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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.

De grønne 
iværksættere 
er fremtiden

Ikke mere snak, vi skal handle NU

Der ikke gået meget mere end et år siden en svensk pige 
besluttede sig for at strejke i stedet for at gå i skole. For få uger 
siden besluttede et samlet folketing (minus Nye Borgerlige) at 
sætte et af de mest ambitiøse CO2-mål uden at ane, hvordan 
de bliver indfriet. Socialdemokratiet og deres støttepartier har 
kastet bolden op. “Danmark skal være kendt som et grønt 
iværksætterland”, hedder det i forståelsespapiret.

Som iværksætter kan du ikke længere være i tvivl. Bæredyg-
tighed er den største forretningsmulighed siden internettet. Det 
handler ikke om skal/skal-ikke, men om hvordan du kan booste 
din forretning. Vi skal sikre nye danske væksteventyr, så bære-
dygtighedens svar på tech-giganterne er danske. Ja, kald dem 
bare impact-giganter.

De nye iværksættertyper fylder mere og mere i vores medlems-
base. Ukuelige iværksættere med hjertet forrest, men desværre 
ofte på bekostning af forretningssansen. “Grønne iværksættere” 
er nemlig tvetydigt. For lige så grønne som de er for klimaet, 
lige så grønne kan de være i business.

De unge mobiliserer en energi, som vi ikke har set i generatio-
ner. Den skal bruges til at finde løsninger og forretninger på alle 
klodens problemer. Vi skal blive endnu bedre til at fremelske 
bæredygtige iværksættere. De vil mere end bare at snakke om 
verdensmålene i en temauge i skolen. Vi skal sikre, at de har alt 
den rådgivning, kapital og talent, som de har brug for. 

Vigtigst af alt er, at vi etablerer nye rollemodeller for den næste 
generation af iværksættere. Pond, som er portræthistorien i 
dette magasin, er et seriøst bud på en dansk impact-unicorn. 
For at komme i mål, skal Pond bruge kapital og kompetencer. 
Her har samfundet et ansvar om at støtte, der hvor markedet 
ikke selv kan løfte. Stifteren Thomas Brorsen er en af dem, som 
kan inspirere de nye iværksættere, ligesom Martin Thorborg og 
Jesper Buch har gjort for en tidligere generation. 

Danmark er foran resten af verden, når det handler om grønne 
løsninger, og det har givet os et forspring. Vi er ofte blinde for 
vores tradition for at tænke omgivelserne med i vores forret-
ningsideer. Men kineserne og amerikanerne kan også lugte de 
mange billioner, som den grønne omstilling rummer. De rykker 
hurtigt og mangler ikke pengene. 

Min anbefaling til alle iværksættere er: integrér bæredygtighed 
i kernen af jeres forretning. Det er alligevel her markedspoten-
tialet er, og vi kan kun komme i mål som samfund, hvis vi tænker 
iværksætterne ind i kernen af den grønne omstilling. Gør indsat-
sen målbar. Den skal være let at forstå, så I får kommunikeret til 
de rette stakeholdere. Hvis I formår det, er der en stor økono-
misk gevinst at hente, når det gælder forbrugere, investorer og 
medarbejdere. Bare spørg Pond eller for den sags skyld Grim, 
Takt,  Too Good To Go eller SimpleFeast.
 
Igen i år arrangerer Dansk Iværksætter Forening Global Entre-
preneurship Week i uge 47 – også kaldet Danmarks Iværksæt-
teruge. Vi afvikler den synkront med 170 lande i hele verden. 
Vi holder events over hele landet, og hylder de nye helte i 
iværksættermiljøet: De grønne iværksættere. 

Hos Dansk Iværksætter Forening bruger vi Global Entrepreneu-
rship Week til at skubbe den grønne omstilling fremad. Grønt 
iværksætteri er nemlig ikke filantropi. Det er hardcore business.
Vi skal sikre, at vi udvikler, understøtter og skalerer den gode 
idé i Danmark. 

