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n ny regering er kommet til og nye politiske prioriteringer ser 
dagens lys. En regering med hovedfokus på velfærd og klima, 
men desværre også med udsigt til højere skatter.

Den nye erhvervsminister Simon Kollerup skal følge op på to 
konservative forgængeres forkærlighed for alle os med eget 
CVR-nummer. I Dansk Iværksætter Forening har vi høje forvent-
ninger til den nye minister. Vi håber, at det ikke er tid til smalkost 
for iværksætterne, men at vi stadig vil ligge højt på ministerens 
dagsorden. 

Vi forventer, at iværksætteri vil være en uomgængelig del af 
regeringens politik. Det bekræftes i regeringens såkaldte forstå-
elsespapir, hvori det fremhæves, at “Danmark skal være kendt 
som et grønt iværksætterland”.

Vi tager gerne regeringen på ordet. Grønt iværksætteri er et 
godt sted at begynde for en ny regering. Dansk Iværksætter 
Forening er selv gået forrest på denne agenda. Sidste år med 
fokus på Verdensmålene i Iværksætterugen - og i år med fokus 
på grønne iværksættere.

Hvis regeringen skal nå målet om 70 procent CO2-reduktion, 
er der ingen vej uden om nytænkning, nye løsninger og nye 
forretningsmodeller – og det er jo indbegrebet af iværksætteri. 
Det bliver iværksætterne, som kommer til at vise vejen, for der 
er ingen chancer for, at man indenfor det nuværende mulig-
hedsrum kan anvise så store CO2-reduktioner. Til regeringen vil 
vi sige: ”Vi er klar til at løse opgaven”.

Udover den grønne agenda har vi også forventninger til, at re-
geringen fortsat vil have stort fokus på kvindelige iværksættere 
og betydningen af iværksætteri i yderområderne. 

Den nye erhvervsminister er fra Thisted, og han forstår for-
mentlig bedre end forgængerne fra Lyngby og Hellerup, hvor 
vigtig iværksætteri er for yderområderne, som stadig oplever 
en katastrofal nedgang i etableringsraterne i forhold til 2008. 
Denne del er tæt koblet til klimaet, som næppe alene kan løses 
af en hipster-app, men kræver dybt kendskab til og nytænkning 
af produktion og forsyningskæder.

Ligeledes er der nyt håb om at vende den lige så katastrofale 
udvikling, vi ser inden for kvindelig iværksætteri, hvor kurven 
kun er gået en vej de sidste fem år. Der er simpelthen behov for, 
at alle – både offentlige og private - aktører i økosystemet styr-
ker tilgangen til kvinderne. Det nye flertal på Borgen bør tage fat 
på de helt fundamentale problemer for kønsbalancen i CVR-re-

gisteret: Tryghed og sikkerhed. Et af regeringens parlamen-
tariske støttepartier, Enhedslisten, kom i løbet af valgkampen 
med et forholdsvist stærkt oplæg til at styrke den økonomiske 
tryghed for iværksætterne med både barselsordninger, højere 
bundfradrag og enklere regler. Lyt gerne til disse anbefalinger!

Den grønne omstilling, vækst og iværksætteri i yderområderne 
samt flere kvindelige iværksættere er strukturelle udfordringer 
og kræver langsigtede strategier. På den korte bane er der 
også områder, hvor regeringen må træde i karakter.

Det gælder især den fatale beslutning om at afskaffe IVS’erne. 
Konsekvenserne er markante, mærkbare og ødelæggende for 
lysten til at starte virksomhed. Allerede i andet kvartal i år betød 
afskaffelsen af IVS’erne en nedgang i virksomhedsstarter på 
hele 13 procent i forhold til året før. Det er direkte skadeligt for 
dansk økonomi og vores fremtidige velstand at gøre det dyrere 
at starte virksomhed. 

Da den nuværende regering var i opposition, var de begejstre-
de for vores forslag om at suspendere IVS’erne kortvarig med 
henblik på at finde en bedre model. Nu har de regeringsmag-
ten, så nu skal der leveres på dette. Ellers var det jo bare tom 
sniksnak. Vi skal gøre det let at starte virksomhed igen.

Simon Kollerup, vi vil gerne hjælpe dig, så du lykkes med din 
politik! 

Vi er samarbejdsvillige, konstruktive, iderige og vi har arbejds-
tøjet på. Vi vil hellere end gerne rulle den røde løber ud for dig 
og fortsætte den tætte dialog med dit ministerium om bedre 
løsninger og vilkår for iværksætterne. 

Vi ser os selv, som din vigtigste alliance, så lad dig ikke skræm-
me af vores mange ideer og forslag.

Har europæiske startups 
grund til at frygte den 
nye EU-Kommission?

At finde balancen mellem regulering og innovation in-
den for tech og AI, er et af de vigtigste politiske spørgs-
mål i dag. Med løftet om at skabe ”et Europa til den 
digitale tidsalder,” har den nye kommissionsformand, 
Ursula Von der Leyen, gjort det klart, at hun ønsker at 
sætte EU i centrum af denne debat. Dette er noget, som 
alle europæiske techiværksættere, bør følge nøje.

Kommissionen ønsker etiske regler for AI, nye skat-
ter og en omfattende lov om digitale tjenester. Det er 
velkomment. Kommissionen anført af Vestager forstår 
vigtigheden af dataøkonomien og risikoen for, at Europa 
taber AI-kapløbet, som er vores tids definerende tekno-
logi. Derfor bør dette være et indsatsområde i 2020. 

Dette giver anledning til, at vi genovervejer vores politik 
på det digitale område. Det altoverskyggende fokus 
på etiske regler for AI kan føre til lignende utilsigtede 
konsekvenser som GDPR. Det anslås, at overholdelse af 
GDPR har kostet Fortune 500- og FTSE 350-virksomhe-
der omkring 9 milliarder dollars. 

Ifølge Dansk Erhverv har det kostet 8 mia. kr. for Dan-
mark, hvor mere end halvdelen af beløbet ligger hos de 
små virksomheder. I de første 12 måneder efter GDPR 
faldt VC investeringer i europæiske startups med 33,8 
procent, og EU tegner sig for kun 11,5 procent af ver-
dens Unicorns, hvoraf mange træder ud af EU sammen 
med Storbritannien. 

Lad os derfor ikke gentage fejlene fra GDPR i retnings-
linjer for AI. En teknologi som ikke kun Europas fremtid 
er afhængig af, men som også rummer nogle af de 
stærkeste svar på den grønne omstilling og 35 årlige 
velfærdsmilliarder ifølge Innovationsfonden og McKin-
sey. 

Men når Von der Leyen skriver til Vestager, at ”vi skal 
sikre, at den europæiske måde er kendetegnet ved vo-
res menneskelige og etiske tilgang. Nye teknologier kan 

aldrig betyde nye værdier”, og selvom ingen er uenige, 
risikerer kommissionen at blive en del af problemet og 
ikke en del af løsningen. Faren ligger ikke i, om vi får 
kinesiske tilstande, men i at Europa sidder tilbage med 
etik og regulering, og må købe teknologien hos kinesi-
ske og amerikanske virksomheder. 

Hvis vi ikke tænker smart, risikerer vi et sæt af retnings-
linjer, der stiller tunge dokumentations- og rapporte-
ringskrav samt byrdefulde standarder til AI-applikatio-
ner, som vil tynge virksomhederne, holde ny innovation 
tilbage og styrke udenlandske virksomheder med 
ressourcer og markedsandele. Ny regulering skal ikke 
kun kigge tilbage i tiden og regulere det vi allerede har 
opfundet, men er nødt til at være fleksibel, og kunne 
rumme den næste smarte idé.   

Hvis Europa ønsker at fremme startups, vil det være 
klogt af den nye Kommission også at lytte til dem. 

Dansk Iværksætter Forening har i dialog med flere føre-
nde europæiske startups taget initiativ til at sende fem 
AI-anbefalinger til Vestager, som er medunderskrevet 
af 28 startup-organisationer i Europa. I anbefalingerne 
understreger vi bl.a. behovet for et digitalt åbent indre 
marked, som tager udgangspunkt i reel evidens med frit 
flow af åbne og interoperable data. Vi deler også be-
kymringen om bias i algoritmer, men store datamæng-
der er nu engang den mest effektive måde at undgå 
diskrimination på. 

AI rummer store muligheder for EU. I betragtning af 
Europas efterslæb, bør det hilses velkomment og ikke 
frygtes. Europæiske startups har grund til at frygte den 
nye kommission, hvis man vælger regulering og forsig-
tighed frem for muligheder og innovation.

Godt nytår! 

Foto: privat

Af Peter Kofler, Formand i Dansk Iværksætter Forening
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ROLLEMODEL

Foto: Privat

Mød rollemodellen Katja Meyer 
fra iværksætter- 
virksomheden 
eachthing

Navn: Katja Meyer 

Uddannelse: M.Sc. Værdikæder og Innovationsledelse

Titel: COO og co-founder af eachthing 

Iværksættermerritter: 
•  Udnævnt som en af de mest inspirerende kvinder i det 
   danske tech miljø (Bootstrapping 2019). 
•  Udnævnt som Grøn Rollemodel 
   (Danmarks Iværksætteruge 2019). 
•  Alumne af Launch.org, +Impact og 
   Nordic Foodtech Mission to Israel

Tidligere
•  Partner og direktør i Ladies First 
   (Danmarks største netværk af karriere- og iværksættermindede kvinder) 
•  Parter og COO i Culture Workspace, Aarhus-partner i Sp8ces/Lobby 
•  Projektleder i #AARsome – netværk for skalerbare tech startups i Aarhus

Bedste anbefaling til andre iværksættere: 
Pas på hvem du tager anbefalinger fra. 

Eachthing er en virksomhed, der vil sikre, at vi som 
forbrugere kan tage gode valg, når vi handler ind. Vi 
bliver dagligt konfronteret med information, om hvad 
der er godt eller dårligt, men det er nærmest umuligt 
at for os at handle på. Enten har vi for meget, eller for 
lidt information, eller måske er informationen bare for 
kompleks. F.eks. er palmeplantager medvirkende til 
ødelæggelse af regnskoven, men hvis du vil undgå 
palmederivativer, skal du kende over 200 forskellige 
ingrediensnavne – men de alternative ingredienser der 
bruges, kan faktisk være endnu værre. Vi synes, at det 
er urimeligt og uretfærdigt, at det skal være så svært 
for os som forbrugere at tage gode valg – og det vil vi 
ændre på i eachthing.
 
Jeg vil huske 2019 for, at vi launchede eachthing-plat-
formen, hvilket selvfølgeligt var en kæmpe milepæl. Vi 
vandt også Iværksætterprisen i kategorierne bæredyg-
tighed og tech. Vi kom ind i +Impact accelerator og blev 
inviteret til Israel af Det Danske Innovationscenter som 
en af de mest innovative food-tech virksomheder i Dan-
mark. Der skete rigtig mange gode ting for eachthing, 

eachthing 
eachthing er et dansk startup, der hjælper bevidste forbrugere med at 
vælge produkter, der matcher deres behov, f.eks. allergier eller diæter 
og værdier, som f.eks. bæredygtighed. Du kan med platformen scanne 
30.000 danske dagligvareprodukter og se en personlig match-score, 
der reflekterer om produktet matcher dig eller ej.

“Vi synes, at det er urimeligt og uretfærdigt, at det 
skal være så svært for os som forbrugere at tage 
gode valg – og det vil vi ændre på i eachthing”

men det som 2019 kommer til at blive husket bedst for, 
er, at Sven fik en datter, og jeg blev gift. Vores startup er 
vigtigt, men det er ikke det eneste, der er vigtigt.

Mit største fuck-up i min tid som iværksætter har 
været, da jeg blankede ud midt i min pitch i podcasten 
’Donutmodellen’ med Anders Morgenthaler. I podca-
sten skulle vi pitche for tre investorer, men jeg mistede 
hurtigt fodfæstet. Bagefter kom jeg igennem det ved at 
dele oplevelsen med andre iværksættere, og har siden 
også skrevet om det på vores blog. Jeg mener, at det 
er vigtigt, at vi tør dele vores fejl som iværksættere. Da 
podcasten blev endeligt udgivet, var den klippet, så 
man næsten ikke oplever det som lytter, men jeg kan 
tydeligt huske, hvor tåkrummende pinligt det føltes.

I 2020 vil jeg gerne blive bedre til at trække vejret. 

I 2020 skal Eachthing bevise det endelige pro-
dukt-market fit og nå 10.000 brugere i Danmark. 

Jeg synes, at iværksættermiljøet i Danmark er fyldt 
med potentiale. 
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PORTRÆT

Et møde med 

Anne Kristine Schwartzbach 
CEO Konfront

Foto: Christian Hederidder

VIRTUAL REALITY HJÆLPER
BØRN MED AT MESTRE 
VIRKELIGHEDEN

Af Emilie Fuglsang

i befinder os til åbningsfesten for Danmarks 
Iværksætteruge d. 18. november 2019. Rammerne 
for festen er fornemme. Især hvis man er interes-

seret i arkitektur- og design. 

For Rådhuset i Aarhus er designet og indrettet af 
arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller i krigsårene 
1937-1941. Stedet er et funktionalistisk mesterværk og et 
ikon i Aarhus bybillede. Der er højt til loftet her. Intet er 
tilfældigt, ikke ét element stikker ud. Det er stramt skru-
et sammen, så det langtidsholdbare og klassiske design 
tilsammen udgør et hus, der åbner sine døre for folk fra 
alle samfundets lag. Man fornemmer, hvordan mange 
gæster er vandret gennem Trafikhallen med ovenlys og 
ind til Festsalens åbne rum.  

Iværksætter Anne Kristine Schwartzbach bliver i løbet 
af denne novemberdag afsløret som vinderen af Vallø 
Prisen 2019. Når hun træder op på scenen for at holde 
sin takketale og modtager de medfølgende 100.000 
kroner, så kan det til gengæld i et splitsekund føles som 
det største tilfælde i Annes liv. 

Men beslutningen om at Anne skal vinde prisen er 
langt fra et tilfælde. Den helt nye iværksætter afrunder 
nemlig et år, som har budt på vildere medvind, end hun 
overhovedet havde turdet at håbe på, da hun sagde sit 

lønmodtagerjob op i december 2018. Prisen anerken-
der, at Anne Kristine Schwartzbach både er en kvindelig 
rollemodel, og at hendes projekt har et almennyttigt 
formål. Og dermed hylder prisen hendes potentiale 
for at gøre en forskel for en masse mennesker nu og i 
fremtiden. 
 
For kun 11 måneder sagde Anne Kristine sit job op for 
at starte virksomheden Konfront ApS. Med Konfront har 
hun udviklet en digital platform, som kan bruges af fag-
personer, der arbejder med børn, som lider af angst. 

På platformen finder man både Virtual Reality-film i en 
brille samt pædagogiske og psykologiske metoder. Til-
sammen udgør redskaberne et behandlingsfundament. 
Fagpersoner kan opnå positive resultater hos børn ved 
at anvende platformen.

Når børnene går ind i Virtual Reality med brillen på, får 
de en totaloplevelse, som simulerer situationer, der 
udløser deres angst og bekymring. Ved at gå ind i og 
igennem totaloplevelsen, træner børnene mestringstek-
nikker, som man kalder det i fagsprog. Med teknikkerne 
har barnet potentiale for at håndtere overvældende 
situationer bedre - og på den måde forbedre deres 
livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Ved at anvende 
teknologi, som børnene ofte færdes naturligt i, henven-
der platformen sig til dem i øjenhøjde.

Årets  modtager af Val lø  Pr isen 2019 er en kv inde,  der på b lot  et 

år har banket  en spændende v i rksomhed op.  Konfront  hedder 

v i rksomheden,  og er en af de førs te i  verden t i l  a t  kombinere 

V i r tua l Real i ty med behandl ing af børn med angst .

V
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PORTRÆT

Under en faglig supervision fik jeg vel egentlig det, der kaldes en 
aha-oplevelse. Jeg kan huske, at min puls steg, og jeg måtte for-
lade supervisionen for at ringe til min mand og fortælle ham om 
ideen. Jeg var overbevist om, at jeg havde fat i noget rigtigt.”

Foto:  privat

En vaskeægte aha-oplevelse 
Anne gik ellers ikke med en plan om at skifte den faste 
hverdag gennem 15 år ud med en karriere som iværk-
sætter. Men alt ændrede sig efter en særlig dag på 
arbejdet, hvor hun blev introduceret for Virtual Reality. 

”Under en faglig supervision fik jeg vel egentlig det, der 
kaldes en aha-oplevelse. Jeg kan huske, at min puls 
steg, og jeg måtte forlade supervisionen for at ringe til 
min mand og fortælle ham om ideen. Jeg var overbevist 

om, at jeg havde fat i noget rigtigt”, fortæller Anne med 
en gnist i øjnene, da vi mødes i et lille lydtæt rum på 
Rådhuset, hvor der er udsigt over festlokalet. prisover-
rækkelsen er netop er overstået.

At sige jobbet op og springe ud som iværksætter blev 
uundgåeligt for Anne, fordi ideen havde brændt sig 
endegyldigt fast. 

“Jeg havde sådan en kraftig mavefornemmelse om, 
at jeg havde fået en god idé, som kunne gøre en reel 
forskel for nogle andre”, siger Anne uden at tøve. 

Anne taler med en vis selvtillid, der både er eftertænk-
som og rolig, som giver hende en troværdig fremtoning. 
En naturlig tro på egen handlekraft, som giver genklang, 
når hun citerer Pippi Langstrømpes motto: “Det har jeg 
ikke prøvet før, så det kan jeg helt sikkert godt finde ud 
af”.  

Da Anne modtog mailen om nomineringen til dette års 
Vallø Pris, troede hun dog ikke på det. Anne har kun 
været i gang med at definere sig som iværksætter siden 
december 2018. I praksis betyder det, at hun er afhæn-
gig af familiens støtte. Til at modtage prisen havde Anne 
et stort hold med og blandt tilskuerne sad hendes mor 
og far. I sin takketale beskrev hun, hvordan naboerne er 
klar over, at det i øjeblikket er hendes mand, der tager 
sig af legeaftalerne med de tre børn derhjemme. For 
der er run på. Der er behov for opbakning fra baglandet, 
ellers var det ikke muligt for Anne at satse 100 procent 
på Konfront. Annes forældre er selv pædagoger, og op-
bakningen er derfor stor både på et familiemæssigt og 
fagligt plan. Lysten til at hjælpe andre har hun fået med 
hjemmefra. Men ideen til at bruge VR er hendes egen 
måde at bygge videre på den pædagogiske arv.

Konfront kombinerer VR og samtaleforløb 
På Konfronts hjemmeside kan man læse, at de er den 
første virksomhed i verden, der gennem en webbaseret 
platform formår at kombinere VR og skematiske samta-
leforløb. 

Op mod 350.000 mennesker i Danmark lever med 
angst, og platformen - herunder VR-brillen -  er tænkt 
som et konkret værktøj, der kan træne brugeren i me-
stringsteknikker. Til at starte med er det et værktøj, som 
fagpersoner i landets regioner, kommuner, skoler og 
andre private institutioner kan bruge i deres arbejde.  

Senere er det Konfronts vision at udvide til også at kun-
ne hjælpe mennesker med andre mentale udfordringer. 
Allerede i januar har Konfront for eksempel forløb klar 
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i forhold til selvværd og vredeshåndtering. Og der er 
endda flere på vej. 

VR er en del af det, som man siden 1990erne har kaldt 
velfærdsteknologi. Velfærdsteknologiens udbredelse er 
derfor stadig ny, men byder på intelligente hjælpemid-
ler, som innoverer sygdomsbehandling. Med Konfronts 
kombination af VR og samtaleforløb, ønsker Anne at 
forebygge og afhjælpe let til moderate tilfælde af angst, 
som man ikke har formået at behandle med succes på 
den traditionelle måde - noget Anne selv har erfaringer 
med fra sit arbejde med børn. 

Ved at bruge det filmiske medie kan man for eksempel 
arbejde med autistiske børn, som har nedsat forestil-
lingsevne. Ved at teste forskellige scenarier og se små 
film i VR-brillen, opbygger de simulerede erfaringer, der 
hjælper dem med at gå ud i den virkelige verden. Lidt li-
gesom piloter, der testflyver i en flysimulator, for at blive 
trænet i at bevare roen, når først de er i luften.

Fokus er i øjeblikket på børn i de danske skoler, og som 
ny iværksætter er det vigtigt at have et færdigt produkt 
til en klart defineret målgruppe, og først og fremmest få 
forretningen til at køre rundt. Derfor har det også været 
altafgørende at få en investor om bord. 

Investor Anders Bang Olsen valgte i december 2018 at 
gå ind i Konfront. Han er nu også blevet en tro støtte, 
fordi han tror så meget på projektet. Og Anders var da 
også med, da Anne modtog dette års Vallø Pris. Selvom 
den første pose penge aldrig er nok, så forventer Kon-
front at være selvfinansierende allerede i 2020. 

Den uperfekte rollemodel
Tilbage til det lille lydtætte rum på Rådhuset, hvor 
Anne fortæller om sin baggrund som lærer. Vejen til at 
blive lærer var godt belagt med pædagogiske teorier 
hjemmefra og ønsket om at hjælpe andre var lige så 
naturligt, som det var at stå op om morgenen. 

Anne har som lærer fået en vidtrækkende viden om 
børn med både angst og autisme og selv erfaret, når 
hun ikke kunne nå ind til et barn. Og denne faglige 
ballast, hvor hun har tilbragt så mange år i selskab med 
de børn, som produktet er målrettet mod, gør hende til 
en komplet CEO for eget firma. 

Erfaringen som lærer har været afgørende for, at Anne 
kan tale samme sprog som slutbrugeren. Børnene har 
kunnet mærke, at Anne har forstået deres udfordringer 
og hverdag. Indsigten i, hvordan offentlige og private 
institutioner køber ind til behandlingstiltag, har også haft 
sin betydning i forretningsudviklingen. Men succesen 
kan stadig koges ned til Annes personlige måde at 
kaste sig ud i projektet på - en facon - der trækker tråde 
helt tilbage til hendes egne erfaringer fra folkeskolelivet. 

“Jeg har aldrig været den bedste i klassen i forhold til at 
få høje karakterer, men jeg har arbejdet sindssygt hårdt 
og i projektugerne var det altid mig, der gik forrest, fordi 
jeg kunne organisere, etablere og eksekvere”, tilføjer 
Anne. 

Attituden og den personlige energi gør også, at Anne er 
en iværksætter, som man lægger mærke til. Og det by-
der hun velkommen. Faktisk går hun rigtig meget op i at 
blive set som en kvindelig rollemodel i tech-branchen, 
og hun sørger for at ansætte kvinder. Hun vil nemlig 
gerne støtte op om at få flere kvinder ind i tech-bran-
chen. 

“Jeg vil gerne være et forbillede for at vise, at man ikke 
behøver at være perfekt”, som hun siger. “Særligt vil jeg 
gerne være en rollemodel i forhold til, at man ikke skal 
kunne alt, men at det til gengæld er vigtigt at have folk 
omkring sig, der kan supplere, hvor man selv ikke er 
stærkest”, fortsætter hun. 

Anne tilføjer at iværksætteri også handler om at have 
kerneværdierne i orden, så man ikke bliver forblændet 
af en iværksætterverden, der hurtigt kan blive meget 
hypet. 

Prisen fra Vallø Stift afrunder 2019 på en virkelig smuk 
måde for Anne og Konfront. Pengene skal gå direkte til 
virksomheden. Det var jo ikke penge, som Anne havde 
regnet med at modtage. Men nu giver de en buffer. 
“Alt godt kommer til den der venter, sådan er det bare 
ikke inden for tech, der er det helt modsat”, tilføjer hun 
næsten selvfølgeligt. 

Der skal man bare ud over stepperne, som hun siger. Så 
med en ekstra buffer takker Konfront af med et fanta-
stisk første år ramt af medvind. Om at modtage prisen 
fra Vallø som årets kvindelige iværksætter, siger Anne 
afslutningsvis. 

“Det er stort, og jeg synes at det er et enormt stort an-
svar, og jeg vil elske at tage det på mig og involvere mig 
i alt, hvad jeg kan for at være en god rollemodel.”

Anne, Anders og resten af familien tager tilfredse 
tilbage til København, da åbningsfesten på Rådhuset 
fortsætter med programmet. Konfront har allerede nu 
landet en del kunder. Man kan kun håbe, at 2020 bliver 
året, hvor de bliver selvfinansierende, får endnu flere 
muligheder for at skalere, og får hjulpet endnu flere 
børn med at øge deres mentale trivsel. landet en del 
kunder. Man kan kun håbe, at 2020 bliver året, hvor de 
bliver selvfinansierende, får endnu flere muligheder for 
at skalere, og får hjulpet endnu flere børn med at øge 
deres mentale trivsel.

PORTRÆT

Vallø Prisen

Prisen tildeles en person, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats i det felt, der 
ligger inden for Vallø Stifts idégrundlag. For at komme i betragtning til at vinde prisen skal man have 
ydet en særlig uegennyttig indsats, være en rollemodel for kvinder eller have gjort en indsats, for at 
fremme kvinders forhold. 

Tidligere vindere af Vallø Prisen

Blandt tidligere vindere finder man Maternity Foundation, modtog Vallø Prisen for at fremme forhold for 
kvinder og kvinders værdighed. Deres indsats bestod bl.a. af udvikling af en app, der skulle hjælpe kvin-
der under graviditet og fødsel i Afrika. Tidligere har Bydelsmødre fået prisen. En frivillig organisation, der 
hjælper kvinder i etniske minoritetsgrupper med at leve i og forstå det danske samfund. Hæren modtog 
Vallø Prisen i 2017 for deres fokus på at rekruttere flere kvinder, fremme forholdene for kvinder og deres 
muligheder for at gøre karriere i Hæren. Margrethe Vestager fik prisen i 2018. Her lød begrundelsen på, 
at hun ses som værende visionær, tydelig og have et mod og en gennemslagskraft, som langt fra alle 
andre har.

Foto:  privat

1312



Find ud af, hvad du brænder for og fokusér på at gøre dét

Du skal forstå, hvad din kerneforretning og dine kernekompetencer er. På hvilke opgaver 
tjener du penge og hvilke skaber mest værdi? Med andre ord: Hav selvindsigt! 

For du er ikke lige god til alle opgaver. Du er ikke lige hurtig til alle opgaver. Klassikeren er, 
at mange tror de kan klare bogholderiet selv. Hvis ikke det er en del af din kerneforretning, 
så brug ikke din tid dér. Du kan nemt outsource denne opgave til andre eller endda ansætte 
medarbejdere til at tage sig af det. 

Du skal som iværksætter huske på din motivation for netop at tage springet. Stil dig selv 
spørgsmålet; om bogføring og regnskab på skæve tidspunkter, var dét, der motiverede dig til 
at springe ud som iværksætter?

1

2 Kend din timepris, og hop endelig over hvor gærdet er lavest, hvis det 
hjælper dig til at komme hurtigere i mål

Du skal kende din timepris. Der er ingen tvivl om, at du skal bruge mest tid på de opgaver, 
der gavner din forretning. Regnskabet er simpelt. Tænk over, hvad du kan tjene på dine kun-
der, og hvad din egen timepris er. Ud fra dette kan du dele dine arbejdsopgaver op i priorite-
ret rækkefølge. A-opgaverne er de vigtige. Det er dem der gavner dig og din forretning. 

Hvis du kører en enkeltmandsvirksomhed kan du med fordel overveje, hvad der stjæler din 
tid. Tænk på din skat- og selvangivelse. Tænk på, hvor lang tid det tager dig at lave dit moms-
regnskab, indberette det, og eventuelt også hvor lang tid det tager at gøre det hele igen, 
fordi der havde sneget dig en fejl ind. Prioritér din sparsomme tid på de ting, som virkelig 
flytter noget for din forretning. 

Hvor meget er din tid værd? 
TIME MANAGEMENT FOR DUMMIES

Dette spørgsmål er et af de allervigtigste, du kan stille dig selv som selvstændig. De fle-
ste iværksættere og selvstændige kender til udfordringen med at nå alle opgaver, der skal 
gennemføres for at få virksomheden til at løbe rundt. Vigtigst af alt er, at du kender din 
egen timepris og dit eget værd. Her giver Country Manager for OPR-Virksomhedslån Martin 
Frederiksen sine bud på huskeregler til din baglomme, som du kan lade dig inspirere af, når 
du skal have dit timeregnskab til at gå op.

Som selvstændig opnår du ikke succes - uagtet hvor god en virksomhedsidé du har - hvis 
ikke du dedikerer din tid til den. Det er de færreste, der opnår succes, hvis de kun kører halvt 
blus på arbejdsindsatsen. Hermed ikke sagt, at du behøver at arbejde 80 timer i ugen for at 
opnå succes. Se det som en reminder. Din tid er din knappeste ressource.

Indholdet er leveret af OPR-Finance ApS, der i gennem brandet OPR-Virksomhedslån tilbyder finansiering til danske SMV’er.
SMV-guiden er tiltænkt som en form for alsidig digital hjælp til de danske SMV’er, der kunne have brug for et godt råd eller 
 et nyt perspektiv som led i deres drift eller udvikling

BRANDED CONTENT

Som selvstændig lever du af din gode energi og passionen for det, 
du laver

Det er vigtigt at huske på, at problemet ikke nødvendigvis er, at man som selvstændig 
bruger unødig tid på alle opgaver, der ikke er kerneopgaver. Problemet er, hvis du ka-
ster dig ud i at lave regnskabet, og det så ikke stemmer. Hvis det ikke er en del af dine 
kerneopgaver, så har du nødvendigvis ikke rutinen. Det bliver hurtigt totalt uoverskue-
ligt og dyrt, hvis du har gjort det forkert. 

Er du selvstændig, kan du få en revisor for under 1500-2000 kroner i timen. Med en 
revisor om bord får du en med branchekendskab, og én der kender præmisserne. Om 
du er klar til at få en revisor til at stå for dit regnskab, skal du gøre op med dig selv. Det 
afhænger selvfølgelig også af, hvor meget du skal have bogført.

SÅDAN GEARER DU DIG OG DIN VIRKSOMHED TIL VÆKST

1.  SKAB OVERBLIK I ET EXCELARK OVER DIT TIDSFORBRUG 
2. UDDELIGÈR OPGAVER TIL EKSTERNE OG PRIORITER DIN TID 
3. REKRUTTER ANSATTE MED FAGKOMPETENCER

DISSE OMRÅDER KAN DU UDDELEGERE 

MARKEDSFØRING
REKRUTTERING
BOGFØRING
JURA

3

Martin Frederiksen, cand.merc.fir. 
Har i 12 år arbejdet i den finansielle 
sektor i London og København og 
er i dag landechef for OPR-Virksom-
hedslån, der er långiver til SMV’er og 
private i Norden.

Foto:  Shutterstock
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værd at vide

De Dygtige Danskere 

50 tech-rollemodeller 

Danmark er det land i verden, der har næstflest økonomiske talenter 
(overgået af Schweiz). Den internationale schweiziske lederskole 
IMD’s center for konkurrenceevne har foretaget en ny opgørelse, 
hvor Danmark scorer topkarakterer. 

Formålet med listen er at klarlægge 63 landes konkurrenceevne. 
At vi i Danmark har evner til at udvikle os, tiltrække og fastholde 
økonomiske talenter er sejt! En forbedret konkurrenceevne går hånd 
i hånd med langsigtet vækst, flere jobs og øget velfærd. Det lyder 
rimelig meget som en win-win for Danmark. 

Kilde: Berlingske, business 

Ved dette års Slush, den største tech-konference i Europa, blev en 
liste med 50 kvindelige rollemodeller inden for tech offentliggjort. 
Initiativet ved navn Inspiring Fifty er oprettet for at sætte fokus på 
manglen af kvinder på i nordiske tech-branche. 

De 50 rollemodeller på listen er valgt, da de har gjort sig særligt 
bemærket i tech-industrien. Inspiring Fifty har til formål at at inspirere 
andre til at arbejde med tech, og på den måde hjælpe til at omdan-
ne industriens mandeprægede arbejdsstyrke. På listen er bl.a. Too 
Good To Go CEO Mette Lykke, Louise Ferslev, Founder og CEO 
MyMonii og Camilla Hessellund Lastein, Founder og CEO, Lix. 

Kilde: Bootstrapping 

- af Sofie Holmsberg

VÆRD AT VIDE

Foto:  Unsplash

Klimafrelser? 

Amazing Amazon

Vi hører det hele tiden. Bliv mere klimabevidst. Og det er ikke for 
sjov. Hvis der er nogen der kan redde klimaet, er det os. 

Lidt har også ret i klimakampen. Det er bedre at gøre noget i stedet 
for bare at se til. Men selvom vi køber genbrug, er det ikke nødven-
digvis det bedste tip til at være mere bæredygtig. Du ved nemlig 
ikke, hvad de penge går til, som du betaler for din “nye” brugte 
sweater. Måske de skal hjælpe med at finansiere en dannelsesrejse i 
Asien, og det redder ikke ligefrem klimaet. 

Nej, hvis du virkelig skal sikre, at din handling er klimabevidst, så 
skal du, ifølge Dansk Affaldsforenings kommunikationskonsulent 
Niels Toftegaard, pante løs. Uanset om øldåsen er fra Netto eller 
Fleggaard så nytter det. Panter du dem, er du sikker på at dåserne 
bliver til nye dåser. 

Kilde: Berlingske, dine penge 

Overvejer I, i din virksomhed at bruge Amazon til at sælge jeres 
produkter, men aner ikke jeres levende råd? Den amerikanske 
Amazon-specialist, Shannon Roddy besøger Vejle og København 
slut januar 2020. Han vil afholde et foredrag ved navn Amazon, your 
new costumer? om Amazons historie og succes, forklare hvordan 
Amazon virker og give råd og vejledning til, hvordan I gennem Ama-
zon kan udnytte internationale ekspansions- og vækstmuligheder. 

Foredragene er arrangeret af Time2bentertained og billetter kan 
købes på Ticketmaster.  

Foto:  privat
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Iværksætteri på Podimo

Podcasts er populært som aldrig før. Lyt med på Podimo. 

På Podimo finder du også interessante podcasts om iværksætteri. 
Lyt bl.a. til “De 6 hatte” (tidligere Rollemodellerne på radio24syv) 
med Anders Kanberg. I hver episode rådgives og vejledes en iværk-
sætter af et kompetent iværksætterpanel. 

Le Gammeltofts stemme er også at finde på tjenesten. Hun laver en 
podcast ved navn “Jagten på et why”, hvor hun taler med iværk-
sættere om, hvordan de har fundet frem til deres virksomheders 
eksistensgrundlag.

Nytilflytter? Nye venner? 

Den sociale app “Panion” er i rivende udvikling og lander millioninvesterin-
ger. Er du flyttet til et nyt land, og leder med lys og lygte efter andre i samme 
situation som dig selv? Panion er en app, hvor du kan møde andre nytilflyttede, 
som også søger nogen at hænge ud med. Melanie Aronsons er iværksætteren 
bag appen. Hun flyttede selv fra New York til Malmö for at forske ved Lund Uni-
versitet, og oplevede på egen krop, hvor svært det er at skabe sig et netværk 
som nytilkommen. Appen er ikke kun til at finde venner, men kan også bruges 
af virksomheder til at integrere nye medarbejdere. 

Panion vinder stor opmærksomhed fra investorer rundt om i verden og har 
netop fået nye investorer, som bl.a. tæller danske iværksættere og investorer 
som Klaus Nyengaard, tidligere CEO for Just Eat; David Helgason, grundlæg-
ger af den danske spiludviklingsplatform Unity; Sune Alstrup, administrerende 
direktør og medstifter af The Eye Tribe; Ulf Munkedal, grundlægger af datasik-
kerhedsfirmaet FortConsult; Unconventional Ventures. 

Kilde: Bootstrapping 

VÆRD AT VIDE

Foto:  privat

Brugeranmeldelser er alfa omega  

Vi gennemgår mange steps, når vi køber nye produk-
ter. Inden for de seneste år er vi kunder begyndt at 
fokusere på ét særligt aspekt, nemlig anmeldelserne. 
Hvad andre kunder har at sige om et bestemt pro-
dukt betyder mere end nogensinde før. Kunderne er 
mere komfortable ved at købe noget, som andre har 
købt og prøvet. Når “rigtige” mennesker siger god for 
dit brand online, bliver både virksomhed og produkt 
mere pålidelige, hvilket kan føre til øget salg.  

Se at få anmeldelsesfunktionen etableret på dit site 
ellers kommer du for alvor bagud. 

Millennials

I øjeblikket repræsenterer millennials 50% af arbejdsstyrken, hvilket 
forventes at stige til 75% i 2025. Og hvis der er én ting, som vi alle 
ved om millennials, så er det, at de er enormt teknisk kyndige og 
født med en telefon i hånden. Så hvis du vil holde dine millenni-
als-ansatte fokuserede og engagerede, er du nødt til at bringe din 
kommunikationsindsats op på deres niveau… Rent teknisk. 

Emails, intranet, telefonopkald eller møder, hvor 73% af deltagerne 
er uopmærksomme, er alle forældede metoder til effektivt at sprede 
beskeder til dine ansatte. For at øge medarbejdernes kommunikati-
on, bruger mange virksomheder nu apps, som bl.a. styrker produkti-
viteten, løfter engagementet og reducerer misforståelser. MangoApp 
eller Monday.com er eksempler herpå. 

1

2

⊲

”Jeg arbejder hjemme”  

For en lille virksomhed kan infrastruktur og lokaler udvande 
budgettet. Fast ejendom er ikke billigt, og hvis virksomheden 
skal vokse, duer det ikke, at man drukner i omkostninger. Fjer-
narbejde kan derfor være en god løsning for mindre virksom-
heder. Digitaliseringen har gjort hjemmearbejde nemmere og 
mere mobilt. Det er nu, at du skal med på denne bølge og give 
dine medarbejdere den mulighed.

3

⊲

10 tips til din virksomhedsplan i 2020
Hvilke tendenser vil tegne sig i det nye år? 

Af Sofie Holmsberg

Det vrimler med trends, som man kan, skal og bør indføre i sin virksomhed 
for at følge med tiden og forbrugernes behov. For det handler jo for alt om at 
være omstillingsparat. Men vi forstår, at det kan være uoverskueligt at navi-
gere i alle nye tendenser. Vi giver dig her 10 tips og anbefalinger som du som 
minimum bør overveje at indføre, hvis du gerne vil være up-to-date i 2020… 
Selv tak!
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Fri som en freelance-fugl

Korttids- og projektansættelse bliver endnu mere 
populært fremover, fordi folk godt kan lide fleksibilite-
ten og nyder at være sin egen chef. Man kalder dem 
frie agenter. 

De fleste små virksomheder er, rent økonomisk, ikke 
i stand til at tilbyde fastansættelser og det kan gøre 
det svært at identificere og hyre det rigtige talent. 
Derfor er korttids- og projektansættelse optimalt, da 
du kan ansætte nogle midlertidigt og de kan arbejde 
andre steder fra, i stedet for at sidde på kontoret. Det 
fungerer selvfølgelig ikke i alle brancher, men har 
du muligheden for det, er det en god løsning for at 
få friske nye kræfter til at hjælpe med nogle kortere 
projekter i din virksomhed. Platformen Worksome er 
et eksempel på dette. Den samler disse frie agenter, 
så du kan finde arbejdskraft til lige netop de opgaver, 
du står med. 

4

5

6

7

⊲

⊲

Medarbejders ve og vel betyder noget   

HR er ikke nogen ny trend… Men opgaverne for HR har 
skiftet karakter. For medarbejdere drives i dag fremad af 
et purpose og et højere formål end penge på kontoen. De 
vil ikke bare have lønsedler og forfremmelser. De vil være 
glade, når de er på arbejde, hvilket betyder, at de vil føle sig 
værdsat, og føle at deres arbejde har betydning for virksom-
heden. Medarbejdernes tilfredshed er afgørende og direkte 
forbundet med deres produktivitetsniveau. Virksomhedskul-
turen er enormt vigtig for at øge moralen og engagementet, 
imens de bedste medarbejdere bevares og nye tiltrækkes. 

Bare rolig: AI overtager ikke   

Jo jo, AI er den næste store ting og AI hjælper 
med at levere førsteklassesoplevelser til brugere. 
Men det kommer ikke i 2020 til at erstatte den 
menneskelige arbejdstager. I stedet skal du se 
på AI som den medarbejder, der hjælper dig med 
at blive mere effektiv, så dine brugere får bedre 
service og oplevelse. 

AI-industrien vil fortsætte med at vokse, og kom-
mer også til at have en betydelig indflydelse på 
verdensøkonomien de kommende år. Selv mindre 
anvendelser af AI og algoritmer kan forbedre 
brugeroplevelser i næsten alle industrier. Spotify 
anvender fx AI til at gøre lytteoplevelsen mere 
personlig ved at oprette spillelister skræddersyet 
til den enkelte bruger. 

Stemmegenkendelse bliver taget til et nyt niveau

Alexa og Google Home er smarte højtalere, der har 
opnået enorm popularitet de sidste par år. Ny amerikansk 
forskning viser, at næsten en tredjedel af al webbrowsing 
vil være stemmeaktiveret i 2020. Når man kigger på, hvor-
dan søgning på nettet har udviklet sig, er den forudsigelse 
ikke overraskende. Det er en del lettere at søge på nettet 
via stemmeaktivering, når man f.eks. kører bil eller har 
hænderne i madlavningen. 

Det betyder, at virksomheder i dag er nødt til at have 
stemmegenkendelse på sine online kanaler. Det er stadig 
nyt, og her har du mulighed for at være first mover. 

⊲

ARTIKEL

Stories trumfer nyhedsfeedet 

Takket være Snapchat blev vi introduceret til “stories”. I dag er det en 
funktion på næsten alle sociale medier. Stories er korte videoer, som 
forsvinder efter 24 timer, dette “nu og her” indhold giver en stærkere 
forbindelse til ens følgere. 

Det plejede at være opslag i nyhedsfeeds, der løb med opmærksom-
heden på sociale medier, men stories vokser 15 gange hurtigere end 
nyhedsfeedet. Ud over livestreaming, er stories den primære måde for 
virksomheder at formidle deres budskab. Som virksomhed bør du op-
bygge en autentisk stemme, som du kan bruge til at nå din målgruppe 
på de sociale medier. Del, vær ærlig og giv dine følgere viden om dig, 
din virksomhed og dine produkter. Så er du allerede langt! 
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Dit site og din kundeservice skal være 
endnu mere personlig

Det handler om at give dine kunder en personlig be-
tjening. Kunderne er trods alt også mennesker med 
egen smag og behov. Tag Amazon som eksempel. 
Når du besøger startsiden, ser du produktanbefalin-
ger, der minder om noget du har købt før. Hvis du har 
købt bøger, vil du se flere bøger, eller hvis du tidligere 
har købt løbesko ville disse produktanbefalinger 
være andet træningsudstyr. Din startside på Amazon 
er skræddersyet til dine behov. Tænk også på din 
Netflix startside. Den er skræddersyet til dig og dine 
foretrukne genrer. 

Undersøgelser viser, at disse smarte personificerede 
funktioner, som genkender kundens intentioner, vil 
give digitale virksomheder mulighed for at øge over-
skuddet med op til 15%. Kan du tænke personificere-
de elementer ind i dit online univers, så har du altså 
mulighed for at drage dine kunder til øget salg. 

5G kommer snigende

5G vil sandsynligvis være over hele verden i 2020 og kan åbne veje og trafik, 
som aldrig er set før. I gennemsnit vil 5G nettet opgradere downloadhastigheder 
med næsten 1 Gbps. Sådan en hastighedsændring vil få stor betydning for, hvor-
dan vi interagerer på nettet. Det vil gøre interaktionerne langt mere øjeblikkelige, 
som vil komme til gavn for mindre virksomheder, da de kan kommunikere og få 
ting gjort meget hurtigere. På den lange bane kommer 5G til at betyde mere i 
praksis. Med udrulningen af 5G bliver der åbnet op for udviklingen inden for IIoT. 
Det vil understøtte selvkørende biler, fjernbetjente robotter til finoperationer og 
andre ting, som kobles til det nye, lynhurtige netværk. 

9
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Iværksætteri har
et dårligt ry i Danmark. 
Lange arbejdstimer og ødelagt 
familieliv skræmmer talenter. Det viser en 
ny undersøgelse fra Dansk Erhverv. ”Jeg påtager
mig min del af ansvaret for det,” siger Martin Thorborg.

tartupgamet er nådesløst: Du arbejder mindst 
60 timer om ugen, og alt går familiemæssigt og 
socialt amok omkring dig, og din hjerne er fyldt 

op af flammer af dårlig samvittighed.

Er det en iværksættermyte, eller er det virkelighed?

Det ved vi ikke i dag. Og det er et problem. Derfor har 
Dansk Erhverv (DE) sat sig for at undersøge, hvordan 
det virkelig forholder sig derude i startupland.

Barrierer for startupdrømmen
I Christian IV’s gamle børsbygning cirka 20 meter fra 
Christiansborg i Københavns centrum holder DE’s 
sekretariat til. I gange med lange træpaneler og højt 
til loftet bliver der lagt planer og  strategier og tænkt 
tanker om import og eksport, handelskrige og besvær-
lige politikere. Herinde er de optagede af ét problem: 
Danmark halter bagefter andre europæiske lande, når vi 
sammenligner os på iværksætteri.

Derfor er DE i gang med en større analyse af, hvad det 
er for barrierer, der gør, at danskerne ikke dropper gym-
nasielærerjobbet til fordel for at blive selvstændig.

Den ene halvdel af DE´s undersøgelse ligger allerede 
klar inde i sekretariatet på Børsen.

Befolkningen er blevet spurgt om dens forestillinger 
omkring livet som dansk iværksætter. Denne undersø-
gelse skal sættes op imod en anden undersøgelse, som 
i disse dage er ved at blive lavet, hvor danske startups’ 
arbejdsliv bliver kortlagt. Så analysens finale bliver, at 
forestillinger om iværksætteri i befolkningen og fakta 
om iværksættere bliver holdt op imod hinanden.

Vi har et problem
Analysen skal kortlægge, hvad der afholder danskere 
fra at kaste sig ud i at starte sin egen virksomhed. Og 
her peger befolkningsundersøgelsen på flere forhold, 
men især ét vækker bekymring i brancheorganisatio-
nen.

Af Niels Christiansen, redaktør webmediet Bootstrapping 

S

Er iværksætteri 

socialt selvmord?

ARTIKEL

”Det, vi kan se, er, at der i befolkningen er en opfattelse 
af, at det at være iværksætter kan være meget svært, 
og at iværksættere risikerer at må gå fra hus og hjem. 
Det er rigtigt, at der er risiko ved at være iværksætter, 
men i Dansk Erhverv ønsker vi, at det også bliver fortalt, 
at det er en ret god mulighed at være iværksætter, og at 
de faldgruber, som befolkningen tror, der er, de er til at 
håndtere,” fortæller Jasmina Pless, der er chefkonsulent 
i DE.

Men ifølge DE er en af de største myter om danske 
iværksættere, at de arbejder langt mere end den gen-
nemsnitlige dansker.

”Vi hører ofte i medierne om de her ’superiværksætte-
re’, der arbejder 70-80 timer om ugen for at få stablet 
deres virksomhed på benene. Og der kan jeg da 
sagtens forstå, at almindelige mennesker godt kan falde 
lidt bagover ved tanken om at skulle arbejde så mange 
timer.”

Fortællingen om den evigt arbejdende iværksætter 
ønsker DE at afmystificere med deres årlige iværk-
sætteranalyse. Ifølge Jamina Pless ved vi i dag ikke så 
meget om, hvordan det forholder sig med arbejdstiden 
for danske iværksættere.

”På nuværende tidspunkt har vi ikke tal på, hvor mange 
timer de arbejder. Det må tiden vise, hvordan det reelt 
forholder sig. Det er jo netop det, vi blandt andet godt 
vil finde ud af. Så status er, at vi ikke ved det, men 
omvendt har befolkningen en klar opfattelse af de lange 
arbejdsdage hos iværksætterne,” siger hun.

Og det er et problem, mener DE, da det kan være med 
til at afholde danskere fra at vælge at blive iværksætte-
re.

Alle arbejder ikke over 40 timer
Man kan sagtens få familie og det sociale liv til at funge-
re, selvom man er iværksætter. Det siger Katrine Søn-
dergaard, der er CEO og co-founder af Tracezilla, der er 
et ERP-system og software til sporing af fødevarer.

Hun er enig i, at der findes en bred forestilling i befolk-
ningen om, at livet som startup består af arbejdsuger, 
der aldrig slutter. Men sådan er virkeligheden ikke for 
hende og hendes partner, Rasmus Steen Kristensen.

”Jeg arbejder mellem 35 og 40 timer om ugen,” 
siger hun og peger som forklaring på, at Tracezilla er 
bootstrappet: ”Vi har ikke været afhængige af andre 
investorer, og det har nok betydet en del. Vi havde en 
god opsparing, og så har vi lave omkostninger.”

Katrine Søndergaard mener, at kommer der investorer 
ind over en startup, så kan det godt blive problematisk 
med arbejdstiden.

“Da vi bootstrapper, så har vi selv kontrol over vores 
arbejdstid”

”De har måske en forventning om, at der skal arbej-
des på en bestemt måde, og det kan også handle om 
arbejdsindsatsen. Der ligger ofte et pres i relationen 
mellem investor og iværksætter. Da vi bootstrapper, så 
har vi selv kontrol over vores arbejdstid. Til gengæld er 
vi også meget effektive.”

Hun mener også, at det er en fordel, at hun og hendes 
co-founder, Rasmus Steen Kristensen, kender hinanden 
godt, hvilket gør, at de arbejder godt sammen. Og da de 
begge kommer fra organisationsverdenen, deler de en 
fælles afsky for at afholde en masse møder.
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”I den verden bruger man meget tid på koordination og 
lange møder med andre mennesker i organisationen. 
Den slags undgår vi, og blandt andet derfor arbejder 
vi meget effektivt, og vi bruger 95 procent af vores tid 
på effektiv kerneforretning i virksomheden. Vi har ikke 
haft behov for at arbejde 50 timer eller mere om ugen. 
Man kan organisere sig ud af mange ting,” siger Katrine 
Søndergaard og tilføjer:

”Jeg ved godt, at det i medierne ofte fremstilles sådan, 
at man som iværksætter arbejder hele døgnet. Det 
hører vi jo i tv-programmet Løvens Hule, og Martin Thor-
borg har jo også fortalt den historie mange gange.”

Thorborg: Der findes to startuptyper
”Ja, det er ikke helt forkert,” siger Martin Thorborg. ”Jeg 
vedstår mig gerne mit ansvar om den fortælling.”

Han mener, at der groft sagt findes to iværksættertyper i 
Danmark. De, der ønsker at realisere et drømmeprojekt 
og arbejder, til natten bliver sort og dermed tilsidesæt-
ter mange sociale behov. Og så er der en anden slags 
iværksættertype, som netop vælger iværksætterlivet, 
fordi de ønsker at have mere kontrol over deres eget liv 
og dermed også er drevet af ønsket om et mere harmo-
nisk familieliv.

”Da jeg var yngre, blev vi iværksættere af nød. Vi var 
ikke på vej mod lange uddannelser og den slags, så vi 
vidste heller ikke bedre end at arbejde igennem med 
lange dage og lange uger. Det synes jeg heller ikke, at 
der er noget i vejen med i dag, men det er et problem, 
at mange mennesker tror, at det er den eneste måde 
at være iværksætter på. Og ja, der har jeg da nok et 
ansvar for, at det er det billede, der hele tiden kommer 
frem på danskernes nethinde, når de overvejer, om de 
skal blive selvstændige,” fortæller Martin Thorborg.

Han ser det især som et problem, fordi det efter hans 
mening vil skræmme kvindelige talenter, der vælger 
drømmen om at blive selvstændig fra.

”Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men jeg tror, 
at kvinder især ønsker en mere stabil og overskuelig 
jobsituation. De gider ikke det der vilde arbejdsræs, 
hvor man sidder med en cola, to stykker pizza og en 
arbejdsuge på over 60 timer. Og det er helt i orden. For 
man kan godt være iværksætter med en mere stabil 
arbejdstid,” fortæller Martin Thorborg.

De hemmelige iværksættere
Jasmina Pless er enig i, at rollemodeller som Martin 
Thorborg nok har skabt et mytologisk billede af, hvad 
det kræver for at blive iværksætter i Danmark. Men det-
te ikke er hele forklaringen på danskernes opfattelse af, 
at man næsten skal have gennemgået en uddannelse 
i Frømandskorpset, før man kan klare livet som selv-
stændig. Iværksættere er gået hen og blevet et ’mytisk 
væsen’, som den almindelige dansker ikke rigtig kender 
fra sin omgangskreds.

”De fleste kender en sygeplejerske, en skolelærer eller 
en revisor, og derfor har man måske et bedre indblik i, 
hvad den slags jobs indebærer. Så det er nok sværere 
at forstå, hvad det egentlig betyder at være iværk-
sætter, og hvordan deres liv er skruet samme,” siger 
Jasmina Pless, der gerne med den nye analyse vil være 
med til at give et mere nuanceret billede af livet som 
iværksætter.

”Vi skal sætte mere fokus på, at der trods alt findes 
mange iværksættere i Danmark, som sagtens kan få 
livet til at hænge sammen både med familie, hobby, og 
hvad der ellers hører til i et normalt liv. Det skal belyses 
meget mere, at det sagtens kan lade sig gøre at leve et 
normalt liv samtidig med, at man også passer sin egen 
virksomhed,” mener Jasmina Pless.

ARTIKEL

Denne artikel er udarbejdet af webmediet Bootstrapping.dk. 
Mediet sætter spot på Danmarks fremtid og skriver for dem – og om dem – der forandrer 
vores samfund: om iværksættere, startups og om den højteknologiske udvikling, der udfordrer
 velfærdsstaten, institutionerne og industrien – og den måde, vi lever sammen på som mennesker.

i nærmer os afslutningen på året, og derfor vil vi, 
traditionen tro, tage fremtidsbrillerne på og stille 
skarpt på 2020. Ikke overraskende går rigtigt 
meget igen. Vi kunne derfor sagtens fristes til 

at sige, at næste år er mere af det samme. Men det er 
bare ikke helt rigtigt. For selvom vi bevæger os i de 
samme baner, er 2020 året, hvor teknologien bliver 
endnu skarpere. Og det medfører, at mange medarbej-
dere vil blive stillet overfor nye og spændende udfor-
dringer.  Dyk med ned i krystalkuglen og se vores bud 
på, hvad der bliver de helt store trends næste år.

2020 – Nu er det nu!

Det må efterhånden være de færreste, der ikke er stødt 
på en 2020-plan. 2020 er nemlig det år, der har huseret 
allermest i budgetter og strategier de seneste år. Men 
nu er det her – meget snart. Det år, vi alle har snakket 
om så længe. Har I nået det, I ville? Og er I klar til at 
kaste jer over nye muligheder og udfordringer? I dette 
indlæg får I en forsmag på 2020 og et glimt af, hvad det 
nye år vil byde på af spændende trends.

Af Andreas Bonde Thorsted & Camilla Kjærsgaard Pedersen

Vores første trend er et udtryk for, at teknologien bliver 
hurtigere, smartere, klogere og mere automatiseret. Vi 
kunne også have kaldt trenden: ”Hyper-automation, 
hyper-targeting, hyper-interaction…” osv. For det er i 
virkeligheden hele pakken, at vores første trend dækker 
over.

I 2020 vil vi opleve, at Artificial Intelligence (AI) og Ma-
chine Learning (ML) bliver koblet endnu bedre sammen. 
Det kan både være inden for analyse, design, automati-
sering, effektmåling og meget mere.

Som et resultat af det vil vi se, hvordan digitale tvillinger 
udvikles i endnu flere virksomheder.

For den enkelte virksomhed kan der selvfølgelig være 
langt fra det udgangspunkt, de har i dag, og til at udvik-
le digitale tvillinger. Og det er da heller ikke den vej, alle 
skal gå i 2020.

Men langt de fleste virksomheder vil i et eller andet om-
fang opleve, hvordan et stigende antal opgaver bliver 
varetaget af robotter eller anden form for avanceret 
teknologi.

Det kan f.eks. være gennem nye interaktionsmulighe-
der, hvor robotter guider besøgende online. Det kan 
også være gennem hyper-targeted advertising, hvor 
f.eks. Googles Smart Display kampagner åbner op for 
nye, spændende muligheder for annoncørerne.

Så selvom der for mange virksomheder kan være langt 
til AI og digitale tvillinger, vil de fleste formentlig opleve, 
at der i 2020 alligevel ikke er så langt til hyper-X.

Om forfatterne

Andreas Bonde Thorsted er online marke-
tingkonsulent og underviser ved Kursusfa-
brikken.

Camilla Kjærsgaard Pedersen er kommuni-
kationschef ved Kursusfabrikken og med-
forfatter til bogen ”Online markedsføring 
– Den store grundbog” (2018).

Kursusfabrikken afholder dagskurser inden 
for online markedsføring, grafisk design, 
Office og webudvikling. De tilbyder også 
skræddersyede kurser, hvor virksomheder 
kan sammensætte deres eget kursusforløb. 
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I forlængelse af ovenstående vil vi i 2020 opleve, hvor-
dan trivielle og mere rutinemæssige opgaver overtages 
af robotter og automatiske processer.

Det giver samtidig tid til at fordybe sig i alt det, robotter-
ne ikke kan, som f.eks. strategi, kreativ markedsføring, 
grafisk design osv.

Det siger sig selv, at hvis alle har adgang til de samme 
robotter og værktøjer, der optimerer og automatiserer 
arbejdet på samme måde, er det det, ’du fodrer’ robot-
ten med, der bliver afgørende.

I 2020 vil vi opleve, hvordan robotterne overtager opga-
ver som f.eks. budjusteringer og placeringer. De gør det 
efterhånden også langt bedre og mere nøjagtigt, end 
man tidligere har set. 

Derfor giver det god mening at overlade det mere 
nørdede justeringsarbejde til algoritmen og i stedet 
fokusere på det, der kan få virksomheden til at skille sig 
positivt ud fra mængden.

Der vil i 2020 blive lagt mere vægt på strategi, udvik-
ling, at binde platformene sammen og at tænke kreative 
tanker.

Jo flere virksomheder, der kaster sig over de nye tek-
nologiske muligheder, desto mere afgørende bliver det, 
at der sidder nogle dygtige, kreative hjerner og fodrer 
algoritmen med unikt indhold.

De virksomheder, der forstår at udnytte teknologien og 
de mange automatiske muligheder, samtidig med at de 
skaber unikt, relevant indhold, vil stå stærkt i kampen 
om kunderne.

Der er længe gået rygter om, at Amazon er på vej med 
Amazon.dk. Intet er dog bekræftet endnu, men måske 
2020 bliver året, hvor Amazon kommer buldrende?

Milliardgigantens indtog i Danmark kan få enorm be-
tydning for internethandlen. Herhjemme står Amazon i 
dag for ganske få procent af internethandlen. I Tyskland 
sidder de på over 40 % af markedet for internethandel. 
Derfor kan vi kun gisne om, hvor stor betydning Ama-
zons indtog vil få i Danmark.

I løbet af 2020 vil vi se, hvordan flere virksomheder så 
småt forbereder sig på, at Amazon lanceres i Danmark. 
Flere og flere prioriterer at lære mere om platformen, 
Amazon Ads og Amazons algoritme, SEO på Amazon 
osv. 

Vi vil også opleve, hvordan flere virksomheder kaster 
sig over Amazons eksisterende platforme – simpelthen 
for at få kendskab til platformen, så de er godt klædt på, 
hvis startskuddet pludselig lyder.

GUIDE

Kampen om brugernes opmærksomhed er ikke ligefrem 
en ny online tendens – snarere tværtimod. 

Derfor er det heller ikke overraskende, at en af de helt 
store trends, som kun vil vokse sig endnu større i 2020, 
er at skabe interaktivt content. 

Det er ikke længere nok at lave almindelige opslag med 
et billede og tekst. Det skiller sig ikke længere ud.

I 2020 vil vi se langt mere indhold, hvor brugerne aktivt 
får mulighed for at interagere.Det kan f.eks. være gen-
nem meningsmålinger, afstemninger og quizzer på de 
sociale medier, interaktive tilbudsaviser fra supermarke-
der, gamification af konkurrencer osv. 

Se f.eks. hvordan COOP laver ugentlige konkurrencer 
i form af spil i COOP’s app. Sågar Netflix forsøgte sig 
tidligere i år med en serie, hvor udfaldet af seriens 
handling afhang af brugernes valg (eller fravalg), mens 
de så med. 

Mulighederne er mange. Men fælles for dem alle er, at 
det handler om at aktivere brugerne. 

Bevæger vi os over i den mere videobaserede afdeling 
for interaktivt indhold, så vil vi i 2020 se endnu flere 
eksempler på VR, AR og 360°-videoer. 

Specielt brugen af 360°-videoer har mange virksomhe-
der allerede kastet sig over. 

De fleste sociale medier understøtter visningen af 
360°-videoer, der giver en hel unik fremvisning af f.eks. 
en virksomhed indefra, en rundtur til et event eller frem-
visning af boliginteriør. 

Hvis du vil starte i det små, kan du overveje, om du skal 
prøve at kommunikere dit indhold i form af en quiz eller 
en meningsmåling, frem for et helt ‘traditionelt’ opslag.

Vil du have fat i den helt unge målgruppe? De 16-24-åri-
ge som synes, at Facebook er for gamle mennesker og 
har YouTube som startside, mens vi andre stadig ‘nøjes’ 
med Googles søgemaskine? 

Hvis svaret er ja, så skal du i 2020 holde øje med 
TikTok.

TikTok startede under navnet Musically. Det er en app, 
hvor du kan dele videoer af op til 1 minuts varighed. I 
begyndelsen var det en app, hvor du kunne lave små 
musikvideoer, som du kunne dele med dine venner. 
Nu er video app’en vokset i popularitet og rundede i 
sidste uge et skarpt hjørne: 1,5 milliarder downloads af 
appen. Ja, du læste rigtig, milliarder.

Det er flere downloads end Instagram og Facebook 
(og er i øvrigt den eneste app i top 5 for sociale medier, 
som Facebook ikke ejer). 

Der er over 500 millioner aktive brugere i gennemsnit 
om måneden, der benytter sig af app’en, så der kan 
være et kæmpe potentiale markedsføringsmæssigt. 
Men hvad kan du egentlig bruge TikTok til, hvis du vil 
bruge den som markedsføringskanal? 

Vores svar er: På samme måde som du ville bruge 
Instagram og Snapchat som markedsføringskanaler – 
gennem influencers. 

Med så mange aktive brugere om måneden er mediet 
blevet en seriøs konkurrent til Instagram og Snapchat. 
Derudover er TikTok også en gylden mulighed for dig 
og din virksomhed til at skabe interaktivt indhold til jeres 
følgere. Der er nemlig rig mulighed for at lave quizzer, 
meningsmålinger, udfordringer m.m.

Hvis du mangler inspiration til, hvad du kan bruge Tik-
Tok til i forbindelse med markedsføring, så kan du med 
fordel læse denne artikel fra HubSpot, der har samlet 7 
smarte måder at bruge TikTok på.
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Tid til at flade ud, eller tid 
til at flage ud?

IVS udfases – hvad gør iværksættere nu?
Siden muligheden for at stifte et IVS blev afskaffet i 
april 2019, er antallet af nye virksomheder faldet med 
ca. 900 pr. måned. Man kan således sige, at en række 
potentielle iværksættere har valgt at flade ud, i stedet at 
flage ud. Med andre ord, har de droppet forretningside-
en frem for at oprette et billigt selskab i udlandet eller 
skyde 40.000 kroner ind i et anpartsselskab. 

Hvis du er kommende iværksætter, som skal til at starte 
egen virksomhed, er der dog stadig mulighed for at 
etablere sig billigt og med begrænset hæftelse, hvis 
man er villig til at flage ud. Ud over de indenlandske mu-
ligheder, der ved første øjekast kan synes lettest, findes 
alternativer inden for Rigsfællesskabet og i EU.  

Du får her iværksætteres muligheder for at drive virk-
somhed gennem nordatlantiske selskaber og lavkapi-
talselskaber i EU.

De indenlandske muligheder for iværksættere
Hvis man kan leve med at hæfte med alt, hvad man ejer, 
kan man stadig komme i gang uden at gøre indskud, 
enten gennem en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis 
man er flere gennem et I/S eller et K/S. Hvis begrænset 
hæftelse er vigtigt, kræves der mindst 40.000 DKK i 
form af kontanter eller apportindskud, for at man kan 
komme i gang i regi af et ApS.

Tid til at flage ud?
Mulighederne gennem lavkapitalselskaber i EU
Danske iværksættere er dog langtfra bundet til at be-
nytte de virksomhedsformer, som Danmark kan tilbyde. 
Siden EU-Domstolens afgørelse i Centros-sagen i år 
1999, har det været muligt for danske iværksættere at 
drive virksomhed her i landet, ved at stifte et selskab i et 

andet EU-land, og drive al aktivitet her i landet gennem 
en filial. 

Da kapitalkravet til de selskaber, der svarer til danske 
ApS i Portugal, Cypern, Irland, Holland, England, Frank-
rig, Finland, Tjekkiet, Bulgarien, Letland, Grækenland og 
Belgien er på maksimalt 1 national møntenhed, og da 
Tyskland, Italien og Luxembourg alle har selskaber af 
IVS-typen, er der rig mulighed for at komme i gang med 
filialdrift gennem sådanne selskaber med et kapitalind-
skud på 1 euro. 

Med de muligheder, som den digitale tidsalder giver, er 
det ofte ikke vanskeligere at drive filial gennem et irsk 
selskab, end at gøre det gennem et dansk ApS, så hvis 
kapitalkravet er en faktor, kan udflagning ofte være en 
anbefalelsesværdig løsning.

Mulighederne gennem Rigsfællesskabet
For danskere er der imidlertid muligheder, der er endnu 
lettere. Både Grønland og Færøerne har sat reglerne 
om IVS i kraft, og ingen af dem har fjernet muligheden 
for at stifte IVS, da Danmark gjorde det. Da Grønland og 
Færøerne er en del af Rigsfællesskabet, vil en registre-
ring af et sådant selskab være at betragte som et inden-
landsk selskab, og der skal derfor ikke engang ske en 
filialregistrering af selskabet i Danmark. For Grønland-
ske IVS er situationen endda sådan, at et grønlandsk 
selskab skal registreres via Erhvervsstyrelsens system, 
så der vil ikke være nogen sprogbarriere overhovedet. 

Færøske ÍVF skal godt nok registreres hos Skráseting 
Føroya (den færøske registreringsmyndighed), men 
reglerne er både i Grønland og Færøerne identiske med 
de tidligere danske regler, og der findes onlinevejled-
ninger om stiftelsen. Det er ikke alle dele af selskabslo-
ven, der er sat i kraft i Grønland og på Færøerne, men 

Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Det 
betyder, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. Grunden til 
afskaffelsen af selskabsformen er, at den i større omfang end forventet har medført en 
forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancer er næsten dobbelt så høje som for 
enkeltmandsvirksomheder.

Af Troels Michael Lilja, lektor, ph.d., CBS LAW

KOMMENTAR

det er meget få regler, der afviger væsentligt. Det må 
dog anbefales, at man indleder et samarbejde med en 
lokal rådgiver, der normalt både taler og skriver dansk, 
ligesom vedkommende er uddannet i Danmark. 

Skal jeg vælge et færøsk ÍVF, et grønlandsk IVS eller et 
EU-selskab?

I det interne Nordatlantiske opgør vil det for de fleste 
være fordelagtigt at vælge et grønlandsk IVS som 
ramme om sin danske virksomhed. Årsagerne hertil er, 
at mens Færøerne ikke accepterer, at der alene er en 
postboksadresse, så accepteres dette i Grønland, og at 
registreringen af det grønlandske IVS sker i Erhvervssty-
relsen og den grønlandske lov findes på dansk.

Det er dog ikke alle iværksættere, der bør vælge et 
Nordatlantisk selskab som ramme om sin virksomhed. 
Da Grønland og Færøerne ikke er medlem af EU, har 
et Nordatlantisk selskab ikke automatisk de samme 
frihedsrettigheder som EU-selskaber. Et Nordatlantisk 
selskab er derfor ikke nødvendigvis den bedste løsning, 
hvis man enten fra starten af eller senere vil drive virk-
somhed i andre dele af EU. Så længe man ved, at man 
alene skal drive virksomhed i Danmark, vil et Nordat-
lantisk selskab imidlertid ofte være anbefalelsesvær-
digt, hvis et lavt kapitalkrav, begrænset hæftelse og let 
adgang til registrering er af afgørende betydning.

Hvis det er vigtigt at have let adgang til EU, er mulig-
hederne dog også mange. Hidtil har særligt engelske 
private limited-selskaber (svarende til ApS) været 
anvendt som ramme om filialdrift i andre EU-lande, men 
med Englands snarlige udtræden af EU, kan dette pt. 
ikke anbefales. Som nævnt ovenfor er det dog muligt at 
stifte lavkapitalselskaber i de fleste EU-lande, så BREXIT 
er bestemt ikke en stopklods for danske iværksætteres 
muligheder for at flage ud.

Om forfatteren
Troels Michael Lilja er lektor og 
ph.d. i selskabsret på CBS LAW, 
og har skrevet den første (og 
foreløbig eneste) samlede frem-
stilling om iværksætterselskaber.

L 190 er lovforslaget til lov om 
ændring af selskabsloven og 
årsregnskabsloven. Afskaffelse 
af iværksætterselskaber og 
nedsættelse af minimumskrav 
til anpartsselskabers selskabs-
kapital.

IVS’er afskaffes og kapitalkravet 
for ApS’er er blevet nedsat
Folketinget vedtog den 9. april 2019 
lovforslaget om afskaffelse af iværk-
sætterselskaber (IVS) og nedsættel-
se af kapitalkravet for anpartsselska-
ber (ApS) til 40.000 kr.

Foto:  
privat
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ANTALLET AF DANSKE 
VÆKSTVIRKSOMHEDER 
SLÅR REKORD

DANSK IVÆRKSÆTTERI ANNO 2019

Armbevægelserne og festlighederne var store til landsfinalen i vækstskaberkon-
kurrencen EY Entrepreneur Of The Year i november. Med god grund. Sort på hvidt 
har antallet af danske vækstvirksomheder aldrig været højere. Iværksætteren 
var i år med på sidelinjen, for at tage temperaturen på landets vækstskabere og 
vækstudsigterne de kommende år. 

Af Alex Randrup

Foto:  EY Entrepreneur  of the Year Årets vækstskaber, Kvadrat

Danmarks startups har ideerne, energien, ambitio-
nerne og et stort potentiale. Det er tydeligt, hvis man 
stiller skarpt på de danske iværksættere med “proof 
of business”. For de er her, der og allevegne. De fylder 
spalterne. De er rykket ind i bedste sendetid i tv. Mere 
end nogensinde før er det hipt at være selvstændig og 
realisere egne iværksætterideer. 

Men hvordan går det overordnet set med det danske 
iværksættermiljø og dansk iværksætteri? Er der nok, 
der tør droppe lønmodtagerjobbet og tør tage springet 
ud i iværksætteriet? For én ting er hypen og virkelysten, 
der fylder i medierne. Noget helt andet er at nærlæse 
statistikken for selskabsetableringer i Danmark. 

Ser man nærmere på Danmarks Statistiks rapport fra 
november 2018 om iværksætteri i Danmark, så viser det 
sig, at der i 2017 var 19.200 nye iværksættervirksom-
heder i Danmark, hvilket er væsentlig under niveauet i 
2007, hvor der blev skabt 24.600 virksomheder. Begge 
perioder er i øvrigt kendetegnende ved at være højkon-
junkturer. Så selvom mange har levet ud fra en idé om, 
at det går godt med dansk iværksætteri, så er der ikke 
sket fremgang i antallet af etableringer. 

Det kan der være et hav af forklaringer på. Men faktum 
er, at vi står på tærsklen til et nyt årti, og vi de seneste 
seks år har redet på en optursbølge i dansk økonomi og 
den vedvarende fremhævelse af, at det er vækstlaget 
blandt iværksættere, der nærmest på egen hånd skal 
sikre velfærdssamfundets overlevelse. 

EY Entrepreneur Of The Year er en international 
hyldest i danske rammer
Går man ud i iværksættermiljøet, og møder de iværk-
sættere, der reelt trodser usikkerheden og uvisheden, 
møder man de ukuelige og usammenlignelige høje 
ambitioner.

For på trods af at vi er på et lavpunkt af selskabsetable-
ringer i Danmark sammenlignet med for 10 år siden, så 
har antallet af vækstvirksomheder, der møder de skrap-
pe krav, til iværksætterkonkurrencen EY Entrepreneur 
of the Year aldrig været større.
 
800 virksomhedsejere, erhvervsledere og nominerede 
virksomheder i otte kategorier var en efterårsaften i 
november samlet til den danske finale i verdens største 
vækstskaberkonkurrence. Men der er fortsat behov for 
rollemodeller. I alle afskygninger. Så hypen om iværk-
sætteri ikke blot bliver ved tomgangssnak og drøm-
me. Tager man feltet af virksomheder, der er indstillet 
til dette års landsfinale, er det også en bred vifte og 
forskelligartede iværksættere, der er repræsenteret. 

Rent geografisk er hele landet repræsenteret, da alle 
regioner har leveret en regional vinder til landsfinalen.

EY Entrepreneur Of The Year er i den internationale 
superliga. Som en del af et internationalt setup skal af-
tenens hovedprisvinder konkurrere med samtlige lands-
vindere i Monte Carlo, Monaco, til den storslåede finale, 
EY World Entrepreneur Of The Year til næste sommer. 
Som landsvinder i 2018 repræsenterede Mobile Industri-
al Robots de danske farver ved verdenskåringen i juni 
2019 og blev dermed en del af det eksklusive globale 
netværk, der følger med.

Flere vækstskabere end nogensinde før
De færre selskabsetableringer i Danmark i disse år teg-
ner et billede af, at temperaturen på dansk iværksætteri 
er mere lunken, end vi reelt kunne ønske. 

Der opstår dog et klokkeklart paradoks, hvis man 
iagttager antallet af vækstiværksættere. Her er historien 
ganske anderledes. I alt møder 1.623 virksomheder de 
skrappe vækstkrav, der giver adgang til konkurrencen 
EY Entrepreneur Of The Year i 2019 mod 1.603 sidste år. 
Og sidste års rekord slog den tidligere rekord på 1.477 
virksomheder i 2008 før finanskrisen. Med blot 1 pct. 
færre vækstvirksomheder i år når antallet af vækst-
virksomheder nye højder, men fremgangen er dog 
beskeden. Kurven fader ud, men der er stadig fart på i 
vækst-Danmark, hvis man tager feltet i EY Entrepreneur 
Of The Year i betragtning. 

De politiske initiativer det seneste årti, der har skulle 
forvandle Danmark til en verdensførende iværksætter-
nation, har ikke skabt flere iværksættere, men snarere 
mere vækstorienterede iværksættere. Det hænger i høj 
grad nok også sammen med, at det politiske fokus er 
skiftet fra kvantitet til kvalitet. Tidligere har det politi-
ske mål været flere iværksættere. I særligt de sidste to 
regeringsperioder har diskursen været, at der skal mere 
fokus på de vækstorienterede iværksættere. 
 
Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for 
EY Entrepreneur Of The Year erkender, at 2019 er en 
milepæl i konkurrencens 20 årige liv. 

“Det er et rekordstort antal virksomheder i Danmark, 
som præsterer høj vækst. Sidste år talte vi om en mulig 
opbremsning, og selvom kurven flader ud, så er det 
centrale, at vi holder det høje niveau og med en beske-
den fremgang kan se det højeste nogensinde,” siger 
Søren Smedegaard Hvid. 
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Virksomhed fra Djursland er årets 
vækstkomet
Virksomheden Kvadrat fra Ebeltoft blev kåret 
som vinder af dette års EY Entrepreneur 
Of The Year. Kvadrat er Europas førende 
leverandør af teknologisk nyskabende og 
moderne kvalitetstekstiler og leverer til arki-
tekter, designere og private i hele verden. 

Af juryen blev det fremhævet, at Kvadrat 
blev dette års vinder, fordi virksomheden har 
formået at skabe en ekstrem bred tilstede-
værelse. Kvadrat belønnes samtidig også 
for at have en innovativ tilgang, hvor de får 
funktionalitet, lyd og lys ind i deres designs.

“Titlen som EY Entrepreneur Of The Year i 
Danmark gives til en virksomhed og dens 
ejere, der på bedste vis formår at forene en 
stærk forretningssans med vækstskabelse 
og udvikling, og hvor entrepreneuren er en 
rollemodel for den kommende generation. 
Kvadrat er en utrolig spændende dansk 
virksomhed med flot global rækkevidde, og 
som jeg tror vil få stor opmærksomhed i Mo-
naco til EY World Entrepreneur Of The Year 
i 2020”, siger Lars Fløe Nielsen formand for 
landsjuryen i EY Entrepreneur Of The Year.

Hvad kendetegner årets vækstskabere

Foto:  EY Entrepreneur  of the Year

Iværksætter Veronica D’Souza, CEO Carcel 

Landets vækstvirksomheder er villige til at skabe 
forandringer 

Det bemærkelsesværdige ved vækstvirksomhederne i 
årets EY Entrepreneur Of The Year er, at nogle af virk-
somhederne kan føre deres historie 20 år, 50 år, ja for 
nogle endda 100 år eller over 150 år tilbage. 

En undersøgelse blandt dette års vækstskabere i kon-
kurrencen foretaget af EY viser, at de i høj grad føler sig 
rustet til at foretage ændringer i deres setup, innovere 
og tilpasse. Det gælder i høj grad inden for teknologi og 
digitalisering, men også inden for bæredygtighed. Som i 
år var et gennemgående tema for konkurrencen;  ingen 
kan spå om fremtiden, men vækstskaberne udviser en 
vished om, at de skal agere hurtigt, og i høj grad skal 
tænke bæredygtighed ind i forretningen.
 
For ikke nok med at det giver et miljømæssigt afkast, 
så kan det også vise sig at være et snedigt forretnings-
mæssigt træk. For den traditionelle virksomhed med et 
ensidigt fokus på profit er i højere grad under afvikling, 
hvis man udelukkende ser på, hvad der driver de yngre 
generationer. 

Iværksætteri er et område, der typisk i krisetider får 
stor politisk opmærksomhed. For de nye og mindre 
virksomheder er gode til at skabe vækst og genoprette 
økonomien. Summen af dette års vækstskabere viser, 
at danske vækstvirksomheder generelt er i højere gear 
end tidligere. De er forandringsskabende, og udover at 
skabe vækst og arbejdspladser, bidrager de også til at 
indfrie sociale og miljømæssige målsætninger.  

Hyldest af modefirma med ’social impact’
Iværksættervirksomheden Carcel vandt prisen for 
socialt entreprenørskab. Carcel kæmper for at skabe 
bedre rettigheder og forhold for fængslede kvinder i 
Thailand og Peru. Juryen ser bl.a. en virksomhed, der 
slår på flere facetter af bæredygtighed og formår at 
integrere højt socialt ansvar i hele sin værdikæde. Ju-
ryen var særligt begejstret for iværksætteren Veronica 
D’Souza,  der står i spidsen for virksomheden. 

“Juryen hæfter sig ved den stærke personlige historie 
om en passioneret og karismatisk entrepreneur, som 
brænder for den sociale dimension. Hun viser en særlig 
vilje og et stort mod ved at leve sin vision ud i livet, og 
det vil juryen gerne belønne. Samtidig har dette års vin-
der formået at opbygge en historie og et brand omkring 
virksomheden og ideen bag, som allerede har fået stor 
opmærksomhed – også internationalt – og hun udfor-
drer traditionelle mønstre i modebranchen”, lød det fra 
Torben Hartz, Partner i EY og ansvarlig for kategorien 
Social Entrepreneurship på scenen. 

Det var en meget begejstret og stolt Veronica D’Souza, 
der modtog prisen. På scenen fortalte hun, at ideen 
opstod efter en tur til Kenya. Her fandt hun ud af, at 
fattigdom er den største årsag til kvinder er i fængsel. 
Ved at tilbyde kvinderne et arbejde, mens de sidder 
i fængsel oparbejder de en opsparing til den dag, de 
bliver løsladt. 

Det var et skarpt felt af kandidater Carcel og Veronica 
D’Souza var oppe imod. Virksomheden Pond, der udvik-
ler et 100% biobaseret- og bionedbrydeligt resinsystem 
– et bæredygtigt alternativ til traditionelle oliebaserede 
løsninger i flere industrier, samt virksomheden Lifeshel-
ter, der arbejder med at levere mere holdbar og værdig 
beboelse for verdens mest udsatte flygtninge.  

Bag EY Entrepreneur Of The Year står Ernst & 
Young i samarbejde med hovedpartner Danske 
Bank.

• EY Entrepreneur Of The Year er en hyldest til de 
dygtigste og mest innovative vækstskabere.

• EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mere 
end 50 lande og er dermed verdens største vækst-
konkurrence, der internationalt afholdes for 34. gang 
i 2020.

• Vinderen kåres ikke kun ud fra virksomhedens 
evne til økonomisk vækst, flere parametre spiller ind, 
bl.a. værdier og samfundsmæssigt engagement.

• De stærkeste danske kandidater deltog i regions-
kåringerne, før landsvinderen i år blev kåret den 28. 
november 2019.

• EY Entrepreneur Of The Year 2018 i Danmark var 
Mobile Industrial Robots A/S

EY Entrepreneur Of The Year hylder Danmarks 
vækstskabere og rollemodeller.

Hele Danmark er repræsenteret i konkurrencen. 
Fra hovedstaden til selv den mindste by i guld-
kantsdanmark har været med i dette års felt. 
Kravene for deltagelse er relativt simple - men 
strikse. I hovedkonkurrencen gælder det, at iværk-
sætteren skal have haft det overordnede ansvar 
i to år. Selskabet må gerne være børsnoteret og 
virksomheden har minimum 20 ansatte ved udgan-
gen af seneste regnskabsår. 

Det er 23. år konkurrencen afholdes i Danmark og 
2019 er et nyt rekordår, når det gælder virksomhe-
der i Danmark, der kan præstere høj vækst. 

3332



Farvel til 10’ernes 
iværksætterhyldest

Af Alex Randrup

1. februar

 VK-Regeringens 2020-ud-
spil: 40 mia. øremærkes 
til forskning, uddannelse, 
innovation og iværksæt-
teri frem til 2012. Nu skal 
Danmark ikke længere være 
blandt de bedste i 2015, 
men i 2020: “Det er den 
største investering i vækst, 
som nogensinde er set i 
Danmark (...) Danmark skal i 
2020 være blandt de lande 
i verden, hvor virksomhe-
derne er mest innovative. 
Og Danmark skal i 2020 
være blandt de lande, der er 
bedst til at skabe nye vækst-
virksomheder.”

2. oktober

S-R-SF-regeringen er 
kommet til og annon-
cerer i sit regerings-
grundlag, at man vil 
afskaffe iværksætter-
skatten, der beskat-
ter udbytterne fra 
unoterede aktier og 
aktier, hvis ejerskabet 
er under 10 pct. 

10. januar

Uddannelses-
minister Morten 
Østergaard ønsker, 
at iværksætteri skal 
være en vigtig del 
af undervisningskul-
turen: “En vigtig del 
af indsatsen er, at 
vi får vores uddan-
nelsessystem mere 
gearet til til at styrke 
iværksætterlysten 
blandt unge.”

26. februar

En ny vækstpakke 
lanceres af regerin-
gen med det formål 
at bygge videre på 
Kreditpakken. Under 
navnet “Vækstplan DK 
- Stærke Virksomheder, 
flere job” åbnes der for 
yderligere forbedringer 
af investeringsvilkårene 
for smv’er. Det fører til 
en ny låneordning til 
iværksættere fra Vækst-
fonden. Frem til 2017 
kan der ydes vækstlån 
til iværksættere op mod 
350 mio. kr. årligt. 

5. juni

Økonomi- og erhvervs-
minister Brian Mikkelsen 
(K): “Danmark skal fortsat 
være blandt de tre lande i 
Europa med de laveste ad-
ministrative byrder. Derfor 
vil vi blandt andet fortsætte 
med at sende de såkaldte 
byrdejægere ud i virksom-
hederne, så vi kan sætte 
ind dér, hvor det er mest ef-
terspurgt af erhvervslivet.” 

16. november 

Vækst- og erhvervsminister 
Ole Sohn (SF): “De danske 
ledere og medarbejdere 
skal være verdensklasse i at 
anvende viden på nye må-
der. Danmark skal være en 
innovationskedel. Innovation 
bør sammen med iværksæt-
teri være en del af vores 
uddannelser fra folkeskolen 
og op gennem hele under-
visningssystemet.”

30. november 

S-R-SF-Regeringen indgår 
aftale med V, K  og DF om 
Kreditpakken, der styrker fi-
nansieringsmulighederne for 
smv’er. Bl.a. får Vækstfon-
den udvidet sin låneramme 
med 5,5 mia. kr.
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   2012

        
  

   
2013

INDSIGT

Vi har sagt farvel til 10’erne. Det har været årtiet, hvor den brede befolkning har om-
favnet iværksætteriet. Tv-programmer som Løvens Hule, mediernes omtaler af de suc-

cesfulde iværksættere og den vedvarende fremhævelse af, at det iværksætterne der er 
jobskabere og dem der på egen hånd skal sikre velfærdssamfundets overlevelse.

Mere end 10 års politiske initiativer, der har skulle gøre Danmark til en stolt iværksæt-
ternation har ikke haft nogen nævneværdig effekt, hvis man udelukkende ser på antal-

let af selskabsetableringer. 

8. maj

SR-Regeringen præ-
senterer vækstpak-
ken “Danmark helt ud 
af krisen - virksme-
heder i vækst”, der 
åbner for bl.a. fradrag 
for indskud i smv’er 
og for lempelser af 
udbyttebeskatning 
for virksomheder.

10. maj

SR-Regeringen 
præSR-Regeringen 
lancerer “Vækst 
2015”-udspillet, 
der indeholder syv 
initiativer møntet på 
at forbedre iværk-
sætteres vilkår, bl.a. 
modernisering af 
Væksthusenes ind-
sats og erhvervs- og 
iværksætternetværk 
på tværs af grænser. 

23. november

V-Regeringen, der er 
kommet til i indeværen-
de år, lancerer udspillet 
“Vækst og udvikling i 
hele Danmark” med 120 
tiltag, der bl.a. skal for-
bedre vilkårene for nye 
og mindre virksomheder 
og fremme Business 
Angels-investeringer og 
iværksætternetværket 
DenmarkBridge. 

8. maj

Erhvervs- og vækstminister 
Henrik Saas Larsen (S): “Vi tager 
også initiativ til etablering af et 
erhvervs- og iværksætternet-
værk, der skal styrke erhvervs-
samarbejdet mellem Danmark 
og Sillicon Valley. Det giver dan-
ske iværksættere bedre adgang 
til den viden, teknologiudvikling 
og det investeringsmiljø, der 
findes der.”

30. august

Erhvervs- og vækstminister 
Henrik Saas Larsen (S): “Vi tager 
også initiativ til etablering af et 
erhvervs- og iværksætternet-
værk, der skal styrke erhvervs-
samarbejdet mellem Danmark 
og Sillicon Valley. Det giver dan-
ske iværksættere bedre adgang 
til den viden, teknologiudvikling 
og det investeringsmiljø, der 
findes der.”

9. juni

De Radikale 
lancerer endnu 
en gang et udspil 
om iværksætteri i 
undervisningen, der 
skal gøre Danmark 
til “en nation af 
iværksættere”.
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7. april

Erhvervminister Brian 
Mikkelsen (K) nedsætter 
et iværksætterpanel med 
det erklærede mål “at gøre 
Danmark til et af de bedste 
iværksætterlande i Europa”. 
Panelet skulle komme med 
bud på, “hvordan rammevil-
kårene for både iværksæt-
tere og vækstvirksomheder 
kan blive bedre.” 

28. november

Regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre 
har nu vedtaget ordningen 
om den ny aktiesparekonto. 
Den har til hensigt at styrke 
aktiekulturen i Danmark. På 
kontoen kan man placere sin 
opsparing i noterede aktier 
og aktiebaserede investe-
ringsforeningsbeviser til en 
lavere beskatning, end man 
kan på den nuværende aktie-
indkomstbeskatning. Loven 
træder ikraft 1. januar 2019. 

9. april

IVS’er afskaffes og ka-
pitalkravet for ApS’er 
er blevet nedsat. Fol-
ketinget vedtog den 
9. april 2019 lovforsla-
get om afskaffelse af 
iværksætterselskaber 
(IVS) og nedsættelse 
af kapitalkravet for an-
partsselskaber (ApS) til 
40.000 kr.

December

Regeringen lander Finansloven 
2020 med flertal af De Radikale, 
SF, Enhedslisten og Alternativet. 
Finansloven for 2020 baner vejen 
for flere kvindelige selvstændige. 
Med finansloven for 2020 får de 
selvstændige endelig en barselsfond 
og har dermed udsigt til markant 
bedre muligheder for at gå på barsel 
på lige vilkår med almindelige løn-
modtagere. Det er en stor sejr – ikke 
kun for de selvstændige, men også 
for ligestillingen. Samtidig forlader vi 
10’erne med udsigt til en tredobling 
af arveafgiften, hvilket er en dårlig 
nyhed for de 25.000 virksomheder, 
der står over for et generationsskifte.

20. august

VLAK-Regeringen præ-
senterer erhvervs- og 
iværksætterudspillet 
“Sammen om fremtidens 
virksomheder”. Blandt 
forslagene er en ak-
tiesparekonto og lavere 
skat på aktieindkomst. 

28. februar

Erhvervsministeren 
fremsætter lovforslag 
om afskaffelse af 
iværksætterselskabs-
formen (IVS). Samtidig 
foreslås minimums-
kapitalkravet for an-
partsselskaber nedsat 
til 40.000 kr. 

Juni

Den nye S-Regering kommer 
til. Med sit parlamentariske 
grundlag er der udarbejdet 
det såkaldte forståelsespa-
pir ”Retfærdig retning for 
Danmark”. Heri fremgår det, 
at Danmark skal være ”kendt 
som grøn iværksætterland”. 
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Mangel på kapital og for mange regler. Bureau-
krati er den største hæmsko for iværksætterne

Her på tærsklen til et nyt årti bobler optimismen blandt 
de danske iværksættere. Det er dog udsigten til admini-
strativt bøvl sammen med frygten for manglende kapital, 
der er de væsentligste faktorer for, at danske iværksæt-
tere er tilbageholdende omkring deres virksomheds 
fremtidige vækst. 

Selvom der aldrig er blevet talt så meget om iværk-
sætteri, så skal vi tage kvantespring, før vi kan kalde 
os en førende iværksætternation, må vi nok stadig 
erkende. 

I januar måned bliver resultaterne af Dansk Iværksæt-
ter Forenings store iværksætteranalyse offentliggjort. 
Der er behov for, at vi fortsat kæmper for at kapre 
ordet og taler om bedre vilkår og iværksætteri, for 
selvom iværksætterne generelt ser lyst på fremtiden, 
så er der stadig behov for en erhvervspolitik, der 
mindsker bøvl og administration, viser svarene fra 
iværksætteranalysen fra efteråret 2019. 

Optimismen bobler hos danske iværksættere 

Undersøgelsen viser, at iværksætterne ser frem til de 
nye år og tror på øget vækst. Faktisk er det sådan, at 
de ser mere optimistisk på udviklingen for deres virk-
somhed i kommende halve år end de gjorde ved ind-
gangen til 2017 og 2018. 3 ud af 4 iværksættere har 
meget positive eller positive forventninger til udviklin-
gen i den økonomiske situation for deres virksomhed 
i det kommende halvår. For blot et år siden i 2018 var 
dette tilfældet for knap 2 ud af 3 af de adspurgte.
Dette års iværksætterundersøgelse viser, at den 
større optimisme omkring virksomhedens økonomi-
ske situation smitter af på forventningerne til antallet 
af medarbejdere. Knap hver fjerde af de adspurgte 
iværksættervirksomhed forventer, at der vil blive flere 
medarbejdere i deres virksomhed det kommende 
halve år.

Netop her er der igen sket en forskydning i forvent-
ningerne. Ser man nærmere på de tidligere år, så 
forventer flere af de adspurgte iværksættere at øge 
medarbejderstaben og færre forudser, at indskrænke 
antallet af medarbejdere i deres virksomhed. 
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Hvordan forventer du at udviklingen i den økonomiske situation 
for din virksomhed vil være det kommende halve år? 

Hvad var mest afgørende for din beslutning om at blive selv-
stændig erhvervsdrivende? 
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Frihed til at tilrettelægge indholdet i mit arbejde

Frihed til at tilrettelægge egne arbejdstider

Være uafhængig af andre/herre i ejet hus

Forfølge en god forretningsidé eller opfindelse

Gøre en positiv forskel i verden

God sammenhæng mellem arbejde og familie

Drømmer om den store økonomiske gevinst 

Mulighed for at stå i spidsen for en virksomhed

Andet

Jeg var arbejdsløs og havde brug for et job
Jeg var færdiguddannet og havde brug for et job

Videreføre familievirksomheden

Dansk Iværksætter Forening og dets medlemmer 
siger farvel til 10’erne og goddag til 20’erne med 
optimisme. Her venter nye udfordringer med en ny 
geopolitisk dagsorden, demografiske skift, klimafor-
andringer og teknologisk udvikling. Det presser alle 
typer af virksomheder, der for alvor skal kæmpe for 
at overleve – og vinde – i det næste årti.

20’erne kalder
De danske iværksættere er positive som aldrig før
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Det helt afgørende 
for 20’erne 
Adgangen til finansiering ved 
opstart og vækst af virksom-
hed skal forbedres. Det, og den 
administrative byrde ved at drive 
virksomhed skal lettes.

Dette er en stikprøve af de foreløbige besvarelser af 
vores store analyse. Den samlede rapport udkommer i 
medio januar 2020. Forvent at vi igen i 2020 vil være 
vagthund over for mere bøvl og skøre indslag fra den 
virkelighedsfjerne tilværelse på borgen, i ministerier og 
styrelser, kommuner og regioner. 

Fact

Inspirationen til at blive iværksætter har størstedelen 
hentet fra rollemodeller samt familie og venner. Kun en 
ganske lille del – ca. 4 procent – har hentet sin primæ-
re inspiration og motivation til at blive iværksætter fra 
undervisning i skoletiden.

Iværksætterundersøgelsen, 2019 

Om Iværksætterundersøgelsen 2019 

I hele 2019 har Dansk Iværk-
sætter Forening forsøgt at være 
dagsordensættende inden for 
forskellige områder af iværk-
sætteri. Vi har bogstaveligt 
talt rejst land og rige rundt, og 
kæmpet for flere iværksættere 
uden for de store danske byer. 
Vi har igen i år kæmpet for flere 
female founders og så kæmper 
vi for flere grønne iværksættere, 
for vi tror på, at det er iværksæt-
terne, der skal forrest i kampen 
i den bæredygtige omstilling, 
hvis vi skal opnå 70% reduktion 
af Co2 inden 2030.

Vælg det tiltag der efter din mening vil give flest iværksættere

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Større økonomisk tryghed, fx . bedre mulighed 
for dagpenge ved sygdom, barsel mv.

vækst af virksomhed

vækst af virksomhed

virksomhed

uddannelsesinstitutioner

af virksomhed

Bedre adgang til finansiering ved opstart og

Bedre adgang til finansiering ved opstart og

Lettelse af administrative byrder ved at drive 

Mere undervisning i iværksætteri på skoler og 

Flere offentlige tilbud  om rådgivning  om opstart

Lavere skatter og afgifter

Andet

Ved ikke

Denne artikel er skrevet i uge 51 2019 
og bygger på Dansk Iværksætter For-
enings Iværksætterundersøgelse, som 
er gennemført fra 1. november 2019 
til 20. december. Artiklen bygger på 
besvarelser fra 572 respondenter.

Hvis det står til iværksætterne, så er større økonomisk 
tryghed for iværksættere helt afgørende, hvis flere skal 
tage springet og starte egen virksomhed. Mere end 
hver tredje peger på økonomisk tryghed som f.eks. 
bedre mulighed for dagpenge og økonomisk dækning 
ved sygdom og barsel mv. som mest effektive tiltag, hvis 
flere skal starte egen virksomhed.

De første spadestik er taget for at skabe større øko-
nomisk tryghed for iværksættere. Med finansloven for 
2020 får de selvstændige endelig en barselsfond, og 
har dermed udsigt til markant bedre muligheder for at 
gå på barsel på lige vilkår med almindelige lønmodta-
gere. Det er en stor sejr – ikke kun for de selvstændige, 
men også for ligestillingen. 

8 klichéer vi 
skal stoppe med 
at sige lige nu!

I Silicon Valley kan du få styr på din iværksætterlingo 
med coaches og rådgivere. Du kan gå til undervisning i 
“How to talk like a success”. Der er vi dog ikke herhjem-
me endnu. Måske er det alligevel ikke en dårlig idé at 
blive bedre til at udtrykke sig konkret og troværdigt. 
For undersøgelser viser, at jo mere du kan udfase de 
lavthængende iværksætterklicheer og tomme udtryk, 
desto mere troværdighed kan du opbygge. Du står 
stærkere overfor kunder, investorer og medarbejdere.

Af Alex Randrup
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“Du skal give 110%”

Ikke alene er dette en matematisk umulig-
hed, men det er også den slags udsagn, 
der leder til overbelastning og en ubalan-
ceret hverdag. Hvis du som chef beder om 
110%, hører dine medarbejdere “80 timers 
arbejdsuge”.

“At vækste”

Et nytilkommet verbum, der bruges flittigt af 
hele iværksætter-Danmark (undertegnede 
inklusiv) om en situation, hvor virksomheden 
vokser i størrelse eller øger sin omsætning. 
Denne hybrid fører os videre til det næste 
buzzword: vækstrejse.

“Iværksætter-rockstjerner”

Med dette mener man vel, at vedkommende er 
inspirerende eller har udrettet noget vildt? Hvis en 
medarbejder faktisk opførte sig som en rockstjerne, 
så mødte de ind til direktørtid, havde et overdrevent 
alkoholforbrug og kørte sit eget ræs. Stop med at 
sige det. Det vil ikke ligefrem bidrage til det optima-
le arbejdsmiljø. 

“Vækstrejse”

At tale om “virksomheders vækstrejser” eller “at 
iværksætteri er en rejse” er måske lidt af en glo-
rificering. I virkeligheden er det nok mere slid og 
hårdt arbejde end en badeferie. Dét skal man ikke 
underminere. 

“Growth hack” og “growth hackers”

Disse udtryk bruges ofte om medarbejdere i star-
tups, når man ikke er heeeeelt sikker på, hvad ens 
arbejdsopgaver går ud på, eller hvad ens titel skal 
være. Bare det er noget, der får virksomheden til at 
vokse på den ene eller anden måde. Den moderne 
altmuligmand m/k. 

“Synergisk paradigmeskift”

Både synergi og paradigmeskift er nogle af tidens 
hotte buzzwords. Men hvad betyder det overhove-
det? Det er der ingen, der rigtig ved. Men hvis det 
handler om, at vi bare skal ændre vores syn på må-
den, hvorpå vi fører virksomhed, kan vi så ikke bare 
sige det i stedet for?

“At tænke uden for boksen”

Mener du denne her boks? Den boks, du 
lige har sat os i, ved at bruge sådan en flad 
kliché? Intet lægger en dæmper på en god 
brainstorm som sløvt sprogbrug, så prøv 
at find en ny metafor, hvis du vil engagere 
dine medarbejdere eller bede om penge 
ved investorer… 

“Fail fast”

Iværksætterslang med stort I. Selvfølgelig 
skal vi være omstillingsparate og handlekraf-
tige, men mon ikke vi kunne være en anelse 
mere specifikke i vores udmeldinger? 

Med iværksætternes stigende popularitet og kendisfaktor, er det vel kun naturligt, at vokabularet også har udviklet 
sig til at omfatte mere og mere af, hvad vi i bund og grund kan kalde iværksætterslang. Bullshit om man vil. Ord 
og vendinger, som ofte bruges bare for at blive brugt, og som vi ikke altid overvejer betydningen af, inden vi siger, 
tweeter, poster eller instagrammer dem. 

Vi har samlet nogle af de mest almindelige iværksætterudtryk, 
der gør dig smart-i-en-fart på den lidt utjekkede måde

GUIDE

3. Spørg om fakta

Hvis udsagn kommunikeres med overdreven brug af 
slang, kan det være en idé at spørge afsenderen 
om grundlaget for udsagnet. Det får folk til at 
stoppe op et øjeblik og tænke over, om de 
kun bruger tjekkede ord for at være med på 
moden, eller om det rent faktisk bidrager 
med noget relevant. 

4, Spørg efter logikken i  udsagnet 

Når andre bliver for billedsproglige, 
kan du spørge hvorfor, du skal gøre,
som de foreslår. At få folk til at 
tænke over logikken i deres 
udsagn, resulterer ofte i 
mere velgennemtænkte 
forklaringer og udsagn. 

SÅDAN UNDGÅR DU KLICHEERNE

1. vær specifik

I stedet for at bruge generelle udtryk, fungerer det meget bedre for både medarbejderne og arbejdspladsen som 
helhed at bruge konkrete og specifikke forklaringer på, hvad man ønsker af sine medarbejdere eller kollegaer. 

2. Spørg: “Hvad mener du med det?”

Når andre bliver lidt for friske i deres brug af startup-slang, så bed dem om at 
forklare, hvad de helt konkret mener. Det bliver hurtigt tydeligt for alle, 
hvad der tales om, og det er meget nemmere at føre en 
samtale, når man kalder en spade for en spade.

Foto:  privat
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Sådan får vi flere 
kvindelige iværksættere

Blot 25% af alle opstartsvirksomheder har en kvinde ved roret og blot 
2% af al europæisk venture kapital investeret er gået til kvindelige foun-
ders. Nedslående tal hvis man tager ligestillings- og diversitetsbrillerne 
på. Men hvad kan årsagerne være, og hvordan kan vi ændre det? 
Her har du mine bud. 

TIDEN ER EN FAKTOR
Som det første, synes jeg, at det er relevant at sætte 
kvinder i et historisk perspektiv. I 1950’erne var 75% af 
landets kvinder hjemmegående husmødre. Vi har altså 
”kun” været 70 år undervejs. Unge kvinder i dag er helt 
anderledes selvsikre, end de kvinder min alder (40+), 
der er opvokset med stereotype kønsroller og Jante-
loven i rygsækken. Unge kvinder i dag kæmper med 
nogle andre udfordringer, men det virker som om, at de 
ved, at de fortjener succes. Derfor er der håb for, at vi 
over de næste 15-20 år, vil se mange flere kvindelige 
iværksættere.

MOTIVÈR INNOVATION 
Én af forklaringerne på, at mænd er overrepræsenteret, 
kan helt logisk findes i, at der simpelthen ikke er ret 
mange kvinder i de mest progressive industrier, som 
fx software, fin-tech, byggeindustrien og engineering. 
Kvinder er stærkest repræsenterede i sundhedsfagene - 
ikke umiddelbart oplagte områder til en forretningsplan. 
Men der er uden tvivl et hav af innovative ideer blandt 
kvinder, der beskæftiger sig i disse fag. Lur mig om ikke 
der er SOSU-assistenter, sygeplejersker m.fl., der har 
udtænkt nyttige løsninger, der ville kunne udvikles og 
skaleres til god forretning? Dem skal vi have fremelsket. 

Af Dorte Damgaard Sejthen, kvindelig iværksætter og mentor

KOMMENTAR

Foto:  privat

Lad os skabe et tilbud til dem, som jeg med et fiktivt 
ord kalder ”Selvskabere”. Lad os få dedikerede med-
arbejderne i jobcentrene til at sende borgere, der har 
skabertrang i den rigtige retning, for at få testet idéen, 
og om man har den nødvendige personlige ”kapacitet” 
til at drive det? Der findes et hav af dygtige forretnings-
udviklere og andre eksperter, der ville kunne kvalificere 
gode ideer, udvikle dem, samt finde team og investorer 
til at løfte dem. På den måde ville man kunne skabe et 
rum for alle de kvinder, der sidder i fag der ikke typisk er 
innovationsområder. 

Opskriften på iværksættersucces har indtil nu 
været temmelig entydig:

→  80 timers arbejdsuge
→  Bo på en madras i en fugtig kælder de første år
→  Du SKAL risikere hus, hjem og livslang gæld
      Ofring af familieliv 
→  OG ikke mindst: Have en ambition om international 
      skalering. 

Mindre end ambitionen om at skabe en Unicorn, er slet 
og ret hobbyprojekter. Uambitiøst! De fleste kvinder 
hverken KAN eller VIL sætte flueben ved kravene på 
den liste og med forståelsen af, at det er ”det der skal 
til”, så bliver konklusionen for mange kvinder, forståeligt 
nok, at så kan iværksætteriet bare ikke være for dem. Vi 
får flere kvindelige iværksættere, hvis vi får slået fast, at 
succes er individuelt og subjektivt! 

SKÆRPET INVESTERINGSFOKUS
Investorerne siger: ”Ideen er kun 5% af successen – de 
resterende 95% er team og eksekvering”. Alligevel har 
afdækning af teamet i store træk alene været med ud-
gangspunkt i fagkompetencer. Der er heldigvis kommet 
fokus på den menneskelige investering. Det er en svær 
størrelse at afdække teamets mentale ballast, motivati-
on, adfærdskompetencer, sammenhængskraft osv., men 
metoder (herunder den jeg har udviklet i Investorgator.
dk) spirer og modnes i disse år. 

Det kan være én af de ting, der skal til, for at få øje på 
kvindernes store potentiale og sikre, at flere investe-
ringskroner lander hos kvindelige founders. Kvinder har 
nemlig, som jeg ser det, utroligt store forcer inden for 
netop selvindsigt, ballast, motivation og ikke mindst ift. 
at sikre teamets sammenhængskraft. Absolut nødven-
dige fokus- og udviklingsområder, hvis man vil sikre en 
sund virksomhed.

MENTOR
Mænd er fra naturens side mere risikovillige og kål-
høgen end kvinder. Men man er alt for sovset ind i sin 
startup og har så mange følelser på spil, at det kniber 
gevaldigt med at bevare objektiviteten og helikopter-
perspektivet. En mentor kan være den sparring, der skal 
til for kvinder. De kvindelige klienter jeg har, bruger mig 
til at vende alt fra nye forretningsmodeller til personli-
ge udfordringer og udvikling. Jeg udfordrer dem med 
HV-spørgsmål, og jeg oplever, at den tætte sparring 
motiverer, perspektiverer og giver dem den nødvendige 
ro, til at klø på med deres livsdrøm. 

BARSEL

Vi får først for alvor flere kvinder i iværksætteri, når vi får 
flere mænd, der tager barsel. Jeg mener, at vi løser det 
bedst ved at give mænd og kvinder lige ret til barsel. 
Mænd skal kunne varsle barsel på lige fod med kvinder. 
Tænk hvad det kunne gøre for ligestillingen på arbejds-
markedet, hvis ”risikoen” for, at en medarbejder vars-
lede barsel, var ens for begge køn! Hvordan et par så 
fordeler barslen, skal være op til dem selv. Skal barslen 
øremærkes? Nej, det mener jeg ikke i første omgang. 
Med mindre mændene viser sig ikke at ville tage del i 
den, eller at kvinderne ikke vil afgive den. 

Dorte Damgaard Sejthen er mentor, matchmaker og founder af Investorgator.dk. Dorte har været iværksætter 
de sidste ti år bla. med eget tech-startup. Hun har de seneste år været mentor og forretningsudvikler for en 
lang række startups, og har de sidste to år arbejdet på en model, der skal sikre, at flere startups overlever og 
vækster gennem fokus på den mentale kapital, teamets sammenhængskraft og sikring af det rigtige match 
mellem startups og investorer.
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KOMMENTAR

Angst, håb 
&  Rock ’n’ Roll 

Af Nis Grønager Madsen (f.1975). 
Iværksætter, forfatter og foredragsholder.

Heltefortællinger
Hvorfor er der ikke nogle forbilleder for dem, der er voksne? 
Hvorfor hører vi ikke historier om at starte virksomhed på en 
helt almindelig måde uden at arbejde 20 timer i døgnet i en 
kælder. 

Jeg bliver virkelig skræmt af de her heltefortællinger om at ofre 
alt. Det er jeg simpelthen for gammel til. Og hvis det eneste vi 
tilbyder nye iværksættere er billedet af at være en succes, og 
at man skal ofre alt, sætter vi et urealistisk billede op, som ikke 
gør det attraktivt at starte egen virksomhed. For samtidig bliver 
frygten for ikke at lykkedes fodret af den historie. Jeg oplever 
simpelthen at jeg ikke kan leve op til den - og vil jeg så ikke 
lykkes?

39 år gammel og ny iværksætter 
Jeg var faktisk 39 og glad for mit parcelhus, da jeg startede min 
virksomhed. Jeg har kone, fire børn, et hus og en bil, der skal 
betales. Så er det vel ikke umuligt at starte virksomhed? 

Der skal noget risikovillighed til. Og det er nemmere som 19 
årig at sætte alt på et bræt. Der er jo ikke så meget at sætte 
på brættet. Anderledes ser det ud for folk, der er blevet ældre. 
Vi har måske børn og hus. Men der findes faktisk mange, der 
starter virksomhed, efter de har været på arbejdsmarkedet. 
Folk der har været lønarbejdere. Har vænnet sig til den faste 
månedlige lønudbetaling. Har lavet en økonomi, der afhænger 
af faste indtægter og som har vænnet sig til stabiliteten. 

Dem der starter en virksomhed har en risikovillighed, og er 
villige til at satse. De ønsker også noget andet end den faste 
månedlige betaling og alt, hvad der følger med. Sandsynligvis 
følger de en stor drøm, der er enormt meningsfuldt for dem.

Jeg har et ægteskab, som jeg er meget glad for. Det vil jeg da 
aldrig satse frem for en virksomhed. Det er vigtigere end at 
starte virksomhed. At kunne være far for mine børn er vigtigere 
end at starte en virksomhed. Mit helbred er vigtigere end min 
virksomhed. 

Det giver mening for mig at blive klar over, hvad der er på listen 
over, hvad du gerne vil passe på. Det giver ingen mening at 
opføre sig som en dumdristig ung.

Iværksættere kommer i alle afskygninger. Det er en vrangforestil-
ling, at alle bader i champagne, kører i dyre biler og arbejder 80 
timer i ugen. Mød Nis Grønager Madsen, der har taget rejsen fra at 
være tryg lønmodtager til det usikre liv som iværksætter. Han er ak-
tuel med en ny bog, hvor han beskriver udfordringer med identitet 
og motivation, men giver samtidig bud på, hvordan man håndterer 
dem, når man springer ud som iværksætter i en sen alder.

Foto:  privat
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Hvad gør jeg galt?

Er der så noget galt med min virksomhed? Med min 
måde at være iværksætter på?  Det kan lyde så ånds-
svagt, at jeg rent faktisk har haft det sådan. Men det 
har jeg. I perioder hvor det gik fint, men hvor der ikke 
var det store at lave, følte jeg mig så forkert. Der måtte 
være noget galt, tænkte jeg. Alle de oplevelser jeg 
hører om, som man skal have som iværksætter har jeg 
ikke. Hvad gør jeg forkert?

Og jeg vidste, at hvis jeg gik til kommunens konsulent 
for iværksætteri ville hun gennemgå væksthjulet for 
mig, og jeg ville gå derfra uden at være blevet klogere. 
For det handler ikke om vækst, markedsføringsplaner 
og omsætning - det handler om min tvivl på, om jeg gør 
det rigtigt.

Jeg tænkte tilbage til bøger jeg har stødt på om 
iværksætteri. Titler som “Just fucking do it”, “All-in” og 
“Kick-ass”. Alle har det samme narrativ. Man italesætter 
ganske enkelt iværksættere som krigere og helte, når 
de vinder den store gevinst.

Men hvorfor er der alt det drama? Hvorfor er der den 
retorik omkring iværksætteri? Hvorfor er det krig og 
kamp, der er sproget om iværksætteri? Kunne vi snakke 
om noget andet? På en anden måde om det?

Gør vi os selv en bjørnetjeneste ved at skulle føle sig 
i alarmberedskab hele tiden, for at synes at man er en 
“rigtig iværksætter?”

Hvad nu hvis der ikke er krig? Hvad nu hvis det er ok? 
Hvad nu hvis jeg ikke skal arbejde som en sindssyg, 
være på randen til afgrunden, ryggen mod muren, pisto-
len for panden?

Et forbillede til mig

Passer jeg så ikke ind som iværksætter? Det føles i 
hvert fald lidt som om, at Martin Thorborg og alle de an-
dre arketyper af iværksættere har dømt mig ude. Hvor 
går jeg så hen for at finde et forbillede? Nogen der har 
startet virksomhed, fordi de havde noget på hjerte og 
bare gerne ville være selvstændige?

Jeg sidder med en dum følelse af at være en anden-
rangsiværksætter. En der ikke er rigtig. En der lusket sig 
ind til det fine selskab, uden egentlig at være inviteret. 
En der bare kalder sig noget som andre kalder helte, en 
der går med lånte fjer. For jeg er ikke villig til at ofre alt. 
Jeg har et liv jeg holder utrolig meget af, så jeg er ikke 
villig til at ofre alt.

Jeg vil bare gerne udrette noget, jeg vil gerne skabe 
noget. 

Iværksætteri beskrives tit med heltehistorier. Virkelighe-
den er ofte en anden. En iværksætter skal kunne håndtere 
både modstand og usikkerhed for at lykkes. Bogen gør op 
med heltemyten og spørger: ”Er jeg en rigtig iværksætter, 
hvis jeg ikke vil satse mit helbred, hus og ægteskab?”

”Angst, Håb og Rock’n’Roll” giver et indblik i forfatterens 
personlige rejse fra tryg lønarbejder til det usikre liv som 
iværksætter. Bogen beskriver udfordringer med identitet 
og motivation, men giver samtidig bud på, hvordan man 
håndterer dem. Undervejs i bogen inddrages fire eksper-
ter med deres perspektiver.

Denne bog tager på en ærlig og uhøjtidelig måde livtag 
med livet som selvstændig og giver et relaterbart billede 
af, hvordan det er at være iværksætter. Bogen henvender 
sig særligt til modne iværksættere, men kan læses af alle, 
der interesserer sig for iværksætteri.

Foto:  privat

Hvornår er det et krav at have 
en  revisor ind over sit regnskab?

I dette gæsteindlæg fra regnskabsprogrammet Dinero får du svar på, 
hvornår din virksomhed skal have en revisor ind over sit regnskab. Du 

bliver også klogere på, hvilke typer gennemgang en revisor kan foretage 
– og hvornår de forskellige gennemgange er nødvendige. 

Foto:  Shutterstockx
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H va d  e r  e n  r e v i s o r ? 

Alle i Danmark kan kalde sig revisorer, fordi titlen ikke 
er beskyttet. Titlen som “Godkendt revisor” er omvendt 
en beskyttet titel, man kun må bruge, hvis man har 
gennemført længere uddannelse inden for netop revi-
sion. Titlen er en fælles betegnelse for, at man er enten 
“Statsautoriseret revisor” eller “registreret revisor”.

H va d  b e t y d e r  r e v i s i o n s p l i g t ? 

Hvis en virksomhed er underlagt revisionspligt, betyder 
det, at den er forpligtet til at lade sit regnskab gennem-
gå en form for revision af en godkendt revisor. 

Fire slags revisorerklæringer
Den godkendte revisor kan lave fire forskellige mere el-
ler mindre omfattende gennemgange af virksomheden 
– revision, udvidet gennemgang, review og assistance 
med opstilling, hvor revisionen er den mest omfattende, 
og assistancen er den mindst omfattende. 

Revision er den traditionelle revisionsproces, hvor 
regnskabet gennemgås. Revisoren “vender bilag”, 
krydstjekker kvitteringer med bogføringen, undersøger 
værdi af faktisk varelager og lignende dybdegående 
undersøgelser – alt sammen for at vurdere, om regnska-
bet er retvisende.

Udvidet gennemgang er en mindre omfattende og 
derfor billigere løsning end den traditionelle revision. 
Erklæringen vil stadigvæk give en rimelig grad af sikker-
hed.

Review er en mindre regnskabsmæssig gennemgang 
af revisoren. Den vil afspejle, at regnskabet i store linjer 
er retvisende, men at der potentielt kan være mindre 
uvæsentlige fejl i regnskabet. 

Assistance med opstilling af regnskabet er i praksis 
ikke en regnskabsmæssig gennemgang, men hjælp til 
at opstille en årsrapport, der opfylder de lovmæssige 
krav. Revisoren tager ikke ansvar for rapportens indhold 
men udelukkende for formatet.

H v o r n å r  e r  v i r k s o m h e d e n  u n d e r l a g t  r e v i s i -
o n s p l i g t ?

Virksomhedens regnskabsklasse afgør, om en revisor 
skal ind over regnskabet. Overordnet kan man opstille 
følgende skema for revisionspligten: 

(1) Som udgangspunkt ja, men de mindste selskaber kan i visse tilfælde slippe jf. 
4,8,12-reglen, der bliver gennemgået nedenfor.

Tabellen viser, at virksomheder i regnskabsklasse A 
ikke er omfattet af revisionspligten. Det betyder, at 
personlige virksomheder med personlig og ubegrænset 
hæftelse, fx enkeltmandsvirksomheder, ikke er omfattet 
af revisionspligten. Har man sådan en type virksomhed, 
er det altså ikke et krav, at man har nogen form for gen-
nemgang af en godkendt revisor. 

For virksomhederne i regnskabsklasse B er der derimod 
revisionspligt. Dog vil de mindste virksomheder i regn-
skabsklassen være undtaget, hvis de to regnskabsår i 
træk ikke overskrider nedenstående værdier – det, man 
også kalder 4,8,12 reglen. 

Virksomheden må maksimalt have: 
      ⊲  4 mio. i samlet balancesum 
      ⊲  8 mio. i nettoomsætning
      ⊲  12 fuldtidsansatte (i gennemsnit)

Overskrider virksomheden kun én af grænserne, kan 
den undlade at gennemgå revision.
Som sidebemærkning skal det siges, at erhvervsdriven-
de fonde i regnskabsklasse B altid er omfattet af den 
fulde revisionspligt.

Regnskabsklasse B
(micro)

(1)

A

Nej Nej
Ja/
Nej Ja Ja

B C D

Revisorpligt?

H va d  e r  e n  r e v i s o r ? 

Alle i Danmark kan kalde sig revisorer, fordi titlen ikke 
er beskyttet. Titlen som “Godkendt revisor” er omvendt 
en beskyttet titel, man kun må bruge, hvis man har 
gennemført længere uddannelse inden for netop revi-
sion. Titlen er en fælles betegnelse for, at man er enten 
“Statsautoriseret revisor” eller “registreret revisor”.

H va d  b e t y d e r  r e v i s i o n s p l i g t ? 

Hvis en virksomhed er underlagt revisionspligt, betyder 
det, at den er forpligtet til at lade sit regnskab gennem-
gå en form for revision af en godkendt revisor. 

Fire slags revisorerklæringer
Den godkendte revisor kan lave fire forskellige mere el-
ler mindre omfattende gennemgange af virksomheden 
– revision, udvidet gennemgang, review og assistance 
med opstilling, hvor revisionen er den mest omfattende, 
og assistancen er den mindst omfattende. 

Revision er den traditionelle revisionsproces, hvor 
regnskabet gennemgås. Revisoren “vender bilag”, 
krydstjekker kvitteringer med bogføringen, undersøger 
værdi af faktisk varelager og lignende dybdegående 
undersøgelser – alt sammen for at vurdere, om regnska-
bet er retvisende.

Udvidet gennemgang er en mindre omfattende og 
derfor billigere løsning end den traditionelle revision. 
Erklæringen vil stadigvæk give en rimelig grad af sikker-
hed.

Review er en mindre regnskabsmæssig gennemgang 
af revisoren. Den vil afspejle, at regnskabet i store linjer 
er retvisende, men at der potentielt kan være mindre 
uvæsentlige fejl i regnskabet. 

Assistance med opstilling af regnskabet er i praksis 
ikke en regnskabsmæssig gennemgang, men hjælp til 
at opstille en årsrapport, der opfylder de lovmæssige 
krav. Revisoren tager ikke ansvar for rapportens indhold 
men udelukkende for formatet.

H v o r n å r  e r  v i r k s o m h e d e n  u n d e r l a g t  r e v i s i -
o n s p l i g t ?

Virksomhedens regnskabsklasse afgør, om en revisor 
skal ind over regnskabet. Overordnet kan man opstille 
følgende skema for revisionspligten: 

(1) Som udgangspunkt ja, men de mindste selskaber kan i visse tilfælde slippe jf. 
4,8,12-reglen, der bliver gennemgået nedenfor.

Tabellen viser, at virksomheder i regnskabsklasse A 
ikke er omfattet af revisionspligten. Det betyder, at 
personlige virksomheder med personlig og ubegrænset 
hæftelse, fx enkeltmandsvirksomheder, ikke er omfattet 
af revisionspligten. Har man sådan en type virksomhed, 
er det altså ikke et krav, at man har nogen form for gen-
nemgang af en godkendt revisor. 

4948



P e r s o n l i g e  v i r k s o m h e d e r :
De personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirk-
somhed (EMV), personligt ejede mindre virksomheder 
(PMV) m.fl.) har seks måneder efter regnskabsårets 
afslutning til at udarbejde og indberette virksomhedens 
regnskab. 

Virksomheden kan søge om, at et regnskabsår skal 
adskille sig fra kalenderåret, men normalt følger de 
hinanden i personlige virksomheder. 
Derfor ligger fristen for de fleste 1. juli i det efterfølgen-
de år. 

I en personligt ejet virksomhed indsender virksomheden 
ikke et regnskab – men ejeren vil som udgangspunkt 
skulle udfylde en udvidet selvangivelse, hvor virksom-
hedens overskud og skyldig moms indberettes, og hvor 
man skriver, om man har modtaget assistance fra en 
revisor.

Enkelte undtagelser kan gøre, at man skal indberette 
yderligere regnskabsoplysninger. Den primære undta-
gelse er nettoomsætningsgrænsen på 300.000 kroner. 
Overskrider man den grænse, skal man udfylde udvide-
de regnskabsmæssige oplysninger; fx værdien af vare-
forbrug, fremmed arbejde og salgsfremmende udgifter. 

Hvornår skal et regnskab indsendes?

Skal man overhovedet indsende et regnskab til SKAT? Og i så fald hvornår? 
Det giver Dinero Regnskab dig svaret på i dette gæsteindlæg. Virksomhedsfor-
men afgør, hvornår et regnskab skal indsendes. Der skelnes mellem personlige 

virksomheder og kapitalselskaber.

REGNSKABSTEMA

Foto: Shutterstock

Det er vigtigt, at man løbende er opmærksom på virk-
somhedens overskud og overskuddets betydning for 
restskatten. Der beregnes rente af restskatten allerede 
fra 31/12, og renten ligger på 2.2 procent (2018).

Det betyder, at man vil skulle betale 3.300 kroner i 
rente, hvis man ultimo juli indberetter et overskud, der 
afviger med 300.000 kroner fra det angivne overskud. 

Omvendt kan 2.2 procent være en lav rente for en 
kassekredit – så hvis du fx betaler 5-10 procent i rente 
hos banken, kan det i nogle tilfælde betale sig at angive 
et lavere overskud og dermed opbygge restskat til 
betaling hos skat. 

Vær dog opmærksom på, at der lægges et procenttil-
læg på 4,2 procent (2018) af den fulde restskat oveni, 
hvis betalingen ikke er sket efter seks måneder.

Hvis man angiver et højere forventet resultat i sin for-
skudsopgørelse og dermed har et tilgodehavende hos 
SKAT, forrentes det med 0 procent (2018). Tidligere har 
renten dog været positiv. I 2017 kunne man fx forrente 
al overskydende skat risikofrit med 0,5 procent. 

Afslutningsvis skal du være opmærksom på, at du bliver 
pålagt et dagligt tillæg fra 200 til 5000 kroner, hvis 
du ikke indberetter din udvidede selvangivelse inden 
fristen 1. juli. 

K a p i ta l s e l s k a b e r :

Kapitalselskaberne (ApS, IVS, A/S, K/S mv.) har også en 
indberetningsfrist på seks måneder, men disse virk-
somhedsformer skal sende årsrapporten til Erhvervs-
styrelsen efter senest fem måneder. For børsnoterede 
selskaber er fristen kun fire måneder.
Hvis selskabets regnskabsår følger kalenderåret, skal 

årsrapporten altså senest være hos modtageren 30. 
maj. 

Selve indsendelsen skal ske til Erhvervsstyrelsen og 
foregår gennem programmet Regnskab 2.0 i både PDF 
og XBRL-formatet. 

Overskrides fristen, får man i første omgang en rykker 
af Erhvervsstyrelsen. Med rykkeren følger et otte dages 
varsel om indsendelse. 

Herefter bliver samtlige ledelsesmedlemmer pålagt en 
afgift for at forsømme deres pligt, og efter fire uger kan 
Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode om 
tvangsopløsning hos skifteretten. Når selskabet først er 
sendt til tvangsopløsning, kan det under visse omstæn-
digheder genoptages, men det er en administrativt tung 
proces. 

For kapitalselskaber gælder andre renteregler. Selska-
ber, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal i marts 
og november betale acontoskat beregnet som et gen-
nemsnit af skattebetalingerne de foregående tre år. 
Hvis beløbet er lavere end den endelige skat for året, 
lægges der 2,8 procent oven i (2018). Forudser man 
mulig restskat, kan der i marts og november indbetales 
frivillig acontoskat, så man kan undgå rentetillægget.

O p s u m m e r i n g :

Personlige virksomheder skal indberette den udvidede 
selvangivelse senest 1. juli i efterfølgende år. 

Kapitalselskaber skal indsende årsrapporten senest fem 
måneder efter sidste dato i regnskabsåret.
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Har du tjek på din GDPR?
Den nye forordning har også ramt iværksættere, og især webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye be-
stemmelser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det kan du bruge
OPR-Virksomhedslån til

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

Driftsfi nansiering Vækstfi nansiering Akut fi nansiering Betinget fi nansiering

Virksomhedslånet
optages og fungerer …

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

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

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

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

Eksempler på 
virksomhedslånets 
anvendelse

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

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

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

Finansiering af et ”godt” 
tidsbegrænset tilbud

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

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

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

20% rabat ved rettidig betaling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


