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Magasinets profil: Growth hackers Mik 
Strøyberg & Jacob Knobel

Presented by Bootstrapping.dk
Hvad vil partierne med iværksætterne?

Nyt fra Dansk Iværksætter Forening

Fokus: Lønninger og iværksætteri

Løvens Hule: Blå Bog over løverne

Hjælp til selvhjælp om ejeraftaler

Jysk Tagrenderens: Vækst i virksomhedens 
serviceydelser og produktudvikling

15 måder du kan vækste din virksomhed

Værd at holde øje med

Iværksættertalenterne: Cecilie Waagner 
Falkenstrøm & Zaedo Musa

Guide: Sådan får du det bedste ud af 
dit team

illykke med valget til alle medlemmerne af 
Folketinget. I løbet af valgkampen har I kysset 
flere iværksættere end babyer. Det er tidens ånd. 
Iværksættere har afløst babyer som politikernes 
foretrukne krammebamse. Det er både glædeligt 
og lidt smigrende.
 

Men ingen iværksætter lever af kys og kram. Ingen politisk lovpris-
ning er stor nok til at give brød på bordet. Nu må de mange løfter 
og forslag, der skal forsøde iværksætternes tilværelse, omsættes til 
handling. For selv om vi har oplevet en positiv mentalitetsændring 
overfor iværksættere, så bliver der ikke flere af os. Det er heller 
ikke iværksætterne alene, der har ansvaret for at skabe fornyelse, dy-
namik, vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Her har I politi-
kere også et kæmpe ansvar. For det er jer, som skaber de rammer, vi 
andre arbejder og driver virksomheder under.
 
I den seneste regeringsperiode kom der skub i nogle gode initiativer. 
Vi fik et Iværksætterpanel med serieiværksætteren Tommy Ahlers 
i spidsen. Resultatet af det arbejde førte til otte hovedforslag til at 
forbedre iværksættermiljøet i Danmark. Statsministeren blev i øvrigt 
så begejstret for Tommy Ahlers, at han - én af iværksættermiljøets 
allerstørste stemmer - kom med i regeringen, og han talte via sin 
ministerpost mere iværksætteri end nogen anden på Slotsholmen.
 
Mange af iværksætterpanelets ideer mangler fortsat at blive ført ud i 
livet i et omfang, så de gør en reel forskel. Der mangler noget helt af-
gørende. Folketingets flertal er nemlig ikke begejstret for udenlandsk 
arbejdskraft, og lavere skat på investeringer er nærmest et fyord. De 
få gennemførte forslag fra Iværksætterpanelet risikerer endda at bli-
ve rullet tilbage. Og tilmed har man valgt at slagte IVS’erne og gøre 
Danmark til det næstdyreste land i EU at etablere et selskab. Frem 
og tilbage er lige langt. Der er plads til forbedringer!
 
Dansk Iværksætter Forening mener, at det burde være i alles interes-
se at styrke iværksætterne og stimulere skabelsen af arbejdspladser. 
Ni ud af ti danske virksomheder er mikrovirksomheder, der har min-
dre end ti ansatte. Regner man selvstændige med, beskæftiger de 
op mod 650.000 danskere. En fjerdedel af samfundskagen skabes af 
denne helt fundamentale del af erhvervslivet.
 
I den nye valgperiode vil vi insistere på, at iværksætteriet skal 
prioriteres på Slotsholmen. På begge sider af dansk politik er der 

T
Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

ideer og løsninger, der kan give et tiltrængt løft. Alene i løbet af 
valgkampen blev der lanceret en lang række nye spændende forslag 
fra mange forskellige partier. Det har vi behov for, så alt for mange 
iværksættervirksomheder på vej frem ikke i en tidlig fase drænes for 
kapital, likviditet og talent eller ganske enkelt bare drukner i regler 
og bureaukrati.
 
Vi skal også styrke vækstiværksættere, kvindelige iværksættere, 
iværksættere i yderområderne, impact-iværksættere and the list 
goes on.
 
Vi forlanger handling og vil holde partierne op på deres udspil fra 
valgkampen. Lige fra Enhedslisten og Socialdemokratiet, der vil gøre 
det nemmere og tryggere at være lille virksomhed i Danmark, til 
Liberal Alliance og Venstre, der også vil styrke iværksætterne især 
på kapital og kompetencesiden. Eller forslagene fra Alternativet, der 
vil styrke de grønne iværksættere, eller sågar Radikale, der vil sænke 
beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, og dermed øge vores 
muligheder for at tiltrække kompetencer. Stort set alle partier har 
noget, vi vil holde dem op på.
 
Med venstrefløjens ideologiske kamp for altid at have prioriteret 
arbejdstagerne på arbejdsmarkedet er det fantastisk, hvis vi nu ser 
dem tage ansvar for en iværksætterpolitik, der sikrer lige rettigheder 
og muligheder mellem iværksættere, selvstændige og lønmodtagere.
 
For iværksætterne savner tryghed. Det bekræfter vores analyser og 
medlemmernes tilbagemeldinger. Her påpeges det, at utrygheden er 
en af de største udfordringer ved at drive virksomhed. Og man kan 
vel med rette spørge, hvorfor iværksættere – der tager langt flere 
risici end alle andre på arbejdsmarkedet – ikke skal have de samme 
rettigheder som lønmodtagere?
 
Vi er godt klar over, at sol og vind skal fordeles lige, og vi ikke kan få 
i pose og sæk. Men udover øget tryghed, er der også et behov for at 
gøre det lettere at skaffe risikovillig kapital, ligesom vi ganske enkelt 
bliver nødt til at tage et opgør med fjendebilledet om, at arbejdskraft 
fra udlandet er af det onde.
 
Iværksætterne har brug for politisk handling. Vi er i løbet af valgkam-
pen blevet stillet mange initiativer i udsigt. Nu skal I politikere indfri 
dem. Vi har mere brug for kapital og kompetencer end for flere kys 
og kram.

Kære politikere,
 Iværksættere har brug 
handling – ikke flere 
kys og kram!

L E D E R
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Iværksætterne Mik Strøyberg og Jacob Knobel er dette magasins 
profiler. Begge er de bannerførere for to fremadstormende virk-
somheder, og begge har de tidligere haft vellykkede exits. Nu er 
de startet forfra, fordi de kan. For sulten for iværksætteri over-
vinder trangen til magelighed. De er begge eksempler på iværk-
sættere, som vores politikere lovpriser og ikke mindst eksempler 
på, at iværksætteri kan have mange ansigter.

den nyligt overståede valgkamp 
var det ikke mange gange vores 
politikere debatterede, hvordan vi 
skaber heltefortællinger i stedet for 
offer-fortællinger i vores velfærds-
samfund. Der manglede en klar 
fortælling om, at det ikke er nok 
at have noget at leve af; vi skal 
også have noget at leve og kæmpe 
for. Det blev for mange glemt, at 
velstand fordrer velfærd, lyder 
kritikken fra erhvervsdanmark.  
   

Der blev delt velfærdsløfter fra højre og venstre. Her skal 
vi huske, at iværksættere kan være svaret på vores vel-
færdssamfunds udfordringer. De besidder kreativiteten, 
opfindsomheden og evnen til at udvikle nye ideer. Iværk-
sætterne Mik Strøyberg og Jacob Knobel har hænderne helt 
nede i bolledejen. De er begge iværksættere med stort i. De 
er eksempler på, dem vi alle elsker at hylde og ønsker os så 
inderligt flere af. 

Begge har de oplevet det de fleste iværksættere drømmer om: 
Et vellykket exit. Nu er ambitionen at starte forfra, gøre sig 
uafhængig og starte på ny. Mik Strøyberg har tjent et ukendt 
antal millioner på virksomheden Lemonsqueeze, som blev 
etableret i 2011 for at hjælpe danske iværksættere ind på det 

Af Alex Randrup
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amerikanske marked. Jacob Knobel solgte sit første 
teknologiselskab i en alder af 28 år og har vundet 
utallige priser herunder Forbes 30 Under 30. Med 
vellykkede exits i bagagen drømmer de ikke om at 
læne sig tilbage, men har begge sulten til igen at finde 
på the next big thing. 

Same same - but different 

Vi satte Mik Strøyberg og Jacob Knobel i stævne i det 
Indre København til et Growth Hacker arrangement 
i midten af maj. Her er de talere til et arrangement på 
Matrikel 1 i København, hvor gæsterne er nogle af de 
mest fremtrædende figurer fra det danske iværksæt-
termiljø. 

Begge iværksættere skal indtage scenen for at tale 
om at være ‘growth-hacker’. Et af tidens mest hypede 
iværksætterebegreber. Det er særligt dem vores poli-
tikere efterspørger, når de ønsker sig flere iværksæt-
tere. Med andre ord er det en iværksætter, der formår 
at sammentænke markedsføring og produktudvik-
ling. En udbredt antagelse i de store tech-mastodon-
ter i dag er, at hvis du som moderne tech-virksomhed 

ikke “growth-hacker”, kan du ikke vinde. Opskriften 
på en growth-hacker er ikke entydig. Det ses tydeligt 
i mødet med Mik Strøyberg og Jacob Knobel. Ingen 
tvivl om at de begge har iværksætteri i dna’et, men 
forskellighederne træder tydeligt frem. 

Mik Strøyberg har en kandidatgrad i økonomisk 
markedsføring fra Copenhagen Business School i 
skuffen, og efterfølgende har han taget de første 
karriereskridt hos Berlingske Media, hvor han blandt 
andet har været marketingschef. Efterfølgende con-
sumer sales-chef og som grundlægger af e-commer-
ce-platformen Sweetdeal. Mik er uden tvivl en mand 
med ambitioner og drømme. Det førte ham over 
Atlanten i 2011. Han rejste til New York, hvor han 
først arbejdede som salgschef i USA for Issuu, der 
er en online publiceringsplatform, inden han i 2011 
etablerede virksomheden Lemonsqueeze. I dag er 
han tilbage i København og har kastet sig ind ud på et 
hidtil uopdyrket marked, nemlig markedet for online 
office management. Han drømmer om at revolutio-
nere kontorlivet i Danmark med virksomheden Good 
Monday.

Jacob Knobel har på under 10 år bygget to selskaber, 
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der kæmper mod Google og Facebook. 
I 2013 forlod han sit matematikstu-
die på Københavns Univsersitet. 
Dengang havde Jacob kun haft et 
studenterjob. Da startede han sit før-
ste selskab. I august i fjor solgte han 
selskabet, og måneden efter startede 
han AI-konsulentfirmaet Datapult AI 
Consultancy, som rådgiver flere dan-
ske virksomheder, statslige organer 
og politikere, der arbejder for etisk og 
strategisk tilpasning af AI i Danmark.

“I Danmark går iværksætter-
ne på listefødder”

Det interessante ved iværksættere, 
der har “nailet” den, er ikke, hvor 
mange millioner, der er gået ind på 
kontoen - men snarere, hvordan 
de nåede dertil. Opskriften på en 
iværksættersucces kommer gennem 
hårdt arbejde, og selv den bedste 
iværksætteridé kan lykkes, hvis du 
kan eksekvere, indleder Jacob Knobel 
i vores interview. 

“Man kommer ikke udenom, at jeg 
har arbejdet meget. Som alle andre 
iværksættere har jeg nok arbejdet 
80 timer om ugen og taget flyveture 
ugentligt i et år. Det er bare hårdt, 
hårdt, hårdt arbejde. Det gør de fleste 
iværksættere nok. Men jeg savner 
alt for mange iværksættere med 
markedsforståelse. De sidder på et 
eller andet studie - det kunne være 
CBS - og siger, vi laver blomster på 
abonnementsbetaling. Der er ikke 
nogen idéer, der er dårlige eller gode, 
men det handler om eksekvering. Og 
markedsforståelsen er en stor del af 
eksekvering. Hav international udsyn 
fra første dag. Det kan godt være, at 
du opfinder noget nyt i Danmark, 
men så er det nok højst sandsynligt 
set et andet sted,” siger Jacob efter-
følgende. 

I disse tider er det uden tvivl let at 
kaste beskyldninger mod politikere 
om rammevilkår, om adgangen til ta-
lent og manglen på risikovillig kapital. 
Med udfaldet af ens eget arbejde og 
succes, udspringer ofte hos iværksæt-
teren selv. Ens mulighed for at lykkes 
handler om forståelse for markedet, 
og store exits kræver ofte andet end 
eksekvering af ens idé på andre mar-
keder end hjemmemarkedet. 

Særligt Mik Strøyberg pointerer, at 
man som iværksætter i Danmark 
skal kigge ud over egen andedam for 
at åbne ens muligheder for at lykkes 
som iværksætter. 

“I Danmark kan det være svært at 
rive sig fri. I USA er potentialet meget 
større. Her kan du gå ud og dumme 

M I K  S T R Ø Y B E R G
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dig uden, der sker noget, fordi folk har glemt det et 
sekund senere. Herhjemme bliver iværksætter lidt mere 
påpasselige, for hvis man siger noget, der er forkert, 
kommer til at brænde leads af, så kan man aldrig få dem 
igen. Danmark er simpelthen så lille en andedam, at 
vi er bange for lige pludselig at stemple helt ind i det, 
vil allerhelst vil, fordi vi er bange for, at det måske kan 
skræmme nogen væk. Små virksomheder med 3000 
leads har ikke råd til at skræmme nogen væk, så er de 
nødt til at gå på listetæer og gemme sig lidt. Vi ser derfor 
mindre skrig, skrål, ånd og passion, fordi det faktisk 
kan være farligt at dele vandene, fordi man har behov 
for at få alle med. Det skal vi lave om på”, påpeger Mik 
Strøyberg. 

En opsang til de danske politikere … og 
iværksættere 

Vi ved, at der findes iværksætter-darlings overalt i 
verden. Der vil altid være iværksættere, der kan få 
blomster til at gro i gennem betonen. Dem der formår at 
skille fårene fra bukkene. For at få endnu flere af dem til 
at lykkes kan det kræve endnu bedre rammebetingelser 
for virksomhederne. Men kritikken skal også vendes 
indad. Ofte kan det skyldes selvindsigt hos den enkelte 
iværksætter og vigtigst af alt timing. 

Jacob Knobel fremhæver først og fremmest vores 
danske velfærdssamfund som en konkurrencefordel, 
hvis man påtænker at starte virksomhed. Der er et 
sikkerhedsnet, hvis alt skulle gå galt. Omvendt påpeger 
han til alle, der ønsker at være iværksættere at kigge på 
verdensøkonomien en ekstra gang og gentænke sin plan 
og forretningsmodel med rettidig omhu. 

“Som dansk borger vil jeg så sige, at de ting vi har i Dan-
mark, som de ikke har i Israel og USA, er en fantastisk 
velfærdsstat. Det er ikke nødvendigvis et rødt, social-
demokratisk syn, jeg fremfører, men vi skal huske på, 
at vi har indrettet et samfund siden 1950’erne, som er 
meget bedre for den enkelte borger end de systemer, de 
har i Israel og USA.  Som iværksætter skal du tænke på, 
hvad det er for en økonomi, vi går ind i. Lige nu er der 
blevet skabt rigtig mange millionærer og milliardærer i 
Danmark, og jeg har selv været begunstiget af at stifte 
et selskab i heldig tid. Jeg synes selvfølgelig selv, at det 
skyldes mit hårde arbejde og blod, sved og tårer, men det 
skyldes også timing. At starte et selskab i en verdens-
økonomi, der er vokset med omkring 4 til 5% årligt, og 
i en branche, der også er helt ny, så skulle man virkelig 
være et fjols for at gøre det dårligt. Jeg tror, at hvis der 
skulle stå noget på mit billboard, skulle det være rettidig 
omhu. Hvis man har rettidig omhu, tror jeg ikke, at man 
skal gå i Løvens Hule i morgen og få en masse penge, for 
så kan det blive svært at nå ud i fremtiden,” siger Jacob 
Knobel. 

Mik Strøyberg, der primært har slået sine iværksætter-
folder i USA, oplever en række ting, han ville ændre, 
hvis han havde mandatet til det. Politikerne har svært 
ved at gøre hjemmemarkedet særlig meget større. Efter 
hans mening bør de danske politikere give los og være 
mere lempelige over for folk, der tager hånden på koge-
pladen. Dem, der kører på en halv løn eller ulønnet for 
at få nogle optioner i en virksomhed, bør ikke beskattes, 
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før de bliver til virkelighed, pointerer Mik. 

“Den største learning jeg vil give videre til både de dan-
ske politikere og iværksættere, er, at de skal være mere 
naive end beregnende. Vi skal tro lidt mere på det gode 
og lade være med at begrænse os selv for meget. Hvis du 
hele tiden er beregnede og forsøger at finde ud af, hvad 
det er, folk vil med ting og lure situationen, så ender du 
med at være falsk i dit eget setup. Det er usundt. Du skal 
hellere bare have en god tilgang og sige: “Det, jeg kom-
mer med, er det, jeg tror på. Hvis de så ikke kan lide det, 
så er det, hvad det er.” Du skal ikke være så bange for at 
få slag. Vi er alt for bange for at få slag i Danmark. I ste-
det skal vi hellere bare tage imod de prygl, der kommer, 
og så hellere være tro mod os selv,” opfølger Mik. 

Sult for mere overvinder mageligheden 

Hvor det for mange vil være drømmen at kunne læne 
sig tilbage oven på et vellykket exit, drømmer både Mik 
Strøyberg og Jacob Knobel om det næste store eventyr. 

For Mik Strøyberg er drømmen, “at mandag bliver den 
bedste start på ugen”. Med reference til virksomhedens 
navn Good Monday, hvis raison d’être er at hjælpe andre 
virksomheder til at fokusere på det, de er gode til frem 
for administration og ad hoc opgaver. For en mandag 
morgen hvor alting spiller på kontoret, er det bedste 

fundament for god business. 

“Jeg vil gerne bygge noget stort. Det største i verden. 
Som udgangspunkt skal Good Monday være begrebet, 
som indkapsler det at køre et kontor. Vi bliver lige plud-
selig ensbetydende med det at have et velfungerende 
kontor med glade medarbejdere. Jeg vil opbygge noget 
med hjerte og med en stærk grundstruktur. Som jeg selv 
har lyst til at være en del af,” slutter Mik Strøyberg. 

For Jacob Knobel gør det sig gældende, at han tror, at  
verdensøkonomien går hårde år i  møde. Han vil gøre sig 
uafhængig af investorer og som han fint udtrykker det, 
så småt herefter begynde “at kigge ind i en ny stor exit”, 
slutter Jacob Knobel. 

På trods af at vores møde med Mik Strøyberg og Jacob 
Knobel er første møde mellem de to succesrige iværk-
sættere, så er det tydeligt, at meningen og målet med 
begges iværksættereventyr er større end bare at skovle 
så mange penge hjem som muligt. De vil skabe foran-
dringer.  

Ligesom alle veje kan føre til Rom, findes der mange veje 
til succes. Mik Strøyberg og Jacob Knobel er konsekvent 
gået sine egne veje. Det bliver, de ved med. For deres 
egen og vores alles skyld. 

M I K  S T R Ø Y B E R G
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15 MÅDER DU 
KAN VÆKSTE DIN 
VIRKSOMHED
Alle taler om vigtigheden af, at flere af 
vores virksomheder skal skalere. Men alt 
for få iværksættere gør det i praksis. Her 
er listen over måder, du kan vækste din 
virksomhed - skrevet af og skrevet til med-
lemmerne af Dansk Iværksætter Forening. 
For hvis du skal vækste din virksomhed 
succesfuldt, handler det i høj grad om at få 
styr på det helt fundamentale og så at have 
styrken til at holde ud, når det bliver hårdt i 
længden.

u kan lige så godt acceptere det. Det er svært 
at vækste en virksomhed. Det kræver meget 
arbejde, og i begyndelsen kræver det, at man 
ifører sig forskellige masker. Man skal håndtere 
både salg og marketing. Forstå skat, afgifter og 
lovgivning. Man skal stå for kundekontakt hver 
eneste dag. Og mange, mange flere ting end det. 
I bund og grund tærer vækst på virksomhedens 
medarbejdere. 

Men hvis du kæmper med at vækste din virksomhed, er der lys for en-
den af tunnellen. Ja, selvfølgelig er det svært, men hvad er alternativet? 
Et dødssygt ni-til-fem arbejde? Helt sikkert ikke. Måske længes du efter 
trygheden ved en fast lønseddel, men hvilken mental eller følelsesmæs-
sig pris har det? Sandheden er, at hvis du sætter dig ned, samler tanker-
ne og sætter tingene i perspektiv, kan du nemt finde måder, hvorpå du 
hurtigere kan vækste din virksomhed og øge din omsætning. Der findes 
hundredvis af vækststrategier, men her kan du læse 15 af dem, der helt 
sikkert tager din virksomhed til næste level hurtigt og effektivt. 

Som med alt andet i livet og i virksomheden, er man nødt til at yde, før 
man kan nyde. Man skal ikke fokusere på den kortsigtede effekt af sit 
arbejde. Se i stedet mulighederne på den lange bane. Det er mere spe-
cifikt mulighederne ved at skabe signifikant værdi og hjælpe kunderne 
- i bund og grund handler det jo om at værne om kunderne. Det bør 
altid være fundamentet. Derefter er det blot et spørgsmål om at tage 
handling og lægge det nødvendige arbejde i, for at virksomheden kan 

1. BYG EN SALGSTRAGT

2. BRUG ET CMS

Den første vækststrategi omfatter at bygge en salgstragt. Hvis du end-
nu ikke har en salgstragt, begår du en fundamental fejl. Salgstragten 
kan nemlig hjælpe med at automatisere din virksomhed. Den kan sørge 
for, at virksomheden vækstes hurtigt og nemt. Naturligvis kræver den 
en del front-end arbejde i begyndelsen, men så snart de processer er 
på plads, er det lige ud ad landevejen. Men uanset hvilken form, man 
ender med, er det vigtigt at bygge en automatiseret salgsmaskine, hvis 
man hurtigt vil vækste sin virksomhed.

Det bliver hurtigt en tidskrævende process, hvis man skal holde øje 
med sine transaktioner manuelt. Det er der ingen, der har lyst til at 
kaste sig ud i, og med tiden bliver det simpelthen uhåndterligt, når 
virksomheden vokser. Hvis din virksomhed skal vækstes hurtigt, er et 
CMS-system din nye bedste ven. Og der er masser at vælge imellem. I 
virkeligheden handler det jo blot om virksomhedens behov. Selvfølgelig 
er en cloud-baseret software altid en god mulighed, men der findes 
også systemer, der kan hjælpe dig med regnskab, salg, markedsføring 
og meget mere. Rækken er endeløs, og det vigtigste er altid at finde den 
kombination, der passer til din virksomheds specifikke behov. 

D
Af Laura Hönig, og Alex Randrup
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3. UNDERSØG 
KONKURRENTERNE

7. LAV STRATEGISKE 
PARTNERSKABER

8. UDNYT GLOBALE 
PLATFORME9. LICENSAFTALER

4. LAV ET 
KUNDELOYALITETSPROGRAM

5. IDENTIFICER NYE 
MULIGHEDER

6. LAV ET 
INTERESSANT OG 
INFORMATIVT 
NYHEDSBREV

Når virksomheden skal på markedet, og du virkelig vil 
skubbe dit produkt ud til kunderne, er det vigtigt, at du 
undersøger konkurrenterne. Undersøg dine konkurren-
ters online strategi. Undersøg hvordan dine konkurrenter 
bruger landingssider, reklamer og andre af  salgstragtens 
stadier. Hvis noget er afprøvet og har fungeret for dine 
konkurrenter, vil det højst sandsynligt også virke for din 
virksomhed.

Strategiske partnerskaber med de rigtige virksom-
heder kan uden tvivl gøre en verden til forskel. Det 
giver dig rækkevidde til en bred gruppe af kunder. 
Det er nok nemmere sagt end gjort at stable sådanne 
partnerskaber på benene, men det gælder om at 
holde udkig efter virksomheder, der komplementerer 
din egen virksomhed. Når den rigtige virksomhed 
lokaliseres, gælder det bare om hurtigt at række ud 
og foreslå et muligt samarbejde.

Uanset hvilken branche eller industri, virksomheden 
opererer i, findes der er en global platform, som kan bruges 
til din virksomheds fordel. Sælger din virksomhed f.eks. en 
service? Hvorfor så ikke prøve Upwork? Her kan du sælge 
din service globalt. Er din virksomhed i udlejningsbran-
chen? Så kan du udnytte AirBnB.

Licensaftaler er en god vækststrategi, der ikke 
kræver alt for meget ekstra arbejde. Hvis du har 
et produkt, som du kan bygge licensaftaler på og 
dermed få en ekstra indtjeningskilde, er det en ideel 
mulighed. Hvis du har et populært eller succesfuldt 
produkt og markedsfører det fra en stor virksomhed, 
vil du hurtigt få en god plads på markedet.

Loyalitetsprogrammer er gode til at øge salg. Det koster 
op til tre gange mere at sælge til en ny kunde end til en 
eksisterende kunde, og i nogle tilfælde koster det endda 
op til 10 gange mere. Uanset hvordan man ser på det, er 
det i alle tilfælde dyrt at få en ny kunde. 

Loyalitetsprogrammer er i høj grad med til at fastholde 
eksisterende kunder, men de kan endda også tiltræk-

En bedre forståelse for dine brugere/kunder giver dig en bedre analyse 
af virksomhedens muligheder. Forståelsen får du ved at undersøge alt 
fra distributionskanaler til dine direkte konkurrenter og endda også 
fremmede markeder og potentielle industrier. Der er sandsynligvis 
stribevis af nye muligheder, du kan forfølge med det samme, hvis du 
blot foretager den rette analyse. 

En af de bedste og mest effektive måder 
at vækste en virksomhed er at bygge en 
email-liste. Det betyder naturligvis, at du 
skal have en såkaldt “lead magnet”, som 
giver dig adgang til kunders emailadresser. 
Hvorfor skulle folk ellers tilmelde sig din 
email-liste? Giv noget af dig selv og virksom-
heden. Storytelling frem for alt.

G U I D E

11. TILBYD KUNDEN ET 
BREDERE SORTIMENT

15. LAV ET WEBINAR

10. OVERVEJ EN 
FRANCHISE-STRATEGI

12. BYG PASSIVE 
INDTJENINGSKILDER

13. OPKØB AF ANDRE 
VIRKSOMHEDER

14. INTERNATIONAL 
EKSPANSION

Når du skal tilfredsstille kundens behov, er det 
vigtigt at overveje, hvordan du kan udvide dit sor-
timent. Hvilke komplementære produkter, services 
eller informationer kan din virksomhed tilbyde? For 
at kunne vækste succesfuldt, er det vigtigt at overve-
je udvidelsesmuligheder. Identificér nye muligheder, 
og find så frem til de vigtige pain points hos kunden. 
Hvad kan du ellers sælge til kunden? Hvor kan du 
ellers tilføje ekstra værdi? 

Et webinar er en god markedsføringsstrategi, hvis du 
vil promovere dit produkt eller din service. Det kan 
ligeledes hjælpe dig med at vækste din virksomhed 
relativt hurtigt.

Et webinar fungerer som et automatiseret salgs-
værktøj, der kan tage et hvilket som helst produkt og 
udbrede kendskabet om det til massive publikummer. 
Et webinar er altså et middel til at indtage publikum 
og sikre salg efter salg.

Hvis din virksomhed er succesfuld, og du virkelig 
ønsker at vækste hurtigt, bør du overveje en fran-
chise-strategi. Selvom omkostningerne ved franchise 
er høje, og overgangen er kompleks og kræver dybde-
gående markedsføringsviden, kan franchise gøre en 
afgørende forskel, hvis du virkelig ønsker vækst.

Vækst kræver meget og hårdt arbejde. Hvis du arbejder med papir-
tynde margener, bør du overveje at bygge passive indtjeningskilder. 
På den måde behøver du ikke bekymre dig så meget om at holde hjulet 
kørende. Passive indtjeningskilder giver dig lov til at fejle uden at 
brænde fingrene. De holder dig kørende og giver dig et ressourcestærkt 
fundament at vokse fra. Lav en blog, brug affiliate marketing, sælg dine 
billeder, lav en e-bog. Listen er uendelig...

Nogle gange kan opkøb af andre virksomheder være en hurtig måde, 
hvorpå din egen virksomhed kan vækste. Hvis du kan finde konkur-
renter i andre industrier, der komplementerer din egen, kan du bruge 
dem som platforme til at opnå hurtig vækst. Måske du skulle prøve at 
tage et kig i både din egen og andre industrier for at finde potentielle 
opkøbsmuligheder.

Kan du udvide uden for landets grænser? Kan 
du bruge dit eksisterende produkt og skalere 
det internationalt? Hvad ville det kræve at 
drive virksomhed andre steder i Europa eller 
måske endda på andre kontinenter? Hvis du 
har et overbevisende tilbud til kunderne, kan 
eksport være en hurtig vej til vækst. Det er 
ikke til at komme udenom, at det medfører 
ekstra omkostninger, men de potentielle 
gevinster kan være massive.
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Ejeraftalen fungerer som et sæt spilleregler for ejerne, når der er flere medejere i et sel-
skab. Det kan derfor være afgørende, at ejerne sammen overvejer grundigt, hvordan deres 
indbyrdes forhold skal reguleres, da der i modsat fald kan opstå usikkerhed omkring ejernes 
aftaleforhold og deres indbyrdes retsstilling.

E
jeraftalen er tidligere blevet betegnet som 
en anpartshaveroverenskomst eller en 
aktionæroverenskomst. Ved etablering af 
selskaber med flere deltagere, uanset om der 
er tale om anpartsselskaber, aktieselskaber, 
partnerselskaber eller iværksætterselskaber, 
bør der altid udarbejdes en ejeraftale.

Ejeraftalen regulerer som nævnt ejernes rettigheder og for-
pligtelser, så længe de er kapitalejere i selskabet, men i et vist 
omfang også efter ophør af ejerskabet, f.eks. i form af fortro-
lighedsforpligtelser eller konkurrenceklausuler. Det er derfor 
vigtigt at overveje, drøfte og blive enige om omfanget af de 
rettigheder og forpligtelser, inden en eventuel tvist opstår.

Bare det, at ejerne på et tidligt 
tidspunkt foretager denne for-
ventningsafstemning, mindsker 
risikoen for senere tvister.

Af Caroline Kahns Hille & Morten Einshøj 
Petersen, Agenda Advokater 

Hvad er en ejeraftale, og hvorfor 
er det vigtigt at have en?

Hjælp til 
selvhjælp om 
ejeraftaler

Indholdet af ejeraftalen afhænger naturligvis af ejernes 
holdninger og fordelingen af kapitalandele mellem ejerne. 
Nedenfor omtales dog en række af de væsentligste forhold, 
som altid bør overvejes.

Fortrolighed samt konkurrence- og kundeklau-
suler

Viden om driften af virksomheden er essentiel for den 
egentlige drift, hvorfor det er vigtigt at beskytte den viden 
både under og efter det fælles ejerskab. 

De fleste ejeraftaler indeholder 
almindelige fortrolighedsforpligtel-
ser, som forpligter ejerne til at holde 
viden om selskabets drift, økonomi 
og forretningshemmeligheder for-
trolig.
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Herudover kan det være nødvendigt for 
at sikre virksomheden, at ejerne pålægges 
kunde- eller konkurrenceklausuler både un-
der ejerskabet og efter ophør af ejerskabet. 
Det kan opfattes som begrænsende for den 
enkelte ejer, men det kan være nødvendigt 
for at beskytte virksomheden mod, at en 
udtrådt ejer opstarter en konkurrerende 
virksomhed eller for at forhindre, at en 
udtrådt ejer tager samtlige virksomhedens 
kunder med sig. 

Det kan derfor være en god idé at tage 
stilling til kunde- og konkurrenceklausuler i 
en ejeraftale.

Herudover kan det være en god idé at in-
kludere en bodsbestemmelse, som forpligter 
en ejer, der overtræder en kunde- eller 
konkurrenceklausul, til at betale bod, så 
snart overtrædelsen konstateres. Det kan i 
modsat fald være svært at kræve erstatning, 
da man efter dansk ret skal kunne doku-
mentere et tab, hvilket kan være forbundet 
med udfordringer.

Overgang af kapitalandele

I ejeraftalen bør der tages stilling til, hvor-
vidt ejerne har mulighed for at overdrage 
deres kapitalandele i selskabet til tredjem-
and, og i bekræftende fald hvilke rettigheder 
og forpligtelser der skal være gældende i de 
tilfælde. Det er derfor relevant at overveje, 
om de øvrige ejere skal have en forkøbsret 
eller en medsalgsret samt om en eller flere 
sælgende ejere skal kunne pålægge de reste-
rende ejere en medsalgspligt.

Det er ligeledes relevant at overveje, visse 
situationer der skal forpligte en ejer til at 
sælge sine kapitalandele til de øvrige ejere. 
Det kan f.eks. være i tilfælde af tvangs-
opløsning af ejerens holdingselskab eller 
hvis en ultimativ ejer dør eller bliver syg 
over en længere periode. 

Ophør af fælles ejerskab

Der findes forskellige former for ophør af 
det fælles ejerskab. Man kan både tænke 
sig en situation, hvor én ejer ønsker at 
komme ud af selskabet, eller en situati-
on hvor ejerne ønsker at skilles ad, men 
hvor flere er interesserede i at fortsætte 
virksomheden. 

Det er derfor vigtigt at træffe beslutning 
om, hvordan ophør af det fælles ejerskab 
skal foregå. I modsat fald kan man risikere 
at stå i en situation, hvor man ikke kan 
komme ud af selskabet, hvis f.eks. de 
øvrige ejere ikke vil købe, eller det ikke er 
muligt at sælge til tredjemand. 

Ligesom folk er forskellige, er der også 
forskellige muligheder for at løse ovenstå-
ende udfordringer. 

I de situationer, hvor én ejer ønsker at 
komme ud af selskabet, kan det aftales, at 
en ejer til enhver tid kan komme ud af det 
fælles ejerskab ved at sælge sine kapi-
talandele til de øvrige ejere til en lav kurs. 

I de situationer, hvor ejerne gerne vil 
skilles ad, men hvor flere ejere ønsker at 

fortsætte virksomheden er det muligt at 
indgå aftale om f.eks. 

en lukket budrunde, hvor alle ejere har 
mulighed for at give ét bud på køb af 
selskabet, en åben budrunde, hvor alle 
ejere har mulighed for at give flere bud på 
købs af selskabet eller den mere eksotiske 
revolvermodel, hvor en ejer fastsætter en 
pris og en anden ejer bestemmer, om han/
hun vil købe eller sælge til den pågælden-
de pris.

Det vigtige er altså, at ejerne sammen 
drøfter, hvordan man bedst muligt sikrer, 
at eventuelle forskelle mellem kapitale-
jerne ift. f.eks. alder, økonomi, m.v., ikke 
udgør hindringer eller urimelige fordele i 
forbindelse med et eventuelt ophør. 

Forholdet til selskabets vedtæg-
ter

Ejeraftalen er en juridisk bindende aftale 
mellem ejerne, men den kan ikke træde i 
stedet for selskabets vedtægter og er såle-
des heller ikke bindende for selskabet. Der 
kan være et vist overlap mellem doku-
menterne, og det er derfor vigtigt at sikre, 
at ejeraftale og vedtægter altid stemmer 
overens. Der kan f.eks. være tale om til-
fælde, hvor ejerne i en ejeraftale er tildelt 
en forkøbsret. I så fald er det nødvendigt 
at skrive dette ind i selskabets vedtægter.

Caroline og Morten er begge fra AGENDA advo-
kater, som er et uformelt og løsningsorienteret 
advokatkontor med fokus på at give den bedste 
service og de mest optimale resultater. Hos 
AGENDA advokater er nøgleordene kvalitet, 
tilgængelighed og effektivitet, og der lægges 
stor vægt på at skabe gode og tætte relationer til 
kontorets kunder og samarbejdspartnere.

Om forfatterne

M O R T E N

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

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

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

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

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

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

Erhvervslivets 
foretrukne  

sparringspartner

Kontorer i  
København, Aarhus, 

Esbjerg, Herning  
og Viborg

Mere end 200  
specialiserede  

og erfarne  
medarbejdere

Lokal forankring  
og internationalt  

format

Læs mere på dahllaw.dk



ZAEDO MUSA HAJAYA
SUPERB

HAN ER FREMADSTORMENDE OG 
KNALDDYGTIG. HAN ER UDRÅBT 
AF BERLINGSKE BUSINESS TIL 
AT VÆRE ET LOVENDE TALENT I 
DANSK ERHVERVSLIV. EN IVÆRK-
SÆTTER VI KAN LIDE.

Hvad er din ambition med din virksomhed? 

Jeg har prøvet alt lige fra at opbygge E-commerce virksomhe-
der, som sælger produkter i hele Europa, blive hacket fem gange 
fra Kina med min Trustpilot-version for Alibaba til nu at intro-
ducere en ny kategori på markedet for restauranter. SUPERB 
introducerer Guest Experience Management eller GXM, som 
skal være den ny måde at arbejde på for ambitiøse restauranter. 
Det er en datadreven måde at tage beslutninger på, så man kan 
levere en kompromisløs gæsteoplevelse. 

Vi har bevist, at vi kan vokse til 30 lande inden for forskellige kun-
detyper. Dette insight i markedet giver os mulighed for at udvikle 
SUPERB til at blive en global milliard virksomhed. Min vision for 
virksomheden er at connecte alle restauranter i verden gennem 
et fælles community bygget omkring GXM.
 

Hvordan vil du karakterisere dit eget talent? 

Jeg mener selv, at talent er noget, man udvikler med det rigtige 
mindset. Jeg arbejder hårdt for mine drømme og er fokuseret på 
målet. Det vigtigste for mig er at kunne være med til at udvikle 
mennesker og samle dem omkring et fælles mål – her er det 
også vigtigt, at jeg kan tiltrække mennesker, fordi de ser dette. 
Jeg ser problemer og løsninger ved at sætte mig ind i kundens 
perspektiv og mindset for at maksimere output. Jeg mener selv, 
at talent er noget, man udvikler med det rigtige mindset. 

Det rigtige mindset for mig er at spørge sig selv, hvor meget man 
egentligt vil det her. Er man villig til at miste alt for at vinde?

Hvad er din iværksætterdrøm?

Min drøm er at kunne tage fri i en måned velvidende om, at 
virksomheden vokser og udvikler sig, som den skal. Det er første 
succesfaktor. Derefter vil jeg gerne lave et milliard-exit eller 
børsnoteres. Jeg arbejder for frihed og udlever min drøm i dag. 
Vi lever for tid og ikke penge.

Hvilken færdighed ville du ønske, du mestrede 
den første dag som iværksætter? 

Jeg drømmer om mange ting og lærte først senere i processen, 
at jeg skulle cutte ting fra, som ikke gav det størst mulige out-
put. Man jagter successen som iværksætter, men man får den 
aldrig, hvis man vil alting på en gang. Hav nu fokus!

Jeg har tit tænkt over, hvordan man kunne udvikle sig selv og 
virksomheden hurtigst med høj kvalitet. Det kan man kun ved 
at fokusere på de vigtige mål og opgaver. En af de ting, som har 
hjulpet mig meget, er at man skal fokusere på de få ting, som 
giver maksimalt output i stedet for at have et bredt fokus. 

Hvordan kommer man sig bedst over en fejl? 

Lær at leve med din fejl. De største fejl, man kan lave, er at bruge 
for meget tid og energi på at tænke på de fejl, man laver. Det 
skaber for meget personlig frustration. Det er en naturlig del af 
processen om at udvikle mennesker, bygge noget fra bunden og 
sætte processor op, og det er faktisk dette, som har indflydelse 
på, om man skal være iværksætter eller ej. Hvis man ikke indstil-
ler sig på at tage imod fejlene eller ”nej’erne”, så er det nok ikke 
denne vej, man skal tage. Det bliver kun hårdere fremadrettet, 
og man kan ligeså godt se dem som en måde at udvikle sig på og 
komme tættere på de rigtige resultater. 

Hvilket råd vil du give dig selv som nyudsprunget 
iværksætter? 

Følg din mavefornemmelse. Så simpelt er det. Den har for det 
meste ret, uanset om det handler om mennesker, team, kunder, 
produkt, problem eller løsning. Et andet råd er at teste ens hypo-
teser: Lad nu være med at tro, at du har svaret eller opskriften, 
før du har testet det hos kunden. 

Man jagter successen som iværksætter, men man får den aldrig, 
hvis man vil alting på en gang. Hav nu fokus!

Lad nu være med at tro, at du har svaret eller opskriften, før du 
har testet det hos kunden.

P O R T R Æ T

Z A E D O  M U S A  H A J A Y A
P H O T O : P R I V A T

CECILIE WAAGNER 
FALKENSTRØM 
ARTIFICIAL MIND

Hvad er din ambition med din virksomhed? 

I ARTIFICIAL MIND er fokus på at skabe kunstig intelligens, som 
kan simulere menneskelighed. Dvs. kunstig intelligens som bliver 
personliggjort og nærværende. Hos os er innovation på kanten 
af det etablerede AI-felt i fokus i et team bestående af medar-
bejdere med fagligheder inden for kunst, softwareudvikling, data 
science, bioteknologi og business development.  

 

Hvordan vil du karakterisere dit eget talent? 

Én af mine forcer er at se nye muligheder i sprækkerne mellem 
forskellige felter og fagligheder. I spændingsfeltet mellem 
kunsten og kunstig intelligens-teknologien er der en masse 
uudnyttede innovative potentialer.

Hvad er din iværksætterdrøm?

Mit fokus er at udvikle kunstig intelligens med mennesket i cen-
trum. Jeg drømmer om at skabe et fyrtårn inden for udviklingen 
af kunstig intelligens-teknologi, hvor menneskelig eksistens og 
etik er omdrejningspunktet for innovationen. 

Hvilken færdighed ville du ønske, du mestrede 
den første dag som iværksætter? 

Der er masser af færdigheder, jeg ikke har, og som jeg ville øn-
ske, jeg havde. Men jeg er god til at finde folk eller andre parter, 
som supplerer de kvaliteter, jeg ikke selv har, og så er man jo 
godt på vej alligevel.

Hvordan kommer man sig bedst over en fejl? 

Jeg ved godt, at det lyder som en kliche, men jeg tror på, at de 
fleste fejl, man begår, er konstruktive, da man bliver tvunget til 
at reflektere over sin egen praksis og tilgang til tingene. Man 
skal ikke være bange for at fejle. Hvis man reelt vil lave noget 
innovativt, bliver man nødt til at vove at ville det umulige … og så 
fejler man en gang imellem. Det er en naturlig del af en innovati-
onsproces.  

Hvilket råd vil du give dig selv som nyudsprunget 
iværksætter? 

Bliv ved med at turde drømme stort, men hav de små skridt på 
vejen i fokus. Arbejd fokuseret, målrettet og tag et skridt ad 
gangen. Prioriter din tid, og gør de vigtigste ting først. Og vigtigst 
af alt: Ingen får succes alene - så husk hver dag at værdsætte de 
fantastiske medarbejdere og andre folk, som er med på rejsen.

C E C I L I E  W A A G N E R 
F A L K E N S T R Ø M
P H O T O : P R I V A T

HUN ER FREMADSTORMENDE OG 
KNALDDYGTIG. HUN ER UDRÅBT 
AF BERLINGSKE BUSINESS TIL 
AT VÆRE ET LOVENDE TALENT I 
DANSK ERHVERVSLIV. EN IVÆRK-
SÆTTER VI KAN LIDE.
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R E G E R I N G E N S  N Y E 
I V Æ R K S Æ T T E R P R O G R A M 

Her er den fornuftsaftale 
mellem Radikale og 
Socialdemokratiet, der vil 
være bedst for Danmark

I
 2011 kom Socialdemokratiet, Radikale og SF 
ud af det berømte sorte tårn med et rege-
ringsgrundlag i hånden, hvor man bl.a. ville 
videreføre VK-regeringens økonomiske politik 
i bredeste forstand. Væk var de 12 minutter 
og ambitionerne om skatteforhøjelser. Nu står 
vi igen med et Socialdemokrati, der vil indtage 
regeringskontorerne med et valgoplæg ”Gør 
gode tider bedre - for alle” der vil gøre Danmark 

fattigere. Men også med Det Radikale Venstre tilbage i 
rollen som kongemager. Så endnu er alt håb måske ikke ude 
for iværksætter Danmark 

En ”skriftlig aftale” mellem S og Radikale kan måske igen 
blive den fornuftsredning, der holder Danmark på ret 
kurs ift. den økonomiske vækstpolitik. Så kære Radikale og 
Socialdemokrater, her er et bud på en række principper i en 
aftale, der vil være god for Danmark:  

Skriftlig aftale mellem Radikale og Socialdemo-
kratiet: En progressiv og fornuftig vækstkurs

Vi erkender, at velfærdssamfundet er bygget på rettidige 
reformer både ift. produktivitet og arbejdsudbud. Vi skal 
understøtte de driftige iværksættere og de investorer, der 
tager risiko og investerer i fremtidens vækst. Lige fra Jens 
Otto Krag over Poul Nyrup og til Bjarne Corydon har S 
altid forstået, at det især for de fattigste er afgørende, at 
samfundskagen vokser. Uden vækst er det dem, der for 
alvor mister job og velstand. Og en fattigdomskurs går ikke 
mindst ud over de helt nødvendige tiltag på klimaindsatsen, 

som der så ikke ville blive råd til. På det grundlag vil vi nu 
investere i et bæredygtigt samfund fra sundhed til grøn 
omstilling samt offentlig-privat samarbejde om at løfte 
bæredygtig infrastruktur og intelligente velfærdsteknolo-
gier mm.

Vi erkender, at hvis skatteskruen får en voldsom drejning 
med en kapitalindkomstskat sat op fra 42% til 52 % og ak-
tieskatten op på 45%, så vil det være ekstremt skadeligt for 
investeringsklimaet. For så snart iværksættere kan se, at de 
en dag vil tjene penge, vil de skynde sig at søge ud. Og alle 
de investorer, der nu kigger ind på de dygtige danske op-
startere og scaleups, ville nok tænke sig om en ekstra gang. 
Derfor vil vi arbejde for, at det kan betale sig at tage risiko 
i Danmark. Ikke for de riges skyld, men for de mennesker, 
som kommer i beskæftigelse og bidrager til et velfærdssam-
fund, der altid tager hånd om de svageste uden at brække 
skuldrene på dem, der bærer de tungeste byrder.

Vi erkender, at en nøglefaktor for at få råd til vores mange 
velfærdsløfter kombineret md den nye nødvendighedens 
klimapolitik gør det svært at være både rød og grøn på 
samme tid. 46 % af virksomheder i EU-landene peger på, at 
navnlig ICT-profilerne (informationsteknologi) er de svære-
ste at få fat på. Derfor skal vi skabe adgang for udenlandsk 
arbejdskraft ved at sænke beløbsgrænsen. Tech-iværksæt-
terne bliver aldrig til noget stort i Danmark, hvis ikke de 
unge dygtige digitale talenter kan komme til vores land og 
bidrage. 

Vi erkender, at velfærdsfesten skal betales, og det magiske 
råderum bygger bl.a. på, at erhvervslivet fortsat holder 

P R E S E N T E D  B Y  B O O T S T R A P P I N G . D K

Af Jesper Højberg Christensen og Jesper Jarlbæk

Jesper Højberg Christensen er bestyrelsesformand i 
Bootstrapping og næstformand i DanBAN. Han er stifter af 
en række virksomheder, heriblandt Nextwork, Advice og 
Kforum, og investor i en lang række andre selskaber samt 
bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser bl.a. Synoptik og 
Den Sociale Kapitalfond.

for og højkonjunkturen fortsætter. Det er jo selvfølgelig slut 
med symbolpolitikken, og det gælder også på den økonomiske 
politik, hvorfor fx de planlagte 3 mia. kr., der skulle hentes ved 
at skære konsulenter i det offentlige, selvfølgelig ikke har gang 
på jord i den virkelige og moderne verden, hvor vi bl.a. skal 
fortsætte vores førerposition på en digital offentlig sektor. 
Vi erkender, at vi i valgkampen bare brugte de formuende og 
bankerne som syndebuk. Målrettede skatter giver bare færre 
investeringer og gøre det sværere og dyrere at rejse den risi-
kofyldte kapital til de unge iværksættere, og skat på finansielle 
transaktioner lægges jo bare over på kunderne, så deres pensi-
onsordninger udhules. 

Vi erkender, at vækst er en forudsætning for at have råd til 
velfærd og klimaløsninger, og derfor skal vi forbedre investor-
fradraget for dem, der investerer i de nye virksomheder. De 
virksomheder, hvor 60 % er væk fra Jordens overflade efter 
3-5 år. Ligeledes med aktiesparekontoen efter svensk forbil-
lede. VLAK-regeringen satte dem i søen, men vi viderefører 
ikke bare deres økonomiske politik – nej vi skal fremad og 
længere. Vi vil nemlig også lave et målrettet investorfradrag til 
verdensmålorienterede iværksættervirksomheder og satse på 
Danmark som førende impact investeringsland. Sådan kan vi 
gå foran på klima uden det behøver gøre for ondt, hverken på 
virksomhederne eller den almindelige borger. 

I har givet os et mandat til at tage ansvar

Med det regeringsprogram i hånden inviterer vi alle partier, 
erhvervslivet og folkelige organisationer til at være med til at 
løfte et bæredygtigt Danmark

For vi har oplevet et omvendt jordskredsvalg, hvor særligt de 
etablerede ansvarspartier omkring midten af dansk politik 
er gået frem, modsat juni 2015, hvor alle de partier, der bare 
protesterer og ikke anerkender EU, FN, eller sågar grundlo-
ven gik frem  

Folk har stemt på stabilitet. Midten og ansvarspartierne er 
styrket. Godt! Derfor skal vi bruge det valg til at sikre fun-
damentet for vores velfærd. Nemlig en grøn og balanceret 
vækst- og reformkurs, som skal finansiere vores velfærd og 
klimainvesteringer.

J E S P E R  H Ø J B E R G  C H R I S T E N S E N

J E S P E R  J A R L B Æ K

Bootstrapping.dk er webmediet, der sætter spot på 
Danmarks fremtid. Bootstrapping.dk skriver for dem – og 
om dem – der forandrer vores samfund: om iværksættere, 
startups og om den højteknologiske udvikling, der udfor-
drer velfærdsstaten, institutionerne og industrien – og 
den måde, vi lever sammen på som mennesker.
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A L T E R N A T I V E T : 

Rasmus Nordqvist vil have 
socialt sikkerhedsnet for 
iværksættere

Å
R A S M U S  N O R D Q V I S T

P R E S E N T E D  B Y  B O O T S T R A P P I N G . D K

vorfor vil I gerne styrke 
iværksætterkulturen i 
Danmark?

”Vi mener, at man kan være 
iværksætter på mange 
måder. Både i den offent-
lige sektor, i eksisterende 

virksomheder eller i mindre virksomheder. Det 
ene ben er at starte en konkret virksomhed; det 
andet ben, der er mindst lige så vigtigt, er hele 
mindsettet for, hvordan man i det hele taget 
angriber problemløsning. Skal vi løse de store 
samfundsudfordringer, vi står overfor, skal vi 
være meget mere entreprenante.”

I er et af de få partier, der faktisk har et fyldigt 
politisk iværksætterprogram nedfældet. Hvorfor 
tror du, det er tilfældet?

”Vi ville gerne forstå kompleksiteten og prøvede 
derfor at adressere emnet 360 grader rundt. Det 
gælder fra kultur til kapital og til internationale 
forhold. Vores udspil blev udviklet for en rum tid 
siden, men forslagene er desværre ikke foræl-
dede, selvom nogle af idéerne har fundet vej til 
lovgivningen.”  

Når man læser jeres iværksætterprogram, har 
man den fornemmelse, at I vil demokratisere 
iværksætteri?

 ”Jeg talte på et tidspunkt med to nye iværk-
sættere, der i flere år har talt om at etablere 
egen virksomhed. Jeg spurgte dem, hvorfor de 
har været så længe undervejs. Svaret var, at de 
begge havde gode jobs i det offentlige, og når de 
fortalte deres familie og omgangskreds om deres 
iværksætterdrømme, blev de ofte mødt med et: 
”Nej, hvor er I modige!” Og det er faktisk det, som 
længe stoppede dem, fordi de blev bekymrede. De 
så ikke sig selv som modige; de havde bare en god 
idé. Vores grundlæggende vision er at normalise-
re det at blive iværksætter.”

Hvad er roden til denne kultur, hvor bekym-
ringen for at fejle tilsyneladende er større end 
iveren for at få succes? Bunder det I en meget 
stor offentlig sektor, der vel er alt andet end 
iværksætteri?

”Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, hvor 
stor den offentlige sektor er. Jeg tror mere, det 
handler om, at vi stadigvæk er tæt bundet til 

idéen om et arbejdsmarked, der tilbyder ansættelse 
i 30 år. Sådan ser verden ikke ud mere. Det skal vi 
understøtte gennem politiske løsninger, der stimule-
rer adfærden, så den passer til nye tider, hvor mange 
flere har forskellig kobling til arbejdsmarkedet 
gennem livet.”

I skriver i jeres program, at Danmark skal være i 
verdensklasse til iværksætteri. Hvorfor er vi ikke 
det allerede?

”Det, der er problemet, er, at vi har et sikkerhedsnet, 
der ikke virker lige så godt, når du er iværksætter. 
I Danmark har vi stadigvæk den holdning, at hvis 
det går galt, så er det næsten ikke til at leve med. 
Det skal vi have lavet om på. Vi vil derfor kigge på, 
hvordan vi kan etablere et socialt sikkerhedsnet for 
iværksættere, og hvordan vi får skaffet mere kapital 
til dem. Vi bliver nødsaget til at se på vores sociale 
sikkerhedsnet. Det gælder for så vidt også i forhold 
til dem, der er løst koblet til arbejdsmarkedet. Mange 
er både deltidsansatte og deltidsiværksættere, og vi 
skal se på, hvilke muligheder de har.”

Hvad forestiller I jer helt konkret med hensyn til et 
sikkerhedsnet for iværksættere?

”Det har vi ikke konkrete bud på nu. Men det hand-
ler meget om, at succeskriteriet ikke behøver at være 
en milliardomsætning. Hvis vi skal ændre den opfat-
telse, kræver det en kulturændring, så vi anerkender 
succes på flere og bredere mål.”

I er fortalere for at give et højere skattefradrag for 
bæredygtighed. Hvad er kriterierne for at være en 
bæredygtig iværksætter?

”Vi har ikke lagt os fast på hvilke kriterier, men det 
skal foldes ud og varetages af en uafhængig enhed 
under fx. Erhvervsstyrelsen. Vi har udviklet nogle 
tanker om den tredelte bundlinje, der kunne være et 
godt udgangspunkt for det arbejde.”

Hvordan vurderer I regeringens indsats på iværk-
sætterområdet i den seneste valgperiode?  

”Det er gået frem i denne periode, selvom vi er 
ærgerlige over, at vi ikke har fået lov til at være mere 
med. Beslutningerne er blevet taget i gamle forligs-
kredse. Men der er gennemført mange ting, som vi 
synes, er fornuftige. Vi har masser af input, og det 
positive er, at de fleste partier er enige om, at iværk-
sætteri er godt. Det skal vi ikke længere diskutere, 
selvom vi stadigvæk er et af de få partier, der har det 
som en mærkesag.”

H
Af Joachim Kattrup, Bootstrapping.dk
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K O N S E R V A T I V E : 

Investorfradraget 
skal hæves 
yderligere

e konservatives erhvervsord-
fører, Anders Johansson, har 
været med til at gennemføre 
en række iværksættertiltag i 
den seneste regeringsperiode. 
Blandt andet er det lykkedes for 
de Konservative at få indført 
investorfradraget og aktiespa-

rekontoen. Men det er slet ikke nok, siger Anders 
Johansson til Bootstrapping.dk.

Både investorfradraget og beløbsgrænsen for 
aktiesparekontoen skal hæves for at få mere kapital 
allokeret til iværksættermiljøerne, siger Anders Jo-
hansson i et interview til Bootstrapping.dk, som op til 
det kommende folketingsvalg undersøger partiernes 
iværksætterpolitik.  Han mener desuden, at beløbs-
ordningen skal lempes, så iværksættere har bedre 
muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. 

Hvad er efter din opfattelse den største politiske 
opgave i relation til at styrke danske iværksætteres 
vækstbetingelser? 

”Vi vil gerne skabe gode rammer for iværksætterne 
og erhvervslivet generelt. Den bedste måde at gøre 
det på er, efter vores opfattelse, at lade iværksæt-
terne fokusere på at skabe virksomheder. Jeg hører 
ofte, at der bruges for mange ressourcer på admini-
strationen i forhold til offentlige regler og ordninger. 
Så helt grundlæggende er vores holdning, at vi gerne 
ser en sænkelse af selskabsskatten samtidig med en 
lavere erhvervsstøtte og et slankere bureaukrati.”

Men iværksætterne er i stor risiko for ikke at lykkes 
med virksomheden. Skal de slet ikke hjælpes gen-
nem offentlige støtteordninger?

”Jo, på områder som giver incitamenter og fordele, 
men Ikke i form af passiv støtte. Det var også en af 
årsagerne til gennemførelsen af erhvervsfremme-
reformen sidste år.  Her udfases tilskud til innova-
tionsmiljøerne og anvendes i stedet for til at styrke 
indsatsen i Vækstfonden og Innovationsfonden. 
Det gjorde vi bl.a. for at styrke det videnbaserede 
iværksætteri.”

Er I positivt stemt overfor at styrke det sociale 
sikkerhedsnet for iværksættere? Det er bl.a. både 
Alternativet og Enhedslisten. 

”Ja, det er vi meget positive overfor. Vi har dog end-
nu ikke kigget på konkrete tiltag på området. Men 
vi ved, at mange tøver, fordi risikoen er stor. Er der 
huller i systemet, der gør at folk ikke tør udleve deres 
iværksætterdrømme, må vi kigge på det.” 

Adgang til kompetencer gennem kvalificeret 
arbejdskraft fra udlandet er ofte en udtalt problem-
stilling for iværksættere. Hvordan vil I sikre, at 
iværksætterne kan tiltrække talent i udlandet? 

”Vi mener, at hele det danske erhvervsliv skal have 
nemmere adgang til arbejdskraft fra udlandet. 
Derfor skal grænsen i beløbsordningen sænkes 
til 325.000 kr. (fra de nuværende ca. 425.000 kr., 
Red.), så kravene lempes til et mere rimeligt niveau. 
Samtidig skal medarbejderaktier kunne indgå i 
beregningen, fordi det vil gøre det meget nemmere 
for iværksætterne at tilbyde attraktive ordninger til 
specialister fra udlandet. Iværksætterne er typisk 
udfordret på likviditet, så de har brug for værktøjer 
til at løse problemet.” 

I skriver i jeres politiske program, at tiltrækning af 
arbejdskraft skal ske med ”respekt for vores kultur 
og Danmarks sammenhængskraft.”  Hvad mener I 

D
Af Joachim Kattrup, Bootstrapping.dk

P R E S E N T E D  B Y  B O O T S T R A P P I N G . D K

C

med det? 

”Vi synes, at idéen med den nuværende beløbsord-
ning er god, fordi vi som samfund er sikre på, at dem, 
der kommer til landet, kan forsørge sig selv. Men 
det er også vigtigt for os, at ordningen kun giver 
midlertidigt ophold. Vi vil altså gerne sikre arbejds-
kraft til iværksætterne, men samtidig skal ordningen 
ikke være til en mulighed for permanent ophold. 
Ordningen skal gavne iværksætterne og deres 
vækstmuligheder.” 

Adgang til risikovillig kapital er anden stor udfor-
dring for mange iværksættere. I har gennemført 
investorfradraget, så det gradvist øges til 800.000 i 
2023. Er det ambitiøst nok for de Konservative, hvis 
politik generelt har stort fokus på at lette skattebyr-
den? 

”Det er i første omgang lykkedes os at få gennemført 
investorfradraget. Det, synes jeg som udgangspunkt, 
er meget positivt. Ordningen skal evalueres på et 
tidspunkt, men jeg vil meget gerne kigge på, om be-
løbsgrænsen skal højere op, så flere penge kan skabe 
vækst i iværksættermiljøerne.”

I har også været med til at få gennemført aktiespa-
rekontoen, der skal få flere danskere til at investere 
i aktier – herunder bl.a. unoterede aktier i SMV´er.  
Der har allerede været nogen kritik af ordningen 
for at være for svag. Hvad mener du?    

”Vi vil meget gerne styrke ordningen, som, vi mener, 
er en rigtig god idé. Men grænsen på 50.000 kr. er alt 
for lav. I Sverige er der ikke en beløbsgrænse, og vi 
ser mange flere børsnoteringer i Sverige end i Dan-
mark. Vi ville oprindeligt gerne sætte grænsen til 
500.000 kr., men andre partier trak i den modsatte 
retning. Hovedformålet for os er at få skabt samme 
investeringskultur som den, man oplever i Sverige, 
hvor minibørserne har meget mere succes end i 
Danmark. Danskerne har jo mange milliarder i frie 
midler stående på en konto, som ikke kommer ud og 
arbejder.”

Klimaet er kommet på dagsordenen. Et forslag fra et 
andet parti lyder, at virksomheder med et bæredyg-
tigt formål skal have særlige fordel, med henblik 
på at få kanaliseret flere midler i retningen af den 
grønne omstilling. Det kunne for eksempel være et 
skattefradrag eller et investorfradrag. Hvad er de 
konservatives holdning til det?

”Jeg synes, at det er et meget sympatisk forslag, men 
grundlæggende mener vi, at reglerne skal gælde ens 
for alle og virke som en samlet ramme, som virksom-
hederne kan konkurrere indenfor. Vi går ikke ind 
for at fremme bestemte sektorer eller brancher på 
baggrund af en politisk sag. Jeg synes, at der er noget 
planøkonomisk tankegods i sådan et forslag, og det 
forekommer mig også meget administrativt besvær-
ligt at gennemføre. Forbrugerne og virksomhederne 
har selv en interesse i den grønne omstilling. Der er 
regler for CSR-rapportering, og det kan forbrugerne 
tage stilling til og dermed påvirke retningen.”

Regeringen har lanceret en vækstplan for de krea-
tive erhverv, det er vel netop at fremme en specifik 
branche. I skriver også i jeres politiske program, at I 
ikke går ind for politisk at forsøge at udpege, hvilke 
erhverv Danmark skal leve af i fremtiden. Er planen 
for de kreative erhverv ikke lige præcis en udpeg-

ning af en sektor? 

”Det er ikke sådan, at vi som politikere ikke kan 
gøre noget for bestemte brancher. Mange brancher 
kræver særlige rammebetingelser. Det, vi mener, 
er, at vi gerne understøtter bestemte brancher, 
men det skal ikke ske på bekostning af andre 
brancher.”

Hvad er den største udfordring for iværksætter-
miljøet nu og her?

”Generelt går økonomien godt i Danmark, men 
en mærkesag for os gælder iværksætterne og de 
udfordringerne, der er med kapitalbeskatningen. 
Afkast fra kapitalinvesteringer kan i dag under 
de nuværende regler faktisk blive beskattet med 
næsten 100 procent. I dag beskattes afkast over 
53.000 kr. med 42 procent. Medregner man inflati-
on rammer man tæt på 100 procent beskatning af 
afkast på kapitalinvesteringer. Det skal laves om.”

A N D E R S  J O H A N S S O N
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E N H E D S L I S T E N : 

Pelle Dragsted: 
Venstrefløjen har svigtet 
iværksætterne.

eg mener, at venstrefløjen har 
svigtet iværksætterne ved 
ikke hidtil at have set dem 
som en sårbar gruppe,” siger 
Pelle Dragsted i interview 
med Bootstrapping, der op til 
det kommende folketingsvalg 
undersøger partiernes iværk-

sætterpolitik.

Du mener, at venstrefløjen har svigtet iværksættermil-
jøet. Hvordan? 

”Venstrefløjen har været gode til at kæmpe for lønmod-
tagernes rettigheder. I den kamp har vi glemt iværksæt-
terne. Det er ikke fair eller særligt fornuftigt. Iværksæt-
terne har ikke samme rettigheder eller muligheder som 
andre. Det er vores ideologiske tilgang til iværksætter-
politik, at iværksættere skal have lignede rettigheder og 
muligheder, som arbejdstagerne har på arbejdsmarkedet.”

Hvorfor er det samfundsmæssigt vigtigt at kæmpe for 
iværksætterne? 

”J

Ø

”Jeg mener, at det er i alles interesse at styrke iværksæt-
terne og stimulere skabelsen af arbejdspladser. Ni ud af 
ti danske virksomheder er mikrovirksomheder, der har 
mindre end ti ansatte. Regner man selvstændige med, 
beskæftiger de op mod 650.000 danskere. Denne gruppe 
udgør altså en vigtig del af erhvervslivet. De skaber ar-
bejdspladser og værdi. Alligevel har erhvervspolitikken 
i mange år først og fremmest været rettet mod de store 
eksportorienterede virksomheder. Det er et svigt overfor 
iværksætterne og de små virksomheder, som ikke har 
fået adresseret deres specifikke udfordringer. Den kamp 
tager vi nu op.”

Hvilke afgørende mærkesager vil du pege på i forhold til 
at styrke iværksætterkulturen i Danmark?

”Vores vigtigste mærkesag er at sikre iværksættere - og 
små selvstændige i det hele taget - større social tryghed. 
Vi skal have etableret en barselsfond, som sikrer iværk-
sættere og små selvstændige samme ret til barsel som 
lønmodtagerne. Vi vil ændre dagpengereglerne, så man 
ikke behøver at lukke sin virksomhed helt for at modtage 
dagpenge i perioder med lavkonjunktur, men at den kan 
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stå i hvileposition. Og vi vil genetablere iværksætterydelsen, 
så iværksættere med et bæredygtigt projekt kan modtage 
en dagpengelignende ydelse i en periode på to år til at starte 
virksomhed.”

I vil også sikre SMV´er bedre kredit- og lånemuligheder 
gennem oprettelsen af en offentlig bank, stramme reglerne 
for betalinger, samt reducere bankernes muligheder gennem 
virksomhedspanteordningen. Det lyder som om, I vil ophæ-
ve den frie konkurrence?

”På en række områder vil vi gerne regulere, så iværksætter-
ne ikke rammes uhensigtsmæssigt af skæv lovgivning. For 
virksomhedspanteordningen var tanken, at virksomheden 
kunne få fordelagtige lånevilkår, når de stillede pant til ban-
ken. Men dette er ikke sket. Vi ved fra EU-Kommissionen, at 
rentesatserne i bankerne er højere for små virksomheder end 
for store. Derfor foreslår vi en offentlig bank, der sikrer bedre 
kreditbetingelser. Derudover har mange store virksomheder 
efter finanskrisen strammet betalingsvilkårene. Det giver 
likviditetsudfordringer for de små virksomheder. Det vil vi 
gerne ændre ved at stramme reglerne for området.”

Skal kapitalgevinstbeskatningen for alle unoterede aktier 
sænkes eller fjernes?

”Nej – det er helt fair, at man betaler skat af kapitalafkast. 
Det ville være mærkeligt, at man skulle betale høj skat af 
indkomst, man arbejder for, men ingen skat af indkomster, 
man ikke arbejder for.”

I vil gerne lempe skatteregler for iværksætterne, hvorfor 
ikke også for business angels og andre, der investerer i dem? 

”Vi mener, at det er en omvej at give investoren fordele. For-
delene skal gives direkte til iværksætterne. Dog vil vi gerne 
gøre undtagelser, når det handler om bæredygtige og social-
økonomiske virksomheder samt demokratiske virksomheder 
(fx. andelsejede, gensidige og kooperative, red). Samfundet 
skal have noget igen, før vi ser en fordel i at give fradrag for 
investeringer.”

Investorfradrag til investeringer i iværksættervirksomheder, 
der har bæredygtighedsmål, er altså en god idé?

”Ja – det eksisterende iværksætterfradrag burde målrettes 
grønne, demokratiske og socialøkonomiske iværksættere. Der 
skal samtidig oprettes et særligt finansielt instrument i form 
af sociale andelsbeviser til investeringer i demokratiske og 
lokale not-for-profit-virksomheder inspireret af de britiske 
Community Shares.”

 Skal loftet på aktiesparekontoen hæves yderligere?

”Nej – det bør sænkes. Det er et fradrag, som i al for høj grad 
tilgodeser de mest formuende. Og det hjælper ikke danske 
iværksættere, at der er særligt lempelig beskatning af inve-
stering i børsnoterede aktier. Snarere tværtimod, da det kan 
trække investeringer væk fra unoterede aktier.  Enhedslisten 
vil gerne reformere aktiesparekontoen, så den bliver mål-
rettet investeringer i reelt iværksætteri med fokus på grønt, 
demokratisk og socialøkonomisk iværksætteri.”

Skal beløbsgrænsen for medarbejderaktier nedbringes, så der 
kan tilbydes bedre ordninger til udenlandsk arbejdskraft?

”Vi mener, at reglerne for medarbejderaktier efter blandt 

andet britisk forbillede skal reformeres sådan, at der sker en 
særlig skattemæssig belønning af medarbejderaktieprogram-
mer, der sikrer alle medarbejdere i virksomheden samme 
fordele, og af programmer, der på én gang eller gradvist 
overfører majoritetsejerskabet til medarbejderne – som det 
er tilfældet med den britiske skattebegunstigelse af Employee 
Ownership Trust.”

I hvilke situationer kan du forestille dig, at ejere vil tillade 
det? 
 
”Det kunne for eksempel være ved generationsskifte, når 
der ikke er oplagte arvinger. Udgangspunktet for forslaget 
er egentlig, at flere undersøgelser viser, at produktiviteten 
stiger i demokratiske virksomheder. I den engelske model skal 
virksomheden stadigvæk drives af en professionel ledelse, 
men overskuddet og ejerskab deles. Det, mener vi, er en fordel 
for effektiviteten.”

I mener, at hele erhvervsfremmesystemet ikke fungerer. 
Hvad er problemet, og hvad skal ændres?

”Vi ved fra undersøgelser, at kun 14 procent af selvstændige 
oplever, at erhvervsfremmesystemet er relevant for dem. 
Derfor vil vi gerne reformere systemet, så langt flere får 
glæde af systemet. Vores mål er, at 50 procent af indsatsen 
målrettes SMV´er med under 100 ansatte.  Desuden vil vi 
sikre, at reglerne om ”opdel eller forklar” efterleves i offent-
lige udbud, så de mindre virksomheder får reelle muligheder 
for at byde ind på opgaver. Sidst vil vi også gerne kigge på de 
statslige erhvervskreditordninger for at sikre, at de fokuserer 
på SMV´er og særligt mikrovirksomhederne.”

Hvordan vil I styrke universiteternes muligheder for at 
konvertere viden til forretning?

”Vi mener ikke, universiteternes hovedopgave skal være at 
lave forretning, men tværtimod at uddanne og forske. Samti-
dig skal det dog sikres, at gevinsten af skattebetalt forskning 
ikke privatiseres. Vi er kritiske overfor tanken ”fra viden til 
faktura”, men omvendt skal vi også sikre os, at muligheder-
ne ikke tabes på gulvet. Hvordan det skal ske, vil vi lade en 
ekspertgruppe kigge på.” 

Hvilke konkrete administrative forbedringer eller løsninger 
peger I på i forhold til iværksættermiljøet?

”Vi er bekymrede over, at man lukker ned for IVS´erne uden 
at have skabt et fornuftigt alternativ. Vi så samtidig gerne 
etableringen af en ny demokratisk selskabsform, som er kendt 
fra mange andre lande, for iværksættere, som gerne vil starte 
en demokratisk virksomhed sammen.”

I foreslår generelt bedre social sikring for iværksættere. Men 
værktøjerne er reformer af dagpenge, regler for arbejdsret-
tigheder for freelancere samt krav om kortere betalingsfri-
ster. Altså velkendte værktøjer, der virker på arbejdstagere. 
Hvis I får gennemført jeres politik, vil det så ikke gøre 
iværksættere til nye lønmodtagere?

”Jeg kender godt til fortællingen om, at iværksætteri skal gøre 
ondt og være hårdt. Men jeg hører også en anden historie, og 
det er, at mange er bekymrede for usikkerheden. Vi ved fra 
ASE (arbejdsløshedskasse for selvstændige, red.), at usikker-
heden og færre rettigheder er nogle af de største barrierer for 
at springe ud som iværksætter. Vi mener, at tryghed giver god 
drivkraft og motiverer.”
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V E N S T R E : 

Torsten Schack Pedersen: 
Staten stjæler fra 
iværksættere

alg og iværksætteri: Venstres 
Torsten Schack Pedersen, erhvervs-
ordfører og medlem af Erhvervs-, 
Vækst- og Eksportudvalget, ser 
gerne, at iværksættere og SMV´er 
kan få langt mere økonomisk gavn 
af offentlige udbud. 

”Vi skal gøre op med det offentlige opgavetyveri og sørge 
for, at SMV’erne kan byde på offentlige udbud,” siger han 
i et interview til Bootstrapping.dk om sine holdninger til 
en styrkelse af iværksætterkulturen i Danmark.

Hvilke afgørende mærkesager vil du pege på i forhold til 
at styrke iværksætterkulturen i Danmark?

”Regeringens iværksætterpanel rammer hovedet på søm-
met: Vi skal have fokus på tilgangen til kapital, talent og 
den rette kultur og regulering. Kapitalen har vi arbejdet 
hårdt for at forbedre tilgangen til gennem en stærkere 
investorkultur. Det rigtige talent skal der også fokuseres 
på – eksempelvis via indførelsen af innovation og iværk-
sætteri på skoleskemaet. Endelig skal vi også gøre op med 
det offentlige opgavetyveri og sørge for, at der skabes 
bedre konkurrence og muligheder for, at SMV’erne kan 
byde på de offentlige udbud.”

 
Hvor ser du konkret dette ”opgavetyveri”?
  
”Offentligt opgavetyveri ses alt for mange steder. Når 
kommunerne tilbyder tjek af cykler, når de låner værktøj 
ud, og når de etablerer kommunale genbrugsbutikker i 
direkte konkurrence med private velgørende foreninger, 
blot for at nævne nogle få.”

 
Hvordan forestiller du dig for eksempel at udbudsloven, 
eller andre love, kan ændres, så iværksættere kan få del 
i de offentlige udbud?
 

V
”Det er ikke udbudsloven, men kommunalfuldmagten 
(regler, der giver kommunerne mulighed for at varetage 
opgaver, red.), der skal ændres. I min perfekte verden 
skal offentlige myndigheder ikke drifte serviceopgaver, 
hvor der i forvejen eksisterer et velfungerende privat 
marked – eksempelvis på vej- og parkområdet, hvor der 
er bunker af private leverandører.”

Du nævner også adgang til kapital som afgørende for at 
styrke iværksætterkulturen. Én metode er bl.a. at hæve 
indskuddet på aktiesparekontoen yderligere, så private 
investorer bliver skattebegunstigede af at investere i 
små virksomheder. Er grænsen på kr. 200.000 tilstræk-
kelig?

”I aftalen om oprettelsen af aktiesparekontoen fra iværk-
sætterpakken har der heldigvis været en bred enighed 
mellem aftalepartierne om, at indskuddet til aktiespare-
kontoen gradvist skal hæves. Ordningen indfases grad-
vist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende 
til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 
2022 og frem. Om loftet kan hæves yderligere, må vi se, 
om der er politisk opbakning til. Jeg kan i hvert fald se 
idéen med, at den enkelte investor selv bestemmer, hvor 
meget der skal investeres i.”

Og hvad med kapitalgevinstbeskatningen for unoterede 
aktier; skal den lempes eller fjernes helt?

”En lempelse af beskatningen på kapitalgevinster af 
unoterede aktier er uden tvivl en god metode til at 
booste investeringen i danske virksomheder, der ikke 
er børsnoterede. Det skaber tilstrømning af risikovillig 
kapital, som er en vigtig kilde til iværksætteriet. Derfor 
er det glædeligt, at regeringen med sin iværksætterpakke 
har sørget for investorfradrag, sådan at når der inve-
steres direkte i unoterede selskaber, er der mulighed for 
årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 
400.000 kr. i 2019-2022. Fra 2023 og frem kan halvdelen 
af investeringer for op til 800.000 kr. fradrages.”

 

Af Joachim Kattrup, Bootstrapping.dk
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Skal iværksætterskatten, der rammer ejerledere med andel i 
virksomheden på under ti pct., afskaffes fuldstændigt?
 
”Jeg vil gerne arbejde for de bedste vilkår for iværksætterne. I 
denne regeringsperiode er vi nået et godt stykke af vejen med 
at gøre det favorabelt for danskerne at investere flere midler i 
iværksætteriet. Om en total afskaffelse af iværksætterskatten 
er mulig afhænger af et politisk flertal. Jeg vil gøre mit for 
at lempe iværksætterskatten, så vi skaber de bedste kår for 
iværksætterne.”

 
Skal der gives investorfradrag til investeringer i iværksætter-
virksomheder, der har bæredygtighedsmål som bundlinje?

”Den grønne dagsorden er vigtig. Jeg er dog ikke tilhænger af 
initiativer, der skævvrider markedet og forfordeler investe-
ring i nogle virksomheder frem for andre. Som liberal vil jeg 
lade det være op til den enkelte, om bæredygtigheden skal 
være retningsgivende for investering af egen formue. Derfor 
er et universelt gældende investorfradrag – som vi i regerin-
gen har indført – den bedste løsning.”

 
Skal beløbsgrænsen for medarbejderaktier nedbringes, så der 
kan tilbydes bedre ordninger til udenlandsk arbejdskraft?

”Medarbejderaktier er en god løsning på betaling af medarbej-
dere i startups, hvor kapital er begrænset. Jeg er stolt af, at vi 
har sat grænsen for tildelingen af medarbejderaktier op fra 10 
til 20%, således at den ansatte kan blive aflønnet i medarbej-
deraktier med op til en femtedel af årslønnen. Jeg vil gerne 
arbejde for gunstigere vilkår, som regeringen også foreslog 
med sit udspil til erhvervs- og iværksætterpakken.”

 

Hvordan vil I styrke universiteternes muligheder for 
konvertere viden til forretning?

”Det er vigtigt, at lysten til iværksætteriet starter alle-
rede for skolegangen. Derfor ser jeg også, at innova-
tion og digitalisering i højere grad skal være en del af 
skoleskemaet. Vi skal også skabe en bedre spredning 
af viden fra universiteterne til virksomhederne. Det 
vil klæde de unge bedre på til at starte virksomheder 
op – og samtidig informere virksomhederne om den 
talentmasse, der er til stede.”

 
Hvilke administrative forbedringer eller løsninger 
peger I på i forhold til iværksættermiljøet?

”Vi har vedblivende arbejdet for at fjerne det admi-
nistrative bøvl, som rammer de små og mellemstore 
virksomheder – både på tid og pengepung. Med afbu-
reaukratiseringsreformen vil regeringen bl.a. fjerne 
administrative byrder og regler for i alt 4 milliarder 
kr. inden udgangen af 2022. Jeg tror på, at vi skal gøre 
det så let som muligt at drive forretning i Danmark og 
samtidig styrke iværksætterkulturen gennem tiltag på 
investeringsområdet for at styrke iværksættermiljøet.”

T O R S T E N  S C H A C K
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S O C I A L D E M O K R A T I E T : 

Morten Bødskov: 
Iværksættere kan selv 
gøre mere for at tiltrække 
talent

ootstrapping var med socialdemo-
krat og nuværende formand for 
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalg Morten Bødskov til 
debat om iværksætteri hos inQ-
vation. Bødskov var flankeret af 
erhvervsminister Rasmus Jarlov (V), 
og debatten blev modereret af adm. 

direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.  

”Virksomhederne skal selv blive langt mere aktive i at 
afsøge mulighederne for arbejdskraft, der hvor den rent 
faktisk findes. Det gør den i EU,” sagde Morten Bødskov 
med klar opfordring til iværksætterne.” 

B

A
Hvad er dit svar til virksomhederne, der ikke kan få 
arbejdskraft nu og her? Vi har jo nærmest lukket græn-
serne, og beløbsgrænsen for egen forsørgelse er relativ 
høj. Det er desuden meget svært at komme ind i landet 
for ikke-EU-borgere. Hvad skal vi gøre nu og her?

”Vi skal holde dansk økonomi på sporet. Det er alle enige 
om. Og der er behov for, at virksomhederne har adgang 
til den nødvendige arbejdskraft. Det er vi også enige om. 
Men virksomhederne skal selv blive langt mere aktive 
i at afsøge mulighederne for arbejdskraft, der hvor den 
rent faktisk findes. Og det gør den i EU.”

”Vi har et velfungerende indre arbejdsmarked, og mine 

M O R T E N  B Ø D S K O V
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Af Joachim Kattrup, Bootstrapping.dk

spørgsmål til virksomheder, der beklager sig over manglen-
de arbejdskraft, er: Hvor meget og i hvor høj grad har I selv 
afsøgt de muligheder, der er inden for det indre marked? Og 
har I undersøgt, om (og hvor) den efterspurgte arbejdskraft 
findes? Min pointe er, at det ikke er voldsom aktivitet, jeg ser 
blandt virksomhederne for selv at løse udfordringen.”

Så hvis du skal bestemme, skal politikerne ikke gøre mere for 
at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft?  

”Vi har ingen planer om at sænke beløbsgrænsen for på den 
måde at hente arbejdskraft uden for EU. Der er, efter min 
opfattelse, mange muligheder inden for EUs grænser. Det her 
handler jo også om, hvilke vilkår vi ønsker på arbejdsmarke-
det, og hvilken balance vi gerne vil have. Er der bureaukrati, 
der er besværligt, vil vi naturligvis gerne se på det med 
arbejdsmarkedets parter. Det skal være nemmere og mere 
smidigt, hvis det er muligt.”

Mangel på talent og kvalificeret arbejdskraft - især med digi-
tale kompetencer - er en af de største barrierer for at forløse 
Danmarks iværksætterpotentiale. Hvordan vil Socialdemo-
kratiet løse den udfordring?

”Jeg tror, at der både er en langsigtet og kortsigtet løsning. 
Den langsigtede handler om, at vi i de kommende år vil se 
et ryk i mange kommuner, hvor vi ser flere investeringer i 
uddannelser, der handler om digitale kompetencer. I min egen 
kommune, Rødovre, har man investeret stort i uddannelse, 
hvor folkeskoleelever lærer alt fra håndtering af 3D-printere 
til grundlæggende algoritmeforståelse. TekX hedder centeret, 
og jeg ser det som en rollemodel for resten af Danmarks kom-
muners prioritering for folkeskoleuddannelsen. På kort sigt 
ser jeg, at mange flere uddannelsesinstitutioner kunne gøre 
som DTU. De har en klar iværksætterprofil. Og derudover vil 
jeg vil ikke stå i vejen for flere uddannelsespladser.”  

Skal beløbsgrænsen for medarbejderaktier nedbringes, så der 
kan tilbydes bedre ordninger til udenlandsk arbejdskraft?

”Set i lyset af at specialister skal hentes fra hele verden, har vi 
også været med til at gøre det mindre bureaukratisk og fjerne 
nogle af de benspænd, som virksomheder oplever ved at hen-
te udenlandsk arbejdskraft. Men jeg mener grundlæggende 
ikke, at vi skal åbne for sådan en ordning, der vil medføre, at 
vi åbner for billig arbejdskraft i stedet for at give dansk løn i 
Danmark.
 
Har vi i Danmark efter din vurdering noget unikt, som vi 
overser i forhold til at udvikle flere iværksættere?  

”Jeg tror, at det grundlæggende handler om nem adgang til 
viden. Vi skal sikre, at der er en udveksling af viden mellem 
de meget stærke institutioner, vi har i Danmark, og iværksæt-
ternes muligheder for at kapitalisere på den. På trods af at der 
har været nedskæringer på uddannelses- og forskningsområ-
det, så må jeg også sige, at vi i Danmark stadigvæk har et me-
get højt investeringsniveau i viden. Jeg tror på, at der ligger 
et meget stort iværksætterpotentiale gemt i uddannelses- og 
forskningsmiljøerne. DTU er et godt eksempel på en forsk-
ningsinstitution, der arbejder målrettet med iværksætteri.”

Hvilke offentlige vidensområder ser du som oplagte at gøre 
mere tilgængelige for iværksættermiljøet?
  
”Jeg mener, at den viden, der allerede findes i vores bæren-

de institutioner omkring velfærdsstaten, for eksempel på 
sundheds- og uddannelsesområdet, kan benyttes til at skabe 
nye virksomheder. Og så er det også klart, at digitaliseringen 
i den sammenhæng spiller en afgørende rolle. Her ved vi, at 
det er SMV’erne, der har brug for hjælp til at blive langt mere 
digitale og udnytte den viden, der findes i vores institutioner.”

Hvad vil du pege på som afgørende indsatsområder, når det 
gælder om at skaffe kapital til iværksættermiljøet?

”Et af de store spørgsmål er, hvordan vi får koblet den private 
risikovillige kapital i bankerne sammen med iværksætter-
miljøerne. Her er Danske Bank faktisk et godt eksempel 
med lanceringen af deres platform The Hub, hvor nystar-
tede virksomheder og vækstvirksomheder kan mødes med 
arbejdskraft og investorer. Jeg kunne også godt tænke mig, at 
pensionsmidlerne ville blive brugt mere effektivt inden for 
landets grænser til at udvikle nye virksomheder i stedet for at 
blive investeret i udlandet. Jeg så gerne bare en anelse mere 
risikobetonede investeringer fra pensionssektoren til gavn for 
iværksættere.”  

Hvad er Socialdemokratiets holdning til, at iværksættersel-
skabsordningen, IVS, blev fjernet?  

”Jeg er enig med Dansk Iværksætterforenings formand Peter 
Kofler i, at det var en sort dag for iværksætterne, da ordnin-
gen blev afskaffet. Der er ingen tvivl om, at der var nogle pro-
blemer med svindel, men det hører også med til billedet, at sa-
gen havde afsæt i et politisk spørgsmål, hvor Dansk Folkeparti 
i høj grad kørte dagsordenen. Det er så også Dansk Folkeparti, 
der holder igen med at sænke kapitalkravene til andelssel-
skaber. Erstatningen for ordningen mangler altså stadigvæk. 
Vi så gerne, at ordningen blev sat på pause for at få ryddet 
op. Derefter kunne man kigge på, hvordan ordningen kunne 
ændres.  Det skal ihvertfald ikke være en svindelbule. Jeg er 
bekymret for, at det var alt for voldsomt, og at det begrænser 
manges muligheder for at starte virksomhed.”  

Skal kapitalgevinstbeskatningen for alle unoterede aktier 
sænkes eller fjernes?

”Vi har selv foreslået at indføre et investorfradrag, så det bli-
ver mere fordelagtigt at investere i en nystartet virksomhed. 
Jeg deler grundlæggende ambitionen om, at flere almindelige 
danskere skal have del i gevinsterne ved at investere i aktier. 
Derfor vil vi fastholde de nuværende ordninger om aktiespa-
rekonto og investorfradrag.”

Skal der gives investorfradrag til investeringer i iværksætter-
virksomheder, der har bæredygtighedsmål som bundlinje?

”Selvom det går bedre for nystartede virksomheder med at 
rejse finansiering, er det fortsat et indsatsområde, vi skal 
have fokus på. Danske iværksættere er vigtige for Danmark. I 
Socialdemokratiet har vi tidligere foreslået et investorfradrag, 
netop så iværksættere har bedre adgang til kapital. Det har 
i den forbindelse ikke været en del af vores overvejelse, om 
fradraget skal betinges af bæredygtighedsmål. Men vi har 
foreslået, at der fra statslig side oprettes en fremtidsfond på 
20 milliarder kroner, som netop skal investeres i løsninger på 
klimaudfordringen.”
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ER DU KLAR 
TIL EN NY 
OMGANG AF 
LØVENS HULE?

B L I V  K L A R  M E D  L Ø V E R N E S 
A N B E F A L I N G E R

ANSØGNING ER 3. JULI 2019 VIA DR.DK/LØVENSHULE 

N Y T MIA 
WAGNER

Hvad kendetegner det gode pitch? 

Jeg vil gerne mærke personen og komme helt tæt på. Når det er sagt, så 
skal der være styr på grundelementerne i det gode pitch. Man skal give en 
beskrivelse af behovet, man dækker med sin forretning. Præsentere en 
løsning. Have styr på forretningsmodellen og vise hvordan, man tjener penge. 
Det kræver, at man har indsigt i markedet. Som investor ved man meget om 
at drive forretning, men vi kender ikke nødvendigvis til et smalt marked. Jeg 
vil se, at iværksætterne kender til markedet. Sidst skal iværksætterne gerne 
kunne vise, hvordan de vil skalere forretningen.

Hvor forskellig er Løvens Hule fra, hvad vi ser som seer, og hvad du 
oplever som investor uden for programmet? 

Der er selvfølgelig forskel på Løvens Hule og den virkelige verden. Men vi 
ved ikke noget om iværksætterne, før de er kommet ned af trapperne og 
står foran os. Vi ved lige så lidt som seerne, så vores forudsætninger er ens. 
Men vi får mere tid end seerne til at komme bag om virksomheden. Vi skal i 
programmet træffe store beslutninger, men vi har som regel mindre end en 
time med iværksætterne, når de er i studiet. Det, man ikke ved som seer, er, at 
vi kommer bag virksomhederne og får lov til at se tallene, når vi har besluttet 
at investere. Det, man ser i programmet, er kun toppen af isbjerget og meget 
intenst.

Hvilken type af startup vil du sandsynligvis investere i?  

Jeg går ind med et åbent sind og kigger efter den gode forretning. Jeg er 
meget optaget af at levere værdi til en partner. I første sæson har jeg valgt at 
investere inden for samme område, som jeg selv befinder mig i. Online-forret-
ninger og B2C-virksomheder. Her kan jeg bruge min erfaring!

Hvornår er det rigtige tidspunkt for en startup at søge investering?

Som investor kan jeg godt lide at komme tidligt ind i virksomheden. Iværk-
sætterne skal have proof-of-concept og herefter proof-of-business. Det 
gavner iværksætterne at vide, hvordan markedet reagerer på konceptet, før 
jeg er kommet ombord. De første erfaringer skal være der. De iværksættere, 
der deltager i Løvens Hule og vil have investering, skal kunne vise, at der er 
efterspørgsel. 

Hvad ønsker du, at iværksætterne ved om dig som investor? 

Iværksætterne skal vide: Jo flere procenter, jo mere får man af mig. Bag mig 
er en stab. Jeg er ikke alene. Sammen har vi ageret i tyve år med at hjælpe 
iværksættere med at skalere. Jeg investerer i virksomheder med henblik på, 
at de skal vokse og give afkast og ikke nødvendigvis sælges igen. Jeg vil gerne 
se mig selv i et langvarigt samarbejde med iværksætteren. 

Hvad gjorde størst indtryk på dig i sidste sæson? 

Jeg har fået tusindvis af nye indtryk. Men for mig gør det virkelig indtryk at 
se så mange modige og ihærdige iværksættere. Virksomheden K For Kage 
med Sarah på bare 12 år var meget imponerende. Det var kombinationen af et 

M I A  W A G N E R
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PETER 
WARNØE

Hvad kendetegner det gode pitch? 

Det skal være skarpt. Man skal huske sit fokus. Derefter skal man have styr på 
nøgletingene. Det er team, produktet, markedet og ens nøgletal.

Hvor forskellig er Løvens Hule fra, hvad vi ser som seer, og hvad du 
oplever som investor uden for programmet? 

Det er ligesom virkeligheden. Godt nok kan iværksætterne være mere nervø-
se, fordi de jo ved, at de er et del af et program. På godt og ondt følger der jo 
eksponering med, når du hopper frem i bedste sendetid. Men programmet er 
meget tæt på virkeligheden, og selve pitchen er det samme. 

Hvilken type af startup vil du sandsynligvis investere i?  

Det er klart, at når det er et program i prime time, så har det en effekt på mig. 
Jeg tænker over, om det kan have relevans for tv-seerne. Bliver jeg præsen-
teret for et særligt retail-produkt, der kan have glæde af stor eksponering i tv, 
så vil jeg da være mere tilbøjelig til at investere. Sidder jeg overfor et produkt, 
der er meget teknisk og måske kun har et marked uden for Danmark, kan jeg 
omvendt være mere tilbageholdende. 

I det virkelige liv investerer jeg meget i teknologi og på et andet niveau. Nor-
malt er de startups, jeg investerer i længere fremme end dem, vi ser i Løvens 
Hule. 

Hvornår er det rigtige tidspunkt for en startup at søge investering?

Det er vidt forskelligt afhængig, hvilken type branche og know-how du allerede 
besidder. Men jeg mener, at man skal være ret langt og vise, at man er i gang 
og har kunder. Det skal man som minimum kunne vise. Også i Løvens Hule. 

Hvad ønsker du, at iværksætterne ved om dig som investor? 

De skal vide, at jeg stiller krav. Det gør jeg ikke for at lave godt tv, men det gør 
jeg også, når kameraet slukker. Ligesom jeg ønsker, at de ved, at de også kan 
stille krav til mig.

Hvad gjorde størst indtryk på dig i sidste sæson? 

Der er en særlig stemning over det her program. En eufori. Vi havde rigtig 
mange sjove timer sammen. For både os Løver og iværksætterne elsker jo 
iværksætteri. Det skaber en særlig stemning og fed attention på iværksætteri. 
Derfor tror jeg også, at det er et af de mest sete tv-programmer. 

P E T E R  W A R N Ø E

N Y T JAN 
LEHRMANN

Hvad kendetegner det gode pitch? 

Helt lavpraktisk så er det gode pitch en simpel løsning på et behov. Pitchet 
skal få dig til at forstå produktet, og hvordan det virker. Brug ikke alt for 
meget tid på markedet. Få etableret, at der er et interessant, adresserbart 
marked, og kom så videre. Jeg ser for mange pitches, hvor der udelukkende 
er fokus på markedets størrelse, og det resulterer tit i sådan nogle ”in your 
dream”- pitches. Omvendt ser jeg for få pitches, hvor jeg får en god forståelse 
af produktet.

Et godt pitch for mig er, når et godt hold beviser eksekveringskraft og har styr 
på maskinrummet – altså deres værdiskabelse og tallene. Holdet skal supplere 
hinanden godt, og gerne have et udviklende mindset. For man skal kunne 
genopfinde sig selv og finde nye veje som iværksætter.  

Hvor forskellig er Løvens Hule fra, hvad vi ser som seer, og hvad du 
oplever som investor uden for programmet? 

Det er virkeligheden på steroider eller i fast forward. Det er meget hurtige 
beslutninger, der skal træffes i programmet. 

Hvilken type af startup vil du sandsynligvis investere i?  

Det kommer an på mange ting, og det skifter hele tiden. Lige nu vil jeg kigge 
efter Software as a Service virksomheder (SaaS), FinTech og måske lidt 
e-handel. 

Hvornår er det rigtige tidspunkt for en startup at søge investering?

Virksomheden skal have et minimum viable product eller en sæbekassebil på 
gaden, så den har adgang til feedback fra markedet. Så kan man tilrette efter 
markedets reaktion. Med dette beviser du også, at du kan eksekvere. Det vil 
investorer gerne se. Du skal kunne eksekvere. 

Samtidig skal du hente investeringen i så god tid, så du ikke risikerer at løbe 
tør for cash. 

Hvad ønsker du, at iværksætterne ved om dig som investor? 

De skal vide, at jeg har en helt okay track record. De skal vide, at jeg kan gøre 
en forskel. Særligt inden for SaaS, FinTech og e-commerce. 

Hvad gjorde størst indtryk på dig i sidste sæson? 

Det gør indtryk at se, at vi har så mange dygtige iværksættere i Danmark. Så 
gjorde det indtryk at være en del af holdet. Mine medløvers vidensniveau var 
meget meget højt.

J A N  L E H R M A N N
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NYT fra Dansk 
Iværksætter 
Forening

ed konferencen fredag 
den 10. maj i Landstings-
salen på Christiansborg 
om sociale mediers rolle 
i forhold til iværksætte-
res vækstpotentiale og 
skabelse af nye arbejds-

pladser deltog 100 iværksættere sammen 
med politikere for at diskutere, hvordan vi 
yderligere styrker den digitale udvikling 
blandt små virksomheder i Danmark og i 
Europa.
 
Peter Kofler, formand i Dansk Iværksætter 
Forening, kickstartede dagens program 
med at sige: 

“Det er fløjtende lige meget at diskutere 
hvem, der skal kunne gå på tidlig pension, 
hvis vi ikke får løst vores små virksomhe-
ders vækstudfordringer digitalt i SMV-lan-
det Danmark. Lad os tale om, hvordan vi 
skaber grundlaget for velfærdssamfundet 
- og så bagefter om, hvem der skal have ret 
til hvilke ydelser.”
 
Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og 
Ida Auken fra Radikale Venstre referere-

V de til deres egne højaktuelle måder at nå 
“kunder” på i deres valgkampe. I forhold 
til virksomheder sagde Joachim B. Olsen: 
“De sociale mediers indtog har skabt 
enorme muligheder for iværksættere, som 
nu langt bedre og billigere kan målrette 
markedsføringen og nå forbrugerne med 
deres produkter. I den sammenhæng er 
det vigtigt, at vi politikere ikke overbyder 
hinanden med protektionistiske forslag for 
at beskytte snævre danske interesser, da 
iværksættere i dag konkurrerer globalt.”
 
Ida Auken berettede om sin nye politisk 
muntre virale succes ”Partiet Stram Kus”, 
der er eksploderet i antal følgere på få 
dage. Hun var imponeret over sociale 
mediers effekt på den front og er meget 
optaget af digitale muligheder, men gjorde 
det samtidig også klart, at hun ikke altid 
har været helt så begejstret for Facebook. 

“Jeg har dog ændret holdning efter, der er 
kommet ansigter på dem, som arbejder hos 
Facebook i Danmark”, sagde Ida Auken i 
debatten. Det glædede ikke mindst Martin 
Ruby, som var med i dagens konference, 
og som er Head of Public Policy, Benelux & 

I dette forår har Dansk Iværksætter Forening haft fokus på både 
valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget med det formål at få 
politikerne til at diskutere, hvordan vi sikrer gode rammer for iværk-
sætteri i Danmark og i Europa. Ved to iværksætterarrangementer i 
maj inviterede vi derfor både iværksættere og politiske kandidater 
til Folketinget og EU til debat. Her er reportagen fra vores arrange-
ment på Christiansborg, hvor vi fik politikerne til at diskutere sociale 
medier som en genvej til vækst og eksport.

N Y T

Af Margit Lind
Foto: Kristian Ridder

”Det er fløjtende lige meget, at disku-
tere hvem, der skal kunne gå på tidlig 
pension, hvis vi ikke får løst vores små 
virksomheders vækstudfordringer 
digitalt i SMV-landet Danmark. Lad os 
tale om, hvordan vi skaber grundlaget 
for velfærdssamfundet - og så bagef-
ter om, hvem der skal have ret til hvilke 
ydelser.”  

- Peter Kofler, Formand Dansk Iværksæt-
ter Forening.

Nordics hos Facebook. 

Martin Ruby fremhævede i sit indlæg det store potentiale: “Alene 
på Facebook har danske SMV’er mulighed for direkte at nå 3,3 
millioner mennesker på hjemmemarkedet, som de allerede har 
en kontakt til via os. Uden for landets grænser er det 60 millioner 
mennesker, der har kontakt til danske SMV’er via Facebook. Det 
er en kæmpe mulighed”.
 
Omdrejningspunktet for konferencen er en ny rapport fra 
Copenhagen Economics. Rapporten slår fast, at hvis vi øger 
SMV’ers eksport med blot 10%, vil det kunne skabe 35.000 nye 
arbejdspladser i Danmark. Her spiller anvendelse af sociale medi-
er som markedsføringskanal altså en afgørende rolle.
 
En af iværksættervirksomhederne, som var med på konferencen 
er MentorDanmark. Adm. direktør, Nicklas Kany, siger: “Jeg star-
tede selv ene mand for 6 år siden uden de store penge. I dag er vi 
ca. 100 fastansatte (halvdelen på fuld tid) samt 3.000 studiejobs 
i Danmark og Norge. Vi har primært brugt sociale medier som 
marketingkanal. Stort set al trafik er skabt via Facebook, så vi 
havde næppe haft lige så stor succes uden brug af sociale medier.”

Den største udfordring for de iværksætterne, som var med til 
konferencen for at kunne følge med i den digitale udvikling og 
vinde andele på det globale marked, er at kunne tiltrække og 
skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for IT og teknologi. Det er et 
kæmpe problem for mange små virksomheder, som har poten-
tialet til at vækste, for uden den rette arbejdskraft, bliver mange 
nødsaget til at flytte til udlandet.
 
Udover Ida Auken og Joachim B. Olsen deltog tre kandidater til 
EP-valget: Mette Bock fra Liberal Alliance, Nadeem Farooq fra 
Radikale Venstre og Jan Kristoffersen fra Alternativet. Især Met-
te Bock slog et slag for, at de politikere og embedsfolk, som lovgi-
ver på området, ikke har det store begreb om, hvad det handler 
om. Hun opfordrede derfor både iværksættere og Facebook til 
at melde sig på banen, når der skal lovgives på området. Martin 
Ruby fra Facebook er enig i den opfordring: 

“Vi er med på, at der kommer flere rammer omkring det digitale 
fremover, og det er klogt nok. Men vi vil bestemt gerne give vores 
besyv med, så teknologi og lovgivning kan gå hånd i hånd, og ny 
vækst i Europa og Danmark ikke blokeres”.
 
Husk at følge vores nyhedsbrev for flere events og arrangemen-
ter, der fremmer dansk iværksætteri.
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Vidste du at...
SMV’er i Danmark 
udgør:

Ved at øge SMVers 

eksport med 

10% 
kan vi skabe op til 

35.000 
flere jobs i Danmark

Digitale platforme & sociale 
medier er godt positioneret til 
at hjælpe SMV’er med at 
vækste

Uden sociale medier
Høje reklameomkostninger
Lille kundebase
Lav tillid

Lave reklameomkostninger
Stor kundebase
Opbygning af tillid

Med sociale medier

1. USA
2. Indien
3. Brasillien
4. Mexico
5. UK

Kilde: Copenhagen Economics

99% af det totale antal virksomheder

60 mio 
Personer, der lever udenfor Danmarks 
grænser, har kontakt til danske SMV’er på 
Facebook

65% af det totale antal ansatte

57% af den totale omsæting

41% af den totale eksport

N Y T
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Omregistrering 
inkl vurderingsberetning
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.

tlf. +45 71 20 41 61  
mail: selskab@nemadvokat.dk

Advokat & Revisor

Omregistrering af IVS



Lønninger og 
Iværksætteri

F O K U S  P Å :

Myten om, at en nystartet iværksætter har arbejdsuger på 70-80 
timer, lever i bedste velgående. Du skal gå »all in«, hører man ofte. 
Succes kræver hårdt arbejde, men det indebærer ikke nødvendigvis 
det store personlige afsavn, viser ny undersøgelse foretaget af Danske 
Bank. For første gang er iværksætternes lønninger sat under lup. Vær 
klar på at blive overrasket og få be- og afkræftet nogle af dine fordom-
me om de vilde arbejdstider og arbejde til en symbolsk løn.

B R A N D E D  C O N T E N T

PRÆSENTERER

i elsker historier om iværksættere. Vi elsker 
historier om vores iværksætter-darlings, der 
har vækstet virksomheder ud af en kælder. 
Vi elsker dem, der har skabt unicorns og 
store nationale stoltheder. 

Iværksætterne er alle steder. De er endda 
rykket ind på tv-skærmen i bedste sendetid, 
og de fylder spalterne. Vi kender efterhån-
den historierne. Ofte omhandler de optur, 
gæld eller de bristede drømme. 

Med historierne følger også en række grun-V

dantagelser. Nogle vil kalde det fordomme 
og andre vil kalde det forventninger til en 
iværksætter. Måske du kan nikke genken-
dende til heltebilledet af en iværksætter? 
Altså det unge geni, der dropper ud af et 
topuniversitet for at hellige sig sit kald som 
iværksætter. Nogenlunde sådan ser heltebil-
ledet af den excentriske superiværksætter 
fra Silicon Valley ud. Men selvom heltebille-
det også har gjort sit indtog til Danmark, så 
er virkeligheden faktisk en helt anden. 

For i Danmark er den gennemsnitlige væks-
tiværksætter en 40-årig mand med en vide-
regående uddannelse, som i mange tilfælde 
også har erfaring som lønmodtager eller 
leder i den branche, han starter virksomhed 
i. Det viser tal fra Erhvervsstyrelsen. 

Iværksætternes løn i fokus 

Med det engagement, der hos mange er 
blevet vækket af det stigende fokus på 
iværksætteri, skal vi udnytte momentum, så 
flere vil gøre drøm til virkelighed og indfri 
potentialet inden for iværksætteri.

Dansk Iværksætter Forenings egen 
iværksætterundersøgelse fra 2018 viser 
desværre, at lysten siver med alderen. Kun 
hver syvende lønmodtager i Danmark 
overvejer at erstatte den faste månedsløn 
med en tilværelse som selvstændig, og blot 
hver tolvte, der har rundet 50 år, tænker i 
de baner. 

Helt overvejende er det den økonomiske 
usikkerhed og lønnen i en startup, der er 
en hæmsko for mange. Det skal der gøres 
noget ved.

Danske Bank har i samarbejde med den 
norske inkubator, Arkwright X, undersøgt 
lønnen i nordiske startups. En af de svæ-
reste ting i forretningsverdenen er at finde 
den rigtige pris – herunder prisen for det 
rigtige team. For en startup er det altafgø-
rende at tiltrække og fastholde de rette per-
soner for at kunne skalere virksomheden. 
En attraktiv løn er en vigtig faktor heri. Til 
dato har der dog været begrænset fakta på 
området.

Den nye undersøgelse The Nordic Startup 
Salary, offentliggjort i maj 2019, både be- og 
afkræfter nogle af fordommene om vilde 
arbejdstider og måneder uden løn. Chef 
for Growth & Impact i Danske Bank, Klavs 
Hjort, mener, at vi ikke må lade os skræm-
me af fordomme uden hold i: 

“Med undersøgelsen afkræfter vi nogle af 
de klassiske fordomme om iværksættere, 
der har været herskende. Der har været 
en tendens til at tegne et billede af en 
succesfuld iværksætter, som typen, der i 
snit arbejder 80 timer om ugen. Det er et 
misvisende billede. I hvert fald i Norden. 
Gennemsnitsarbejdstiden i en startup i 

Af Alex Randrup
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B R A N D E D  C O N T E N T

Norden ligger faktisk på niveau med et almindeligt 
krævende job,” siger Klavs Hjort. 

 
Work-life balance i det nordiske økosystem 

Undersøgelsen viser - modsat hvad mange nok tror - at 
gennemsnitsarbejdstiden i en startup er på niveau med 
et almindeligt krævende job. Hvor det er i Danmark 
er 44 timer, ligger niveauet lidt højere i Norge med 49 
timer og i Sverige med 46 timer. 

44 timer

42 timer

49 timer

46 timer

“Med rapporten kan man sige, at vi afliver myten om, 
at iværksættere har gennemsnitlige arbejdsuger på 
mere end 80 timer. Man skal altså ikke ofre så meget, 
som man tror. Den nordiske model har en værdi for 
startup-økosystemet. Man kan som iværksætter sag-
tens have en fornuftig work-life-balance. Det er vigtigt 
at pointere, at du altså også som iværksætter kan leve 
et liv i balance, da lange arbejdsdage - med god grund 
- kan virke skræmmende for nogle,” pointerer Klavs 
Hjort.

Danmark som lønførende i Norden 

I undersøgelsen stilles der skarpt på lønninger, og her 
viser Danmark sig faktisk at være det lønførende land 
i Norden. 

Undersøgelsen viser, at seniormedarbejdere i gennem-
snit tjener 518.000 kr. om året i mellemstore startups 
i Danmark (basisløn + bonus, ikke pension og andre 
tillæg), hvor de fleste ”almindelige” medarbejdere i 
samme størrelse startup tjener omkring 400.000 kr. 
Lederlønningerne strækker sig fra ca. 1,5 mio. kr. om 
året i store startups til ca. 400.000 kr. i de helt små. 

Undersøgelsen viser også, at det tager 5-9 år for en tek-
nisk medarbejder at nå fra en gennemsnitlig startløn 
på 482.000 kr. til 560.000 kr. om året i Danmark og for 
en leder 5-9 år fra 399.000 til 785.000 kr.

“Vi afliver også påstanden om, at lønnen i mange star-
tups er symbolsk. Vi er endda lønførende i Danmark. 
Hvor mange tidligere har brugt den symbolske løn 
som en undskyldning, kan man sige, at dette kan være 
endnu et argument i rækken for et job i en startup,” 
siger Klavs Hjort. 

Iværksættere kan gøre en forskel og få en 
økonomisk gevinst 

For Millennial-generation eller den såkaldte Gene-
ration Y, der er defineret som personer født mellem 
1980 og 2000, er et arbejde med en højere mening - et 
purpose - efterstræbelsesværdigt. Millennials elsker 
at arbejde for en virksomhed, der gør en forskel for 
andre. De ældste årgange af Generation Y har allerede 
indtaget arbejdsmarkedet, og mange tusinde vil i de 
kommende år følge efter. 

Klavs Hjort er fortaler for, at et job i en iværksætter-
virksomhed eller en karrierevej som stifter vil tiltale 
netop de kommende generationer på arbejdsmarkedet. 

“Ofte har startups et ungt miljø, og mange er mang-
foldige. At arbejde i en startup er noget helt andet end 
at arbejde i en stor etableret virksomhed. Vi ser også, 
at de yngre generationer søger den vej. De kan blive 
en del af meningsfuld virksomhed og samtidig få en 
økonomisk gevinst. I dag er der mange argumenter for 
at forfølge en karriere inden for startup-verdenen,” 
afslutter Klavs Hjort.

45,8 timer

49,0 timer

Non-impact

Impact

Gennemsnitlig 
arbejdsuge

Vidste du, at magasinet The Entrepreneur i en undersøgelse fra 2018 har 
adspurgt 5000 amerikanere, hvad de forbinder med de mest succesfulde 
iværksættere? 

Ifølge undersøgelsen tegner de adspurgte et billede af de mest succesful-
de iværksættere som iværksættere...

...der lider af ADHD og/eller er ordblinde 

...der er udspringere af uddannelsesinstitutioner 

...med et færdigt udviklet produkt fra dag 1 

...der er børn af iværksættere

Om undersøgelsen
I alt har 689 respondenter fra Norge, Sveri-
ge, Finland og Danmark bidraget i perioden 
august-december 2018. 74% er mænd, 37% har 
titlen CEO og 54% har 0-5 års erfaring.

Undersøgelsens 
hovedkonklusioner 

Medarbejdere i lederroller og tekniske 
funktioner har de højeste basislønninger 
i gennemsnit.

Medarbejdere, som ejer aktier i virksom-
heder, arbejder i gennemsnit 8 timer 
mere om ugen.

33% af de adspurgte kvinder er grund-
læggere af den virksomhed, de arbejder 
for. Tallet er 54% for mændene.

Startups i Norge arbejder mest (49 timer 
om ugen) og Finland mindst (42 timer om 
ugen).

Mænd har højere basislønninger end 
kvinder, også når der er taget højde for 
erfaring, senioritet, funktion, længden af 
ansættelse og virksomhedsstørrelse.

Kilde: The Entrepreneur
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Et opråb om digital ligestilling

Danmarksmestre i entreprenørskab er 
klar til møde international konkurrence 

Pletfri skjorter er en 
millionforretning

Flere iværksættere blandt 
Danmarks toptalenter

Bæredygtige danske virk-
somheder kan tage del i milli-
ardforretningen 

Menneskelig bias er en naturlig risiko i maskinlæring og kunstig 
intelligens. Ikke desto mindre, kan det være et kæmpe problem 
i fremtiden, hvis vi ikke tager hånd om det nu. Ifølge stifter af 
Queue-It, Camilla Ley Valentin, kan de systemer og algoritmer, 
vi udvikler lige nu, “sætte ligestillingen årtier tilbage, men også 
bruges til at fremme ligestilling”, hvis vi formår at sætte det på 
den politiske og erhvervslivets dagsorden. Hun mener, at tiltag 
som regeringens AI-strategi og Dataetisk råd er gode skridt i den 
rigtige retning, men efterlyser alligevel mere handling. 

Også blandt de helt unge iværksætterspirer er miljøet listet 
højt på dagsordenen. Til dette års Danmarksmesterskaber i 
Entreprenørskab var vinderne nemlig to unge Svendborgen-
sere med en opfindelse, der gør, at skibe kan rense mikrop-
last fra havet, mens de sejler. Studerende fra hele landet 
vandt forskellige kategorier, men det var Microchange, der løb 
med den helt store guldmedalje. Nu skal stifterne Sarah Pers-
son Hammershøy og Søren Bragt videre til Europamesterska-
berne og prøve kræfter mod de internationale konkurrenter. 

Danske Kasper Brandi Petersen fik sammen med kæ-
resten Lotte Vink en idé med et potentiale, der senere 
har vist sig at være grundlag for en forretning med en 
tocifret millionomsætning. Eventyret om den pletfrie 
skjorte tog for alvor fart, da serieiværksætter Tommy 
Ahlers kastede penge i virksomheden i TV-program-
met Løvens Hule. Et år efter er virksomheden flyttet 
hjemmefra med en omsætning på 18 mio. kr. og 12 
ansatte. Det virker som om, at iværksætterlivets 
udfordringer preller af virksomheden LabFresh, som 
rødvin preller af den pletfri skjorte. 

For 16. år i træk har Berlingske fundet de 100 største 
unge talenter i dansk erhvervsliv til deres “Talent 
100-kåring”. Igen i år var der mange om budet, og 
blandt de 100, der er blevet særligt valgt af juryen, har 
13 iværksættere fundet vejen frem. Blandt disse er 
35-årige Cecilie Waagner Falkenstrøm, som er stifter 
af AI-startuppet Artificial Mind, som samarbejder 
med verdensscenens techgiganter såsom IBM, 
Microsoft og Google. Samlet set var over 400 unge 
erhvervstalenter i betragtning - 305 mænd og 118 
kvinder.

Alle taler om det. Det står skidt til med klimaet og 
vores jord. Men hvor der er udfordringer, er der også 
muligheder, og en ny rapport viser, at der i den grad 
er en gulerod at hente for danske virksomheder, 
der løser problemer relateret til FN’s 17 Verdensmål. 
Rapporten, der blev lanceret i januar, anslår, at dan-
ske virksomheder, der relaterer sig til Verdensmå-
lene, øjner forretningsmuligheder svarende til 400 
mia. kr. frem mod 2030. Potentialet affødes i høj 
grad af intensiv vækst i udviklingslande, som anslås 
at udgøre næsten ⅔ af globale markedsmuligheder 
i 2030. 

N Y H E D E R

19-årig er “en af de vildeste iværk-
sætterprofiler” Jesper Buch har 
mødt

Dansk unicorn i kikkerten? 

Endnu større, endnu vildere - Copenhagen FinTech Week er tilbage

750 millioner kr. til nordiske startups

Købestærke “millennials” er 
en guldgrube

Endnu en Løvens Hule-deltager har formået at imponere de erfarne Løver. 
Efter et besøg i Hulen, gik 19-årige Daniel hjem med en halv million kr. i 
investering fra Christian Stadil og Jesper Buch. Særligt sidstnævnte var 
begejstret for den unge iværksætterildsjæl, som han beskriver som væren-
de “en af de vildeste iværksætterprofiler, han nogensinde har mødt”. Daniel 
Johannesen kommer fra Horsens, og har med baggrund som elitesvømmer 
startet virksomheden Watery med en webshop i nichemarkedet for svøm-
meudstyr. Nu er Daniel klar til den fortsatte vækstrejse. 

Den største serie-B investering nogensin-
de i Danmark har for nyligt givet danske 
Pleo et kæmpe pust i ryggen på rejsen mod 
unicorn-status. Pleo har opereret på Fin-
Tech-markedet siden 2015, og simplificerer den 
bureaukratiske købsprocess i virksomheder i 
både Danmark, Tyskland, Sverige og England. 
Nu har Pleo for nyligt sikret sig 350 mio. kr. i 
investering, så virksomheden kan accelerere 
produktudviklingen og være endnu bedre rustet 
til at fortsætte vækstrejsen. 

Alle dem, der nogensinde har tvivlet på potentialet i FinTech, må vist erkende, at de er gået lidt galt i 
byen. Flere og flere industrier er påvirkede af FinTech, og både startups og store virksomheder øjner 
de lukrative muligheder i teknologien. I år løber Copenhagen FinTech Week af stablen i uge 24 og 25 
med en mission om, at Danmark skal være FinTech-forbilledet for resten af Europa. Programmet byder 
i år på internationalt talent og globale ambitioner, samt en matchmaking-platform, hvor virksomheder 
kan mødes med FinTech som fællesnævner.

Venturefonden ByFounders har med støtte fra blandt andre Danske Bank 
og Vækstfonden for nyligt rejst de sidste penge til deres første fond og 
er nu klar med 750 millioner kr., der er øremærket til nordiske startups. 
Målet er at sikre mere risikovillig kapital i norden, så vi ikke skubber alt 
vores iværksættertalent over Atlanten til Silicon Valley. ByFounders har 
allerede investeret i blandt andre Corti, Peergrade, Spiio og Simple Feast, 
og forventer at foretage yderligere 30 investeringer i de næste tre år oveni 
de 11, der allerede er foretaget.

Millennials eller Generation Y, som de også kaldes, er generationen født 
mellem 1980 og 2000, og er ikke bare egofikserede social medie-junkies, 
men former derimod en guldgrube af danske forbrugere. Enhver virksom-
hed, der ønsker at vokse, må ikke overse de nye millennials, som er ken-
detegnet som den hidtil bedst uddannede generation med stærke digitale 
og teknologiske kompetencer. I dag udgør Generation Y en tredjedel af det 
samlede forbrug i Danmark, og som et progressivt, udadvendt kundeseg-
ment, er det ikke urealistisk at tallene bliver endnu mere favorable for 
virksomheder i fremtiden. 4544



Mød 
Jysk Tagrenderens 
Vækst i virksomhedens serviceydelser 
og produktudvalg

O P R  P R Æ S E N T E R E R

et siges, at man ikke skal undervur-
dere vejret, fordi 9 ud af 10 menne-
sker ikke kan starte en samtale, hvis 
vejret ikke skiftede en gang imellem. 
Og således starter vi også her.  Vi har 
lige vendt endnu et kalenderblad, og 
med dét får vi endnu en gængs sam-
talestarter foræret. Vi elsker at fryde 

os over solen og at brokke os over regnen. Faktisk falder 
der gennemsnitligt 750 mm regn om året i Danmark. 
Okay, men hvad betyder det egentligt for os og for casen, 
som vi vil fortælle dig om denne gang? Det betyder 
faktisk en hel del. Vi har været mødt Helge Steffensen 
til en snak om både vejret og dets indflydelse på hans 
forretning. (Regn)vejret er faktisk en grundpille i hans 
virksomhed. Helge ejer og driver nemlig virksomheden 
Jysk Tagrenderens. Tagrenderens kan måske lyde som 
noget, de færreste danskere har interesse i, men Helges 
virksomhed er mere end blot rensning af tagrender – det 
vender vi tilbage til.

 
Hvem er Helge, og hvad er det for en virk-
somhed, han har?

Helge er en iværksættersjæl fra Nordjylland, som har 
været selvstændig hele sit voksne arbejdsliv omend han 
i perioder samtidig også har været lønmodtager igennem 
en række af årene helt tilbage fra 1978. Som mange an-
dre iværksættere har Helge prøvet mange ting i livet, og 
Jysk Tagrenderens er, som det seneste skud på stammen, 
startet i 2016. Kundebasen er bredt funderet og spænder 
således fra private til erhverv og offentlige institutioner.
 
Øget diversifikation i form af både services og produkter
Det er de færreste, der prioriterer tagrenderens i hver-
dagen, og det er her, Helge kommer ind i billedet. Som 
nævnt, og som virksomhedens navn angiver, beskæfti-

D

B R A N D E D  C O N T E N T

Af OPR

ger Helge sig med at vedligeholde og rense tagrender. 
Vi kan altså sige, at denne del udgør servicedelen i 
virksomheden, og at det er her, Helge virkelig skaber 
værdi. Som taget ud af det klassiske iværksættereven-
tyr, er Jysk Tagrenderens på vej mod den lykkelige 
slutning, og Helge besluttede derfor i foråret 2018 
at udvide virksomheden til andre services herunder 
f.eks. fortovsrensning. Vi kender alle til de indtrådte 
tyggegummiklatter, som vi altid træder i på en trist, 
grå mandag, og som med tiden skaber grimme pletter 
på stræder og i gader. For at gøre hverdagen nemmere 
for dig og mig, valgte Helge ikke blot at udvide med 
service, men også at sælge forskellige typer af selve 
rengøringsmaskinerne til formålet. Helges diversifika-
tion begrænser sig således ikke til pengestrømmene, 
som kundeporteføljen genererer, men også fra hvilke 
services og produkter, der kan tilbydes til denne kun-
deportefølje samt, og måske i endnu højere grad, de 
forskellige kundesegmenter i kundeporteføljen.

 
Maskinindkøb og finansiering

Med beslutningen om at udvide var Helge helt klar 
til sit nye iværksættereventyr, hvor næste skridt på 
rejsen var kontakt til en leverandør i England, som 
havde maskinerne. Det skulle dog vise sig ikke at være 
så let, og Helge stod overfor store udfordringer med 
adgang til driftsfinansiering, så han kunne sætte gang 
i forretningen og væksten. Efter en ventetid på flere 
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O P R  P R Æ S E N T E R E R

uger, fik Helge endelig svar fra banken, men med 
et afslag om finansiering, som Helge uddyber:
 
”Banken kunne overhovedet ikke se idéen og 
forretningsperspektivet. Ikke desto mindre tog 
det stadig ugevis, før de vendte tilbage, og så var 
det bare med et afslag. Jeg var skuffet, men jeg 
giver aldrig op”.
 

Helge vil ikke acceptere et nej

Helge måtte således i tænkeboksen efter afslaget 
fra banken, da han var skråsikker på, at der var 
potentiale for salg og vækst ved maskinindkøbet. 
Helge søgte online efter et erhvervslån og fandt 
hurtigt frem til OPR-Virksomhedslån, hvorefter 
en god snak i telefonen om Helges virksomhed 
og hans udvidelsesplaner samt den manglende 
finansiering var springbrættet for et efterfølgen-
de samarbejde. Helge udtaler uddybende om sit 
første møde med OPR-Virksomhedslån:
 
”Jeg er rigtig godt tilfreds med servicen og samta-
lerne med OPR. De leverede en ”rap” ekspedition 
med direkte kontakt, og det var let og smertefrit 
at ansøge. Udbetalingen af virksomhedslånet 
var som aftalt allerede klaret samme dag, og 
jeg kunne dermed komme i gang med bestillin-
gen af maskinerne fra England. Sidenhen har 
virksomhedslånet fungeret upåklageligt, og det 
har endda ført til en ekstra ansættelse i min 
virksomhed”.
 
Helges udvidelsesplaner er således stadig godt i 
gang, mens resten af forretningen kører videre.

 
Er det svært at rense en tagrende, og 
hvor meget regner det?

Hvis man spørger den almindelige dansker, er 
det møjsommeligt og tidskrævende at rense tag-
render, men det afhænger i virkeligheden en del 
af tagrendens tilgængelighed. Som udgangspunkt 
er det nok velkendt, at du ikke lige får det gjort, 
før vandet står ud til højre og venstre, hvilket 
desværre kan føre til bygningsskader, som kan 
være kostbare at få ordnet. 

3 råd fra Jysk 
Tagrenderens til 
dig om (dit) 
virksomhedslån:

Lad ikke din bank stoppe vækstambiti-
onerne for din virksomhed – der findes 
andre, og langt hurtigere, finansieringsal-
ternativer.

Hav altid et helt klart forretningsmæssigt 
mål, som virksomhedslånet skal hjælpe 
dig med at realisere.

Hvis du primært leverer serviceydelser, 
så overvej, om forretningen kan vækstes 
gennem produktsalg, som ligger i naturlig 
forlængelse af serviceydelserne (det mod-
satte kunne også være tilfældet).

Der falder som nævnt gennemsnitligt (cirka) 750 
mm regn om året i Danmark – hvilket jo er fint, 
men hvor meget vand er det så på dit tag? Lad 
os tage et illustrativt eksempel, hvor 1 mm regn 
giver 1 liter vand pr. m² tag, og hvis du samti-
digt har et tag på f.eks. 200 m2, så bliver det til 
150.000 liter vand om året, hvilket i runde tal 
svarer til, at du kan fylde et almindeligt badekar 
833 gange (eller hvad der svarer til 10 brandbi-
ler med vand). Det er altså en hel del vand, som 
skal løbe væk, og det skal helst ske gennem din 
tagrende. Derfor har Helge skabt et vaskeægte 
iværksættereventyr, baseret på noget så banalt 
som tagrenderens, og med et virksomhedslån fra 
OPR, er Jysk Tagrenderens nu helt klar til den 
næste (vand)kamp!

Boost with facebook
Aarhus - Odense - København     25. - 27. juni 

Kom og lær hvordan du 
vækster din virksomhed

Udnyt dine 
vækstmuligheder via 
sociale medier

Dansk Iværksætter Forening og Facebook invi-
terer til workshop om annoncering på sociale 
medier.

Deltag som begynder eller øvet og bliv endnu 
klogere på, hvordan du rammer din målgruppe 
på facebook eller instagram. 

Du får inspiration og viden fra caseoplæg og 
sociale medie eksperterne Thomas Sloth, direktør, 
i-strategi og Halfdan Timm, partner Obsidian 
Digital, som deler ud af deres viden og erfaringer 

Læs mere og tilmeld dig her:
www.d-i-f.dk/boost-your-business/
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vis du sætter 10 iværksættere 
sammen i et lokale, så vil du 
med sikkerhed høre de samme 
mantraer om og om igen: 
“Hustle”. Fokusér. Få mere ud af 
mindre. Overlev!

Men selvom det kan lyde 
inspirerende, giver det trods alt 
ikke opskriften på succes. Der er 

en grund til, at mere end 50% af startups ikke overlever de 
første fem år…. 

At skabe et effektivt arbejdsmiljø betyder at skabe en infra-
struktur, der kan hjælpe din virksomhed i mange forskellige 
situationer. Fiasko er ikke nødvendigvis et biprodukt af en 
dårlig idé eller et dårligt team. Nogle gange går alting helt 
rigtigt, indtil det går galt: websiden der får for meget trafik 
og crasher, eller et produkt med en så høj efterspørgsel, at 
lagerbeholdningen ikke er tilstrækkelig. Vi har endda læst 
om en restaurant, som, efter at være blevet udnævnt som 
bedste burger i Amerika, mødte så stor efterspørgsel, at den 
måtte lukke ned...

Der findes eksempler overalt på at vækst kan blive et (suc-
ces)problem, men fællesnævneren er altid den samme. Alle 
virksomheder - uanset størrelse eller livsstadie - har brug 
for et system, der tillader deres teams at handle hurtigt 
uden at ødelægge (for mange) ting undervejs. 

Enhver succesfuld grundlægger af en startup, der ønsker 
deres forretning at vokse, kommer til en ret stor skillevej på 
et tidspunkt. De skal nemlig vælge, om de vil blive ved med 
at være alene, eller om der skal ansættes et hold.For at få et 
lille team til at performere til perfektion, kan du følge fem 
vigtige principper.

H

Sådan får du det 
bedSte ud af dit team
Selvom du starter en virksomhed med kun få medarbej-
dere, behøver multitasking ikke nødvendigvis være lig 
med kaos. Ved at følge få simple principper kan du skabe 
et stærkt fundament, der sikrer funktionalitet og effekti-
vitet i din virksomhed. 

I N D S I G T

Af Laura Hönig og Alex Randrup

1. fORVeNTNiNGSAfSteM mEd mEdaRbeJdERNe

3. ANSÆT PrOJeKTLedere

2.  LÆR Af ANdre

5.  daGLiGe TJeK

4.  uGeNTLiGe TJeK

Når du sætter dit team, er det vigtigt, at nye medarbejdere forstår, 
at jobbet medfører arbejde uden for deres sædvanlige ekspertiser. 
Velfungerende teams har et koordineret syn på virksomhedens sto-
re mission, og de har en forståelse for, hvordan yderligere ansvar er 
knyttet til succes. Gør det klart over for dine ansatte!

Hver del af din virksomhed bør have en tovholder. 
Én der holder alle brikkerne på brættet. Du kan 
tildele forskellige tovholdere på kundehåndtering 
og interne funktioner, som hver har det forkromede 
overblik over alle opgaver og alt ansvar. Du kan med 
fordel bruge apps som Asana eller Slack til at skabe 
et ekstra lag af transparens i tilfælde af, at noget ikke 
går som forventet.

Folk er mere villige til at give tilbage, end du går og tror. 
Find nogen, der har prøvet at være i dine sko, forklar 
dem ét af dine problemer, og se, hvad deres råd er. Hvis 
du fokuserer på et specifik bump på vejen, er der større 
chance for, at du får et konkret svar.

Ja, mødekultur kan helt sikkert være et problem. 
Men hvis du holder daglige tjek til kun 15 minut-
ter, føles det ikke som at holde et møde. I stedet 
kan de være hurtige samtaler, som handler mere 
om support og opbakning end om taktik og stra-
tegi. Når bølgerne går højt, er det nemlig vigtigt 
at sikre sig, at medarbejderne har det godt og 
føler sig støttet. 

I mange virksomheder samles 
medarbejderne i begyndelsen og 
slutningen af ugen. Om mandagen 
gennemgår mange medarbejder-
nes primære mål for ugen i løbet 
af en 30-minutters session. Om 
fredagen sætter mange en time af 
til at evaluere status på målene. På 
den måde sørger man for, at hvis 
målene ikke bliver nået, har man 
tid til at diskutere, hvorfor de ikke 
blev nået og finde en løsning.

Husk, at multitasking ikke behøver at betyde ineffektivitet. Men det kræver trans-
parens, planlægning og backup-systemer. På kort sigt vil det forbedre virksomhedens 
funktionalitet. På lang sigt vil det hjælpe dig med at identificere, hvor virksomheden 
har mest brug for support, når den fortsætter med at vokse. 

Vi hAr SAMLET de feM ViGTiGSTE 
pRincipPER fOr ET Kick-aSS 
teamaRbeJdE: 
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18 · JURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det kan du bruge
OPR-Virksomhedslån til

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

Driftsfi nansiering Vækstfi nansiering Akut fi nansiering Betinget fi nansiering

Virksomhedslånet
optages og fungerer …

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

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

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

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

Eksempler på 
virksomhedslånets 
anvendelse

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

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

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

Finansiering af et ”godt” 
tidsbegrænset tilbud

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

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

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

20% rabat ved rettidig betaling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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