At politikerne har sat et mål, som de ikke ved, hvordan de 
skal nå - det byder vi velkommen. Det er en invitation, og vi 
opfordrer til, at vi indfrier det sammen. Selvom den slags mål er 
atypiske for politikere, har det altid været et vilkår for iværksæt-
tere. Samfundet har bevæget sig ind i vores komfortzone.

Gå ind på gew.dk og lad dig inspirere. Der er langt over 100 
arrangementer.

God iværksætteruge og god business. 
Vi ses derude!

Foto: privat

Af Peter Kofler, Formand i Dansk Iværksætter Forening
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Gør din virksomhed grønnere 
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www.d-i-f.dk
www.ivaerksaetteren.dk  

Få Danmarks førende startup-medie – 
IVÆRKSÆTTEREN – sendt direkte til din 
virksomhed. 
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tænke ud af boksen. Lad magasinet ligge 
i receptionen, i kantinen, i mødelokalet 
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værdi og inspiration.

Læs mere på www.d-i-f.dk/business-med-
lem
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HVAD ER 
IVÆRKSÆTTERUGEN? 
Danmarks Iværksætteruge, eller det mere internationale navn, Global Entrepreneurship Week, er 
over os. Og det er ikke kun i Danmark, at vi i uge 47 hylder og fokuserer på iværksættere. I 170 
lande verden over er iværksætteri i fokus denne uge. Global Entrepreneurship Network står bag 
en lang række globale iværksætter-initiativer, og Global Entrepreneurship Week er et af dem.

Hvad er Global Entrepreneurship Week?

I Danmark består Global Entrepreneurship Week af en uge 
med op til 200 lokale iværksætter-events i hele landet med ca. 
25.000 deltagere. Arrangementerne afholdes af lokale aktører, 
både private og offentlige, som til dagligt arbejder for at hjælpe 
iværksættere, eller som måske er iværksættere selv. Det er 12. 
år, at Global Entrepreneurship Week afholdes i Danmark.

“Our aim at the Global Entrepreneurship Network is to build one global, entrepreneurial ecosystem, connecting 
entrepreneurs, investors, researchers, policymakers and other startup champions in more than 170 countries. For 
more than 10 years, Denmark has featured a strong national campaign during Global Entrepreneurship Week 
– with support from high-level government officials and an active group of local partners across the country. 
Most recently, GEW Denmark was nominated for ’Campaign of the Year’ in 2018 for its innovation in content and 
programming when it addressed key themes in the Sustainable Development Goals. We look forward to seeing 
how Global Entrepreneurship Week continues to inspire, connect and support the next generation of Danish 
entrepreneurs.” 

Mark Marich, Executive Vice President, Global Entrepreneurship Network

HVAD ER IVÆRKSÆTTERUGEN

170+ lande 20.000 partnere 40.000 events 10 millioner 
deltagere

Af Margit Lind, Head of Sustainable Entrepreneurship, Dansk Iværksætter Forening

Iværksættere skal redde planeten
Dansk Iværksætter Forening har siden 2016 været vært for den 
danske udgave af iværksætterugen, og i år er temaet faldet 
på Grønne Iværksættere. Vi har nemlig brug for at inspirere 
den næste generation, til selv at kaste sig ud som innovative 
iværksættere, der vil gøre noget positivt for klimaet.
 
Kun med de innovative opfindelser har vi en reel chance for 
at komme i mål, når vi i 2030 opgør klimaregnskabet med os 
selv - og med EU. Danmarks nye regering har sat et ambitiøst 
klimamål med en 70 procents CO2-reduktion inden 2030. 
Nordiske impact startups spiller en afgørende rolle de næste 
10 år, og antallet af disse virksomheder er heldigvis fordoblet 
det seneste år, men vi har brug for mange flere.

Det viser sig også, at der er god forretning i de formålsdrevne 
virksomheder. Der er både purpose og market opportunity. 
Derfor taler emnet både til de kommende generationer, som er 
meget styret af at have et formål. Men også til de garvede, der 
kender gamet.

Ved at bruge Global Entrepreneurship Week Denmark til at 
belyse dette momentum, kæmper vi også for, at den gode 
idé skal kunne skaleres op på et niveau, hvor vi kan diskutere 
markedsandele.

Det store fokus på FN’s verdensmål under Iværksætterugen 
i 2018 har banet vejen for at skifte fokus til det næste skridt 
- den praktiske del. Hvordan gør vi? Hvad gør vi? Forbruge-
re, erhvervslivet og politikere har alle interesse i at deltage i 
denne dialog. Iværksætternes stærkeste kort er, at de skaber 
vækst nedefra og op. De har redskaberne til starte forfra, eller 
gentænke et produkt eller en service.

Global Entrepreneurship Week Denmark 2019 rækker derfor 
ud til alle potentielle grønne iværksættere, og stiller en plat-
form til rådighed. Vi giver mikrofonen til dem, som gerne vil 
høres og skabe eksponering. Og til dem der fortæller de gode 
historier, som skal inspirere og motivere den næste generation 
af iværksættere. 

Se alle events, som er en del af  Global Entrepreneurship Week Denmark på: 

GEW.DK/EVENTS

Foto: Shutterstock
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VELKOMSTHILSEN

Foto: Folketinget

Simon Kollerup

regeringen har vi sat os for, at vi vil føre en politik, 
hvor Danmark igen tager internationalt lederskab for 
den grønne omstilling. Der er ingen tvivl om, at der 
ligger forretningsmuligheder i den grønne omstilling. 

For klimaudfordringerne er en unik mulighed for at tænke i nye 
løsninger, og de vigtige bidrag til grønne løsninger og dermed 
grønne erhvervseventyr kan ligeså godt findes af en iværksæt-
ter fra Thy som en iværksætter fra Silicon Valley.

I den sammenhæng har jeg fokus på at styrke økosystemet for 
grønt iværksætteri, så vi giver iværksætterne bedre mulighe-
der for at skabe den næste Vestas, Rockwool eller Grundfos 
i Danmark. Det er nødvendigt, hvis Danmark skal vinde den 
grønne førertrøje tilbage og komme på verdenskortet som en 
grøn iværksætternation. Og det er nødvendigt for, at vi kan 
nå i mål med vores store grønne ambitioner om at reducere 
CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030. Det kræver hidtil 
ukendte løsninger, som vi end ikke har tænkt os til endnu. De 
løsninger har vi brug for jeres hjælp til at finde og skabe.

Danske unge har klima som en af de allervigtigste politiske 
prioriteter. Både nationalt og på EU-plan. Det kommer uden 
tvivl til at præge den fremtidige iværksætterscene, hvor 
virksomheder ikke blot bliver etableret med indtjening for øje, 
men især også med ønske om at skabe en grønnere og mere 
bæredygtig verden.

Som erhvervsminister er min opgave i den sammenhæng at 
sikre gode rammevilkår og opbygge et velfungerende grønt 
økosystem for risikovillig kapital. Vi skal skabe gode rammer 
for, at investorerne i samarbejde med statslige aktører som 
Vækstfonden, kan levere den nødvendige kapital til de grønne 
virksomheders videre vækst, skalering og globalisering.

I dag er der desværre ikke mange investorer i Danmark, der 
har erfaring med, hvordan der kan udvikles grønne vækstvirk-
somheder. Og for vækstvirksomheder er adgang til ”klog kapi-
tal” – altså personer med erfaring og ekspertise, der er villige 
til at investere – meget vigtigt for både finansiering, men også 
for forretningsudvikling hos lovende grønne virksomheder.

Erhvervsministerens 
velkomsthilsen og hyldest 
af grønne iværksættere

I regeringen vil vi derfor arbejde for, at det bliver lettere for 
grønne virksomheder at finde finansiering. Til gavn for fremti-
dens grønne, bæredygtige løsninger. Og til gavn for Danmark 
og klimaet.  

Jeg møder hver dag rigtig mange dygtige og inspirerende 
iværksættere med kreative hjerner og originale ideer, der 
f.eks. gør en konkret forskel for miljøet og klimaet. Mange af 
de ideer kunne jeg da godt tænke mig selv at have fået. Om 
det så skulle være fremtidens lagringsteknologi, den perfekte 
plastikerstatning eller noget tredje, så bliver jeg inspireret af 
mennesker, der tænker grønne løsninger og forretning sam-
men. Sådan en virksomhed, ville jeg være stolt af at stå bag.   

Jeg møder heldigvis også mennesker, der er lykkedes med 
at skabe nye bæredygtige virksomheder, når jeg er på besøg 
rundt i landet. Jeg kan faktisk konstatere, at flere og flere af 
denne type virksomheder pibler frem i øjeblikket.

Et godt eksempel er virksomheden STRANDET, som jo ligger i 
min egen hjemstavn, Thy, og som for nyligt vandt landdistrikts-
prisen. De formår at engagere lokalsamfundet i indsamling 
og genanvendelse af plastik, der skylles op på stranden. Det 
skaber både arbejdspladser og øger miljøbevidstheden i sam-
fundet. Det er jo i den grad prisværdigt, og den idé gad jeg da 
godt have stået bag.

Som thybo er et andet oplagt eksempel for mig at fremhæve 
virksomheden Blue Lobster, der via en app skaber en tættere 
kobling mellem de danske forbrugere og de lokale danske 
fiskere. Det giver både friskere og billigere fisk til forbrugerne, 
flere penge til fiskerne og mere bæredygtigt og lokalt fiskeri. 
Virksomheden har fået rosende ord med på vejen af Barack 
Obama, og jeg er altså også med på vognen.

God iværksætteruge 
      

Simon Kollerup,        
Erhvervsminister

I
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BAGGRUND

Foto: Shutterstock

DE  GRØNNE, NYE  
FORBILLEDER

Den nye generation af iværksættere er ikke 
defineret af alder. Vi ser iværksættere i alle aldre, 
for hvem CO2-besparelse, bæredygtighed og 
klimaproaktivitet er grunden til, at de starter en 
virksomhed.

Vi ser os om efter en slags tidstypisk Greta Thun-
berg for iværksættere, som vil have markedsandele 
og ende som grønne unicorns. Godt nok kan lige 
netop Gretas facon dele vandene - men hun er ble-
vet synonym med den unge generations ansvars-
følelse og krav om, at vi gør noget. Der er brug for 
rollemodeller og forbilleder - som viser vejen og 
inspirerer den unge generation til at kaste sig ud 
i det. Her er et forsøg på at optegne nogle af de 
karakteristika, som definerer de grønne iværksæt-
tere, der inspirerer os i dag, og forsøger at tegne et 
billede af fremtidens grønne forbilleder.

Klimahandling
Verdens CO2-regnskab er en central del af pro-
duktets forretningsmodel. Men hos mange er det 
også direkte implementeret i produktet. Som CEO 
og co-founder af Seaborg Technologies, Troels 
Schönberg siger om at revolutionere energibran-
chen: Vi er ligeglade med klimaholdning. Vi går op 
i klimahandling. 

En rebelsk handling
Seaborg Technologies er et bud på et nyt grønt 
forbillede. 

Seaborg startede som et samarbejde mellem en 
gruppe fysikere, kemikere og ingeniører i 2015. For 
Troels Schönfeldt, som har en ph.d. i kernefysik, var 
det nærmest en rebelsk handling at blive iværksæt-
ter. I den spæde start handlede alt om visionen, og 
ifølge Troels havde hans første pitch ikke engang 
ordet ‘marked’ med. Men når man har en chance 
for at løse klimaproblemerne og den globale ener-
gifattigdom, ville det være moralsk uansvarligt ikke 
at gå all-in, siger Troels om at fravælge 
forskervejen.

Af Emilie Fuglsang, Projektleder 
Global Entrepreneurship Week Danmark

Det bedste ved at lave Global Entrepre-
neurship Week er, at dykke ned i alle de 
nye grønne løsninger, der vokser frem 
i Danmark. Personligt giver det mig en 
grund til at tro på, at vi kan gøre noget 
ved klimasituationen. Det bliver nok aldrig 
som vi havde håbet på eller forestillet os. 
Men det bliver noget andet, noget nyt vi 
ikke kender endnu – og det er fantastisk 
at heppe på håbefulde opfindere af fremti-
dens grønne løsninger. De handler.

- Projektleder på Global Entrepreneurship   
  Week Denmark 

Emilie Fuglsang, Projektleder 
Global Entrepreneurship Week Danmark
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Co2-regnskabet giver opmærksomhed
Udover den akutte klimabevidsthed, er målbarhed 
på CO2-besparelse et parameter, som beviser, at 
man handler proaktivt for klimaet. Produktet giver 
forbrugeren en mulighed for at spare CO2. Med de 
nye, danske klimamål, hvor vi som land har forplig-
tet os på 70% CO2-reduktion i 2030, er der grund 
til, at forbrugerne investerer i CO2-besparende 
hverdagsprodukter.

En af de nyeste aktører på markedet søger både at 
ændre, hvad folk grundlæggende tænker om mad, 
men har også siden opstart vist, at CO2-besparelse 
er en del af deres klimaregnskab. Måltidskasserne 
fra GRIM har fået en masse eksponering, og blev 
bl.a. nomineret til Nordisk Råds Miljøpris - den pris 
Greta Thunberg d. 27. oktober 2019 forresten vandt 
og afviste. GRIM har skabt en forretning ved at gøre 
uudnyttede ressourcer - ubrugte, allerede produce-
rede afgrøder - til et salgbart og attraktivt produkt. 

Ved at have produkterne klar til salg fra første aftale 
med en landmand, har de også kunnet måle det 
på CO2-besparelsen med det samme. GRIM har 
tappet ind i en det, man kalder en sidestrøm, dvs. et 
uudnyttet bi-produkt. Og fordi madspild er en stor 
klimasynder, er besparelse på dette område med til 
at gøre dem til en af de nye rollemodeller.

Millennials tror på at virksomhederne er den 
bedste til at komme med løsningen
I en ny undersøgelse fra Dansk Industri med 1300 
deltagende i aldersgruppen 19-36 år, viser svarpro-
centen på et af spørgsmålene, at over 50% mener, 
at virksomhederne vil være de bedste til at skabe 
en positiv forskel, når det kommer til klimaomstil-
ling. Den store adspurgte gruppe af millennials 
i alderen 19-36 år repræsenterer fremtidens 
arbejdskraft, fremtidens købekraftige publikum og 
fremtidens brugere af digitale løsninger. Deres tro 
på, at virksomhederne kan gøre en forskel, er der-
for en motivationsfaktor, som kan få iværksætterne 
til at springe ud i det.

Kilde: Dansk Industri

Foto: Shutterstock

BAGGRUND

Sælger du produkter
med faremærkning?

gift-info.dk

Så skal du indberette oplysninger, der hjælper sundhedspersonalet 
med at give den rette behandling i tilfælde af forgiftning.

Sælger du en kemisk blanding med fare-

mærkning til privat eller professio nel brug?

Så betyder ændrede EU-regler, at du fra  

1. januar 2021* skal indberette oplysninger 

om den kemiske sammensætning til gift-

informationscentre i alle de EU-lande, hvor 

blandingen markedsføres.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du går i gang 

med det samme, da det kan tage tid at forbe-

rede de oplysninger, der skal indberettes. 

Miljøstyrelsen har lavet en vejledning, du 

kan bruge som støtte, når du skal i gang med 

opgaven.

Få vejledning på

*  Oprindeligt var fristen for blandinger, der sælges til forbrugere, 1. januar 2020. Udskydelsen af fristen forventes 

formelt vedtaget i december 2019. For blandinger, der sælges til industriel brug, er fristen 1. januar 2024.
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MAGASINETS 

Foto: Simon Læssøe

Danske Pond 
står med noget hele 
verden efterspørger... 

PORTRÆT

Af Alex Randrup

I år er det mere end 100 år siden, at plastikken blev opdaget 
i den form, som vi kender i dag. Det er fleksibelt og holdbart. 
Det er vores forbrug af plastik derimod ikke. 

Faktisk er det sådan, at mere end otte millioner tons plastik 
hvert år bliver udledt i havet. Det svarer til, at der hvert eneste 
minut bliver dumpet en lastbil med plastik i verdenshavene. 
Det tal forventes at blive fordoblet i løbet af de næste ti år. 

Klimaproblemerne har aldrig fyldt mere i medierne, end det har 
gjort de seneste år. Det er blevet vores alles fælles bekymring. 
Under valgkampen i forsommeren var diskussioner om grøn 
omstilling, vedvarende energi og bæredygtighed i landbruget 
nemlig føjet til højre og venstre i en sådan grad, at klima og 
miljø faktisk endte som det emne, der blev omtalt allermest.

Historien om den danske virksomhed Pond er én af de 
mere kuriøse iværksætterhistorier. For Pond er en bombe af 
den gode slags, og kan vise sig at være det største danske 
erhvervseventyr i nyere tid. Flere i iværksættermiljøet udrå-
ber dem til at være et godt og troværdigt bud på en dansk 
impact-unicorn (en startup som værdiansættes til en milliard 
dollars eller derover).

Det er historien om en duo, der knækker koden på en formel, 
vi alle efterspørger. For fire år siden fandt maskiningeniør Tho-
mas Brorsen Pedersen og kemiker Martin Jensen formlen på 
bioresin, en komposterbar plast, der kan indgå i naturens eget 
højteknologiske system. Det betyder ret beset, at den danske 

duo har opskriften på, hvordan man laver bionedbrydelig pla-
stik, der kan bruges i både møbel-, tøj- og bilindustri. 

Opfundet på et Gorenje-komfur 
 
Historien om tilblivelsen af opskriften på det bionedbrydelige 
plast kan næsten ikke blive mere iværksætteragtig. I en kælder 
i Aarhus for fire år siden stod duoen og forsøgte sig frem ved 
at røre plantemateriale og mineraler sammen i en gryde over et 
Gorenje-komfur. Nogle af ingredienserne havde de været helt i 
Hongkong for at købe. De hostede og hakkede over dampene, 
mens noget i gryden skulle vise sig at være formlen på den 
komposterbare plast bioresin. 

En formel, der kan vise sig at være så meget værd, at der ikke 
er tal nok på lommeregneren for at vise dens værdi. Men for 
makkerparret Thomas Brorsen Pedersen og Martin Jensen er 
det ønsket om at gøre verden fri af plastik, der trækker mere 
end de milliarder, der sikkert følger med, når man måske har 
fundet løsningen på verdens mest presserende forurenings-
problem.

“For mig kommer der ikke noget efter Pond. Jeg kan se, at hele 
mit liv giver mening med alle de ting, jeg har lavet tidligere. 
Da jeg var ung fik jeg øjnene op for de giftige komponenter, 
plastbranchen bruger til at lave ikke bare surfboards,

Som ung brