokus på Corporate
Social Responsibility?
”Vi vil gerne hjælpe f.eks. ulandene, men der skal også
være en forretning i det. De her nye muligheder er
noget, som er nyt for os, og de er kommet inden for
de sidste 6 måneder. Vi kan konstatere, at vi skal ind
på de her markeder, men samtidig med muligheden

er det også et stort og lidt skræmmende
monster, vi står overfor. Omvendt, hvis
man ikke har tænkt ulande eller ’emerging
markets’ med ind i sin virksomhed i dag, så
forstår man ikke, hvor verdensøkonomien
er på vej hen. Det er over halvdelen af
verdens befolkning, som befinder sig her.
Af samme grund er vi glade for, at vores
sidste nye ansatte har indisk baggrund.
Hun har både den faglige ballast med en
ph.d. i bioteknologi, og derudover kan hun
se nogle ting og dreje os i retning mod den
globale scene, som vi ikke selv er i stand
til.”
Hvad er vigtigt for at nå det globale
potentiale?
”Vi har jo talt en del om det globale marked, men en vigtig brik, man skal have
styr på for at kunne indløse det globale potentiale, er det digitale skaleringselement,
dvs. det digitale spor i din forretning. I
forhold til vores produkt har vi bygget en
online platform til vores plastikbeholder,
således at data kan analyseres og gemmes
her. Det er altså mere end en måling; det
er en arbejdsproces, hvor du kan gemme
og bearbejde data – vi mener, at vi således
leverer en helhedsløsning til kunden.
I starten havde vi noget software, som
kørte lokalt på pc’en. Den løsning smed vi
ud i 2018, hvor vi gik fra pc-software til
en online platform, hvor det hele kører
på Amazon Web Services (AWS). Vi har
ingen servere, men vi køber kørsel af
individuel kode, hvilket giver os en enorm
skalerbarhed og omstillingsparathed.
Netop disse to elementer har vi tænkt ind i
vores produkt, således at det ikke er noget,
vi skal forholde os til senere hen, hvilket
betyder, at vi i dag inden for en uge kan
opsætte en lokal kopi af vores setup i f.eks.
Bangladesh.”

E M I L
DIREKTØR,
COPENHAGEN NANOSYSTEMS
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vi manglede strategisk markedsindsigt,
f.eks. inden for gymnasie- og universitetssektoren, eller om hvordan der købes
ind ude i industrien til laboratorierne –
der havde vi brug for at få noget viden og
erfaring ind, så vi kunne få en rød tråd i
udviklingen.
Vi bruger vores equity-investorer aktivt
på ugentlig basis til sparring osv., og
derudover tilfører det troværdighed at
have mere erfarne mennesker ombord.
Investorerne åbner også netværk for os,
som vi ellers ikke ville have haft adgang
til. De kloge penge er faktisk ikke ret
spændende som kolde kontanter, men
meget betydningsfulde som en slags ambassadører for vores virksomhed.”

Hvordan ser den etablerede forskerverden på Copenhagen Nanosystems
produkt?
”Forskerne jubler ikke og forholder
sig generelt skeptisk i forhold til nye
metoder og teknikker. Det er fint for os,
for vi ønsker ikke at udfordre dem, og
det er sådan, det skal være, for etablerede vidensinstitutioner skal forholde
sig således. Gymnasierne derimod skal
blot uddanne deres elever til at anvende
nogle teknikker og perspektivere dem ind
til de problemstillinger, som samfundet
har, og her passer produktet fint ind.
Derudover skal vi skal se på, hvor vi kan
skabe omsætning med vores produkt, og
her mener vi som sagt, at ’emerging markets’ er interessante. Derudover har vi
ikke samme regulative krav i disse lande,
og vi kan simpelthen sælge produktet
ind, som det er, hvorimod lovgivningen
i regulerede markeder forholder sig til
velafprøvede metodikker.”

Hvordan er Copenhagen Nanosystems
kapitalstruktur?

Hvad har I fået ud af finansieringen fra
OPR?

”Vi har selvfølgelig gældsfinansiering via
OPR-virksomhedslån, men derudover
har vi equity-investorer, eller det som jeg
kalder kloge-og-gode-netværks-penge.
Der skal penge til huslejen og sådan, men
vi valgte at få private investorer med markedskendskab ind i virksomheden. Vi har
som sagt teknologi og faglig viden, men

”Der har ikke været nogle kedelige
overraskelser, tværtimod har det været
en fin oplevelse. Vi er meget tilfredse
kunder. OPR udfylder en meget vigtig
rolle i samfundet, og yder risikobetonede
erhvervslån og understøtter dermed en
helt essentiel rolle i forhold til sikring
af finansiering til virksomheder med en

højere risikoprofil. Det er ikke sikkert, at
Copenhagen Nanosystems havde eksistereret i dag, hvis ikke det havde været
for OPR. Det havde i hvert fald været en
svær vej uden.”
Kan du give et par gode råd til andre
iværksættere?
”Sørg for at få rådgivning fra folk med
meget erfaring inden for den branche, du
beskæftiger dig med (forretningsmæssige
og strategiske). Du skal turde indrømme,
at du ikke er verdensmester til det hele.
Det digitale spor er afgørende, dit
produkt skal kunne virke digitalt. Det er
svært at forestille sig et fremtidssikret
produkt, som ikke er digitalt. Det skal
kunne virke sammen med andre digitale
enheder, da værdikæden bliver digital.
Byg en online platform. Tænk over, hvilke formater der skal anvendes. Hvordan
du kan få det hele til at spille sammen
fra start – anvend data, men tænk også
på, hvordan data kan indgå i andres
platforme, således at det skaber værdi.
Gennemtænk deling af data, så det bliver
en ressource.
Så har jeg hørt meget om inbound marketing, og vi gik i gang i forrige uge med
at bygge oven på vores CRM-system, så
det ved jeg ikke fagligt meget om endnu,
men der er hype. Automatisering i din
markedsføring er i hvert fald blevet en
faktor, som mange virksomheder også
skal tænke ind på den ene eller anden
måde i deres forretning.”

Hvordan har I håndteret patentret?
”Processen omkring patentretten er
egentlig en case for sig selv. Der er en
lang række forskellige regler globalt set,
men det oprindelige patent kommer fra
et universitet, hvor vi har en licensaftale.
Derudover har vi efterfølgende taget et
nyt patent på produktet. Konkurrenterne
vil altid puste en i nakken, og ja, plastikbeholderne bliver måske tyvstjålet, men
den integrerede softwareløsning kan ikke
kopieres, og den sikrer, at vi kan mere, og
dermed har vi en helhedsløsning mellem
det analoge og det digitale, som er unik.
Jeg mener, at dette økosystem giver os en
attraktiv position i forhold til konkurrenterne. Derudover skal vi ikke glemme, at
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KO M M E N TA R

Europa mangler
flere virksomheder
som danske Corti

valideres af en masse professionelle inden for feltet, som kan være
kritiske og har gode pointer omkring videreudvikling. Helt lavpraktisk
fungerer det således, at man får adgang til noget data, og så træner
man maskinen ud fra det. Og den maskine, man træner, det er altså
den teknologi, man har udviklet. Det er machine learning,” påpeger
co-founder Lars Maaløe.

Adgang til data er en udfordring
Potentialet for Corti er stort, og virksomheden kan ende med at være
dansk bannerfører inden for den nye teknologiske og økonomiske AIæra. Men udfordringerne er mange. Hvis virksomheden skal vokse,
kræver det netop bedre adgang til data, påpeger Lars Maaløe.
“Lige nu har vi nået Frankrig, USA, Italien og Danmark. Ambitionen
for os er først og fremmest at få adgang til den bedste data. At man
kalder os born global, det er smukt sagt, men først og fremmest er vi
“born” til at finde dét sted, hvor der er adgang til den bedste data. Om
det er i Singapore, Australien, Frankrig, Tyskland eller Sydamerika, så
er det dér, vi skal hen. Vi skal nå de vigtige angrebspunkter og være
relativt ligeglade med, hvor langt væk det er. Hvis vi ikke opnår at få
den bedste data, får vi heller ikke det bedste system, og så giver vi jo
en anden mulighed for at komme ind på markedet, få vores kunder
og få et tilsvarende godt system. Den teknologi, vores virksomhed er
bygget på, er afhængig af, hvor god dataen er, og derfor skal vi også
komme frem til de her data-bastioner først,” fortsætter Lars Maaløe.

R E D D E R L I V M E D
K U N S T I G I N T E L L I G E N S

Intet er mere hypet lige nu end
kunstig intelligens. Anvendt
rigtigt kan AI-teknologi ændre
verden, som vi kender den, og
sparke gang i både vækst og
massive forbedringer af borgernes liv. Dog halter Europa efter
Nordamerika og Asien på den
front. Et centralt emne EU-politikere bør tage alvorligt både
under valgkampen og i den nye
valgperiode.

Undersøgelser viser netop, at de europæiske SMV’er har det svært,
når de vil krydse landegrænser i Europa. Europa har fortsat svært ved
at bryste sig af at være et stort homogent hjemmemarked, hvor virksomheder kan vokse under ensrettet lovgivning og ensrettede regler.
Snarere har det europæiske marked – med en vis retfærdighed – fået
ry for at være et fragmenteret marked, hvor hvert land har et væld af
rigide regler, og det skaber udfordringer i en ny verden, hvor global
skalerbarhed og markedsandele kan være nøglen til succes.

EU skal prioritere én dagsorden inden for smarte løsninger
Tal fra Forbes viser, at kun 11 procent af verdens unicorns - det vil sige
hurtigt voksende virksomheder med over én milliard dollar i markedsværdi - findes i Europa.
Hvis det tal skal ændres, skal man først og fremmest gøre det nemmere at drive virksomhed inden for EUs grænser, påpeger co-founder
Lars Maaløe. For selvom Corti er tilfredse med EU’s innovationstiltag
og GDPR, så nager det virksomheden, at der bliver talt ud fra forskellige agendaer. Unionen har én dagsorden, og medlemslandene har en
anden. Hvis man vil følge med de fremadstormende markeder i USA
og Asien, så skal man prioritere et stort homogent hjemmemarked,
hvor de europæiske iværksættere bedre kan konsolidere sig.

Af Alex Randrup

V

irksomhederne ved det, og politikerne ved det egentlig også. Kunstig intelligens - AI - er drivkraften bag en
ny teknologisk og økonomisk æra.

I de seneste år har vi løbende set
EU-medlemslandene præsentere
nationale strategier for kunstig
intelligens. Fælles for dem alle er, at
de forsøger at sætte rammerne for
en retning, der udnytter det store
potentiale, men som også har til
formål at beskytte Europas borgere og ikke mindst deres grundlæggende værdier.
I disse år har Asien og USA fart over feltet, når det kommer til at
fremme AI. For mens der i 2016 blev investeret mellem 2,7 og 3,6
milliarder euro i AI i Europa, så var tallet i Kina op mod tre gange
større, nemlig mellem 7-11 milliarder euro. Og i USA næsten seks
gange større, nemlig mellem 14 og 21 milliarder euro, viser tal fra AI
Index Report 2018.

Den danske virksomhed Corti har bygget en platform baseret på
machine learning, der kan analysere og forudsige symptomer på
eksempelvis hjerteanfald på akutte opkald til alarmcentralen. Et
skoleeksempel på én af fremtidens vindervirksomheder.

“Det ville være fantastisk, hvis EU kunne være en endnu større fællesnævner, så man kunne indføre et produkt på en større skala. Etik
er vigtigt, men bliver man ved med at snakke om det, så er det klart, at
vi ikke kan følge med USA og Asien. Vi mangler også en dagsorden inden for EU: “Hvad er det, vi gerne vil være dygtige inden for?” Kunstig
intelligens er jo mange ting. Selvkørende biler, grøn energi, billedsegmentering. Når vi ikke putter nok midler og ressourcer i det, bliver vi
jo naturligvis ikke dygtige nok,” påpeger Lars Maaløe videre.

Redder liv med kunstig intelligens
En borger ringer 1-1-2, og der er tale om et hjertestop. Ved at bruge
kunstig intelligens, der analyserer lyde og ord i opkaldet, mens det
sker, kan start-up’en Corti hjælpe personalet i den anden ende med at
give de rigtige instrukser – for eksempel at sætte gang i hjertemassage med det samme.

Sådan bruger
Corti kunstig
intelligens til at
redde liv
En borger ringer til 1-1-2. Personalet på 1-1-2 tager
et opkald om skade eller sygdom, og den kunstige intelligens lytter med på samtalen efter ord eller vendinger, der kan tyde på hjertestop. Det kan fx være
’trækker ikke vejret’, ’er besvimet’, ’kan ikke komme i
kontakt med personen’ samt en række andre ord
Automatisk analyse. Alle ord og vendinger under
nødopkaldet analyseres automatisk af den kunstige
intelligens, og de sammenlignes med de tusinder og
atter tusinder af opkald, den er blevet trænet til at
analysere for at finde vigtige mønstre.
Støtte til vurdering. Hvis analysen viser, at opkaldet
kan dreje sig om hjertestop, vil den kunstige intelligens sende en pop-up besked til 1-1-2 medarbejderens skærm, hvor der står ’Mistænk hjertestop’.
Personalet inddrager beskeden i vurderingen og
sender en ambulance, akutlægebil og en hjerteløber
ud til borgeren. Samtidig giver personalet ved 1-1-2
sundhedsfaglig vejledning i hjerte-lunge-redning til
de personer, der er sammen med den syge borger.

Fremtiden for Corti er uden tvivl lys. De lande, der åbner op for deling
af data, bestemmer de næste destinationer for virksomhedens ekspansion. Men urealistisk er det ikke, at Corti rykker ind i ambulancerne og
ind på hospitaler både i USA, Europa og Singapore inden for de næste
tre år, afslutter Lars Maaløe.

Corti blev stiftet i 2016. De første tre år er gået med at opbygge
teknologien og analysere data. Rigtig meget data. Men det er først i
begyndelsen af 2019, at virksomheden har taget fart og begyndt at
skalere kommercielt.
“At bygge en teknologi som vores tager tid. Det er ikke bare en
internetforretning. Det er et produkt, der først og fremmest skal
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LYSET ER
SLUKKET I
LØVENS HULE
S Å M E G E T B L I V E R VÆ R D I E N
AF STARTUPS FLÆNSET

U

ndersøgelsen viser, at der har været mindst 104 virksomheder på besøg hos løverne. Heraf er der investeret i
mindst 49 af virksomhederne.
Prisen starter altid højt - men hvad er højt?
Virksomhederne har en gennemsnitlig værdiansættelse
(inden investering) på DKK 8,2 mio., når de pitcher for
løverne.

Top 5 højeste værdiansættelser i Løvens Hule:
Real Relief, DKK 47,5 mio.
Crowdio, DKK 46 mio.
Valen-Tin, DKK 39 mio.
Holdsport, DKK 38 mio.
Nem-Ejendomsmægler, DKK 38 mio.

Årsager til høje værdiansættelser
Generelt sætter virksomhederne i Løvens Hule prisen
højt i forhold til det prisniveau, hvor danske startups
typisk får held med at finde investorer. Efter Keystones
erfaringer er årsagerne til det høje prisniveau typisk:
• Manglende viden om at værdiansætte virksomheder.
• Manglende indsigt i startup-markedet og det typiske
prisleje.

Af Frederik Ploug Søgaard

• Overvurdering af problemets størrelse, vækstmuligheder, vækstpotentiale og egne evner.

Hvad kan 100 startups fra Løvens Hule lære
os om investeringer i startups og værdiansættelser af startups? Venture- og egenkapitalfonden Keystones (virkelighedens
Løvens Hule) har kværnet tallene fra hvert
enkelt afsnit af Løvens Hule igennem, og
resultatet forbavser. Se også listen over alle
virksomheder, der har præsenteret i Løvens
Hule.

• Værdien tillægges følelsesmæssig betydning. Realiteten
er, at hårdt arbejde og personlige ofringer ikke behøver
influere på værdien.
Høje værdiansættelser kan selvfølgelig også skyldes
forhandlingsteknik: at starte med ”over value” og slutte
med ”fair value”. Med andre ord, handler virksomhederne
efter de uskrevne markedspladsregler, hvor første bud
sættes tilpas højt, så køber kan “prutte prisen ned”, uden
at sælger taber på det. Men skyder man for højt fra start,
kan det give bagslag, og så er det op på Jesper Buchs
slagtebænk.

Top 5 laveste værdiansættelser i Løvens Hule:
”Klemmer der holder”, DKK 65.000
Kay, DKK 100.000
BonbonNow, DKK 540.000, pt. under tvangsopløsning
Charlies Safety Halter, DKK 750.000
Place.dk, DKK 80.0000

Top 5 højeste værdiansættelser, som fik investeringer og gav afkast
De højeste værdiansættelser (pre-money), som løverne
har givet håndslag på var:
Razerpit, DKK 20 mio.
EarLabs, DKK 17 mio.
IndieFrame, DKK 13,5 mio.
TableBox, DKK 9,5 mio.
Cleady, DKK 5,5 mio.
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De 49 virksomheder, som har modtaget investeringer, startede
ud med at værdiansætte sig selv til DKK 5,2 mio. i gns. Men efter
forhandlingerne med løverne har virksomhederne i gennemsnit
været villige til at gå hele 48% ned i værdi til gns. DKK 2,7 mio.
Keynotes hypotese var, at virksomhederne kun blev forhandlet
30-40% ned, så en halvering overrasker.
Derudover har virksomhederne i gennemsnit afgivet 24% ejerandel til løverne.

Største værdinedskrivninger
Den største værdinedskrivning målt i kroner var DKK 10 mio.
hos virksomheden TableBox. Den største værdinedskrivning
målt i procent var 90% hos virksomheden Comeat (se afsnit her).
Comeat gik ind med en værdiansættelse på hhv. DKK 9,75 mio.
og forlod studiet med en værdiansættelse på DKK 1 mio. Til gengæld fik de en investering på DKK 250.000 fra Løve-debutanten,
Mia Wagner.

Hvad kan man lære af tallene fra Løvens Hule?

S K R I B E N T E

Halvering af virksomhedernes værdiansættelser

O M

Razerpit er blevet solgt til Matas for DKK 130 mio. Så trods den
rekordhøje værdiansættelse, så gav investeringen et afkast på
hhv. 6,5 gange pengene igen (650%) til Christian Stadil, Jesper
Buch og Tommy Ahlers.

Frederik Ploug Søgaard er Head of Business Development i Keystones - Danmarks største netværk for
investering i startups. Frederik har over det seneste
år hjulpet med at rejse +30 mio. kr. til danske startups. +10 år indenfor finansiering/investering og
forretningsudvikling.
Tidligere investor og medvært hos Millionærklubben
på Radio24Syv.
Har arbejdet for et af Danmarks største reklamebureauer, HelloGreatWorks. Har bidraget til udvikling
og exit af 3 fintech-startups. Har hjulpet +5 netværk
mod national succes - heriblandt Danish Business
Angels. Stifter af FinanceLab, MarketingLab og
Dansk Crowdfunding Forening.
Uddannet Cand Merc Finansiering og Regnskab fra
Copenhagen Business School med speciale i equity
crowdfunding. Frederik indledte sin karriere med
finansjournalistik for bl.a. NP Investor.

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

er 10% af den ”samlede kage” 500.000 kr. værd. Spørgsmålet er,
hvor meget resten af kagen - altså hele virksomheden - er værd?
Svaret findes ud fra en simpel brøkregning:
Post-money = DKK 500.000 / 10% = DKK 5.000.000.

• At værdiansætte sin virksomhed smart er afgørende.
• Virksomheder, hvis værdiansættelse sættes i niveau 5 mio. kr.,
har gode chancer hos investorerne. I Silicon Valley lyder en tommelfingerregel: ”A startup is worth one million dollars. Period”.
• Prisen for en højtprofileret investor er høj. Er man oppe for
at hente prestigeinvesteringer og blåstempling på nationalt TV
fra de tunge løver, så skal man også være villig til at halvere sin
oprindelige værdiansættelse, hvis man skal tro på statistikkerne.
• Desuden skal man være villig til at afgive op mod en fjerdedel
af sin virksomhed.

Kapitalbehov
Postmoney =
Procentvis udbudt kapitalandel
Premoney = postmoney - kapitalbehov

Dette er værdien af virksomheden inklusiv investeringen på
DKK 500.000. For at beregne pre-money, altså værdien af
virksomheden, før investeringen er lagt oveni, skal man blot
fratrække investeringen på DKK 500.000.

Top 8 investorer i Løvens Hule
Pre-money = DKK 5.000.000 - DKK 500.000 = DKK 4.500.000
Løverne har samlet investeret mindst DKK 32 mio. fordelt på 49
virksomheder.

De nye løver i sæson 4:
Jan Lehrmann (DKK 2.000.000, 4 startups)
Mia Wagner (DKK 1.500.000, 4 startups)
Peter Warnøe (DKK 600.000, 3 startup)

Undgå de klassiske misforståelser om pre-money og post-money
Værdibegreberne skaber ofte uheldige misforståelser mellem
virksomheder og investorer. Keystones har set mange forhandlinger bryde sammen, fordi investor og virksomhed alt for sent i
processen finder ud af, at de har talt om hver deres værdibegreb.
Den ene part har troet at værdien var opgjort i post-money, og
den anden har hele tiden talt om pre-money. I Løvens Hule er
det oftest post-money, der vises på skærmen. Pre-money giver
dog et mere retvisende billede af virksomhedens værdiansættelse, fordi størrelsen af en evt. investering holdes helt udenfor
betragtningen. I stedet ser man på den ”rene” værdi af virksomheden.

Værdiansættelse - hvad er pre-money og post-money?

Om analysen

Pre-money er værdien af virksomheden, før pengene er investeret. Post-money er værdien af virksomheden, efter at pengene
er investeret.

Undersøgelsen omfatter kun virksomheder, som har fået
skærmtid frem til seneste afsnit, og hvor information om f.eks.
navn og kapitalbehov bliver nævnt i programmet. Razerpit er en
”outlier”, der er taget ud af gennemsnitsbetragtningerne. Årsagen er, at stifterne havde en holdingstruktur med flere virksomheder kørende - herunder Razerpit. Løverne valgte at investere i
hele pakken under navnet Firtal Group, og derfor steg værdiansættelsen som det eneste tilfælde i datasættet.

Christian Stadil (DKK 8.100.000, 16 startups)
Tommy Ahlers (DKK 6.295.000, 16 startups)
Jesper Buch (DKK 6.225.000, 21 startups)
Birgit Aabye (DKK 4.700.000, 17 startups)
Ilse Jacobsen (DKK 2.550.000, 12 startups)

Eksempel
En virksomhed søger DKK 500.000 og tilbyder 10% andel til
investorer. Det svarer til, at iværksætteren har værdisat 10%
af virksomheden til DKK 500.000. Sagt på en anden måde, så
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Priser fra

269 kr.
pr. måned

1,25%

i kortgebyr
på alle
kreditkort
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”NEUROMARKETING”
– A´ HVAFFOR EN FISK?

D
Af Christel Glavind

in virksomheds tilstedeværelse på nettet har aldrig været
vigtigere end i dag - uanset om du er i opstart eller i vækstfasen. Men ved du egentlig, hvilke faktorer, der er afgørende
for, hvordan en potentiel kunde opfatter din hjemmeside,
når de lander på den? Hvad der skal til for at fastholde deres
interesse? Og hvordan du motiverer kunden til at købe/vælge dig?

andre menneskers reaktion i krybdyrhjernen er instinktiv,
betyder det også, at du ikke er bevidst om de valg, du træffer
med denne del af hjernen.
Pattedyrhjernen består blandt andet af det limbiske system
og giver dig evnen til at føle. Det er i det limbiske system,
du træffer dine beslutninger. Altså er din og dine kunders
beslutningsproces afhængig af, hvad vi føler i en given situation og ikke en rationel beslutning – som mange ellers tror.

Hvad er neuromarketing?
Neuromarketing er kombinationen af hjerneforskning og
marketing. Her bruger du viden om, hvordan menneskehjernen er indrettet og fungerer til at markedsføre dig med størst
mulig succes over for dine potentielle kunder.
Målet med denne artikel er, at du som iværksætter får
inspiration til, hvordan du bruger nogle af de grundlæggende faktorer inden for neuromarketing til at fastholde dine
kunder, når de har fundet din hjemmeside – og hvordan du
får dem til at vælge dig frem for din konkurrent.

”Forstå” din kundes hjerne
Det gode er, at menneskers hjerner er ”ens” - altså opbygget
ens. Det gør det trods alt lidt nemmere at forstå funktionerne, og hvordan du bruger dem til at optimere din markedsføring.

...
Fakta om hjernen og fem forhold, der
påvirker dine kunders mentale købsknap
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Krybdyrhjernen, også kaldet reptilhjernen, er den ældste del
af hjernen og har med drifter og instinkter at gøre. Krybdyrhjernens eneste formål er at sikre din overlevelse, og det er
her, du instinktivt træffer beslutningen om, hvorvidt du skal
fryse, flygte eller kæmpe i en given situation. Når din og alle

Neocortex er vores nyest udviklede hjernedel, som giver dig
evnen til at have omtanke, bevidsthed og lave intellektuel
analyse. Man kan sige, at det er her, vi skiller fårene fra
bukkene – altså her vi som pattedyr adskiller os væsentligt
fra resten. Selvom denne hjernedel også findes hos andre
pattedyr, er den langt mere udviklet hos dig som menneske.
Menneskehjernen giver dig evnen til at skabe en virkelighedsopfattelse, fordi hjernen omdanner objektiv information til en subjektiv oplevelse. For at danne en opfattelse
af virkeligheden skal hjernen have noget information at
arbejde med, hvilket den får fra vores fem sanser (syn, smag,
føle, høre, lugte). De to sidste sanser (krops- og balancesansen) ser vi bort fra her. Det er synssansen, der er din mest
dominerende sans, og har været det siden de mere primitive
stadier af vores udvikling, hvor vores overlevelse jo blandt
andet afhang af, om vi kunne afkode, om nogen var ven eller
fjende baseret på fx kropsudsmykning. De indhentede sanseinformationer analyseres, bearbejdes og ender til sidst med
at skabe en opfattelse af virkeligheden i vores bevidsthed.
Hjernens evne til at foretage en intellektuel og emotionel
analyse er afgørende for, at mennesket kan træffe korrekte
beslutninger. Beslutninger, der giver mening for os – beslutninger, som bringer os nærmere vores mål.
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Derfor bør du skabe din menu-struktur
ud fra de ydelser, der er mest relevante for
dine potentielle kunder. På samme skal du
undersøge, hvor nem din hjemmeside er at
bruge både på computer og mobiltelefon.
Her anbefaler vi naturligvis altid, at din
hjemmesides design er tilpasset mobile
enheder, fordi der i dag bliver foretaget
flere søgninger fra mobil end computer.
Derudover er det en god idé, at menuen
er placeret i højre side, så dine besøgende
nemt kan bruge deres højre tommelfinger
til at navigere rundt på din hjemmeside.
Kulturpåvirkning

Få styr på at signalere tryghed

Hvis alt kun kom an på hjernens primitive del, så var det
såmænd nemt nok at markedsføre sig på baggrund af vores
instinkter – men vi påvirkes også af kulturelle normer og
holdninger. Derfor er fx nøgne mennesker på en hjemmeside, for at tale til instinktet overlevelse, ikke den rigtige vej
frem – medmindre du er i en meget specifik branche. Du
skal altså være mere raffineret i din markedsføring og også
tage højde for faktorer såsom subjektivitet og normer.

Apropos tryghed, så er vores reptilhjerne konstant på
udkig efter fare og trusler for at sikre vores overlevelse.
Opfattes noget som en fare, vil det limbiske system give
os følelsen af manglende tryghed, og vi vil intuitivt gå i
en anden retning. Derfor er det vigtigt, at din hjemmeside
signalerer tryghed. Et eksempel på en faktor, der skaber
utryghed er, hvis der oppe ved siden af din hjemmesides
URL står ”Ikke sikker”. Det skaber en mistillid til, om hjemmesiden er falsk eller ægte, og det mindsker kundens lyst
til at købe hos dig. Dette løses ved at installere et SSL-certifikat på hjemmesiden.

Hvordan du bruger denne viden i praksis i din online
markedsføring
Her får du fem faktorer, der er afgørende for, om din
potentielle kunde føler sig motiveret og tryg ved at handle
med dig.

Få styr på førstehåndsindtrykket
Synssansen er den af vores sanser, der er mest dominerende, når vi taler online markedsføring. Derfor er det også
vigtigt, at din hjemmesides visuelle univers stemmer overens med kundernes forforståelse og forventninger. Hvis
din hjemmeside omvendt ikke umiddelbart giver kunderne
det, de forventer ved første øjekast, går de højst sandsynligt ud og søger andre muligheder hos dine konkurrenter.
Farver spiller en stor rolle i dine besøgendes opfattelse af
din hjemmeside. Brug derfor farver, der signalerer det,
dine kunder værdsætter ved dig som leverandør. Med
hensyn til billeder, anbefales det først og fremmest, at du
placerer billeder til venstre og tekst til højre, eftersom at
venstre og højre hjernehalvdel har et krydssyn.
Billeder har også den funktion, at de skaber tryghed for
dem, der besøger din hjemmeside. Er du fx behandler, vil
et billede af dig selv og dit behandlerrum give kunden
tryghed, fordi vedkommende får et indblik i, hvad der kan
forventes.

En måde hvorpå du også kan skabe tryghed er ved at have
et synligt telefonnummer oppe i højre hjørne - gerne med
et telefonikon foran, fordi vi som sagt er visuelle væsener.
Undersøgelser viser, at øjet først kigger i midten af en
skærm og derefter øverst til højre. Et synligt telefonnummer signalerer tilgængelighed, hvilket skaber tryghed,
fordi kunderne ved, at de altid kan ringe, hvis de har
spørgsmål eller er utilfredse.

Få styr på det intuitive på din hjemmeside
”Hvis du leder længe nok, så skal du nok finde det”
Denne følelse kan du måske nikke genkendende til,
hvis du nogensinde har prøvet at lede efter noget på en
hjemmeside, der har været umuligt at finde – for eksempel et telefonnummer. Fakta er, at denne følelse slet ikke
fremmer dopamin, som er det lykkehormon, der er med til
at motivere mennesket til en handling.
En hjemmesides design og navigation kan hurtigt blive så
smart, at det er ulogisk at navigere rundt i. Er din hjemmeside ikke intuitiv og nem at anvende, er konsekvensen, at
dine besøgende mister tålmodigheden og går over til din
konkurrent.

Og et tip til sidst: Vi klikker mest på den andet menupunkt fra venstre, når vi lander
på forsiden – så måske skal din vigtigste
ydelse ligge her?
Få styr på at kommunikere kundens
personlige udbytte
Grundlæggende træffer mennesket beslutninger på baggrund af en kombination
af positiv følelse fra det limbiske system
og en rationel vurdering fra neocortex.
Mennesket vælger den beslutning, som vi
mener, tilfører den maksimale nytteværdi i
den pågældende situation. Kort sagt: Vi gør
det, der giver mening for os – også når vi
handler B2B.

Knappernes størrelser og farver er ligeledes vigtige, så test, hvad dine potentielle
kunder helst vil have. Giv dem også gerne
en udvej, hvis de ikke er klar til at foretage
dit primære Call To Action. Hvis dit primære Call To Action er ”Læg i kurv”, kan dit
sekundære Call To Action være “tilmelding
til nyhedsbrev” – så får du brugeren ind i
et flow, hvor du påvirker vedkommende
over tid.

Om
Christel
Glavind

Sidste tip: Du hjælper din besøgende på
vej ved at bruge nogle visuelle elementer,
der guider deres blik over mod den knap,
du gerne vil have, at de trykker på. Et
eksempel er et billede af et menneske, der
kigger i retning af knappen, fordi vores blik
på skærmen følger blikket fra mennesket
på billedet. Et andet eksempel er en pil, der
peger i retning af knappen.

Derfor er det vigtigt, at du - inden du laver
din hjemmeside – gennemtænker, hvilken
personlig værdi dit produkt eller ydelse
tilfører dine kunder - og selvfølgelig at du
kommunikerer det på din hjemmeside.
Ved at kommunikere værdi gennem sprog,
billeder eller video hjælper du kunden til
at føle, at du og din forretning er det rette
valg.
Et eksempel på manglende værdi er svaret
på, hvorfor dine besøgende ikke tilmelder
sig dit nyhedsbrev: Du har ikke kommunikeret værdien ved at tilmelde sig tydeligt
nok. Løsningen er måske den samme, som
for en af vores kunder, der sælger gardiner.
Han fik aldrig tilmeldinger på sit nyhedsbrev. Efter at have skiftet ”Nyhedsbrev” ud
med ”Få tilbud på gardiner” steg tilmeldingen med 6%. Efter at ændre det til ”Få
inspiration til hjemmet” steg tilmeldingen
med 13%. Så hvilken værdi får jeg ved at
tilmelde mig dit nyhedsbrev?
Et lille tip: Et Business Model Canvas er et
super godt værktøj for virksomhedsejere til
at blive konkrete på virksomhedens udbytte, som skal kommunikeres i virksomhedens online markedsføring og salgsarbejde.
Husk at fortælle, hvad kunden skal gøre
Vi er ikke klogere, end at vi skal have at
vide, hvad vi skal gøre, når vi er online.
Kender din besøgende ikke det næste skridt
i flowet på din hjemmeside, er der risiko
for, at de forlader den.
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Derfor er dit “Call To Action” – det, du
gerne vil have, at brugeren gør som det
næste – vigtigt. Dit Call To Action er
afgørende for, at din besøgende gør det, du
vil have. Derfor er det også vigtigt, at du
kommunikerer det – for eksempel ved at
lave knapper og links og skrive, at de skal
klikke på dem.

Christel er salgs- og marketingchef i
onlinebureauet Onmondo. Her rådgiver
hun – sammen med resten af Onmondos
medarbejdere – små og mellemstore virksomheder omkring deres online tilstedeværelse, ligesom hun udvikler vækstplaner,
der hjælper kunderne med at nå deres mål.
Med over 1.000 kunder i porteføljen spænder
erfaringen bredt fra den selvstændige til
hotelkæden, der får løftet deres behov.
Christel holder i øvrigt også foredrag om
marketing og neuromarketing.
Christel tog sin HD(A) tilbage i 1997 og
har arbejdet med markedsføring offline
og online siden. De sidste 10 år har hun
specialiseret sig i at formidle viden om neuromarketing og på at omsætte det til online
markedsføring.
Hvis artiklen har bragt dig i tvivl om, hvorvidt du gør tingene korrekt, så gå ind på
www.onmondo.dk/Iværksætteren og book
et uforpligtende møde.
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Det kan du bruge
OPR-Virksomhedslån
til
Har
du tjek på din GDPR?
Den nye forordning har også ramt iværksættere, og især webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye beDriftsfinansiering
Vækstfinansiering
Akut finansiering
Betinget finansiering
stemmelser.

D

… som en form for kasse-

… som en form for

… som følge af en akut

… som ”klassisk”

en 25. maj i år trådte EU’s persondataforordning
“Deten
vigtigste
er at have
det som et fokusomstørre risikoinvestering
for at få kompromitteret
sine data.situation,
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20% rabat ved rettidig betaling

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

sete hændelser - de kan tit imødekommes med en forholdsvis lille
økonomisk indsprøjtning. Det er langt bedre at tage et mindre virkSe hvordan du
somhedslån undervejs end at opgive på halvvejen, og du skal handle,
ansøger online
når kunderne banker på.
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· JURA ApS tilbyder igennem OPR-Virksomhedslån finansiering til små og mellemstore virksomheder i Danmark.
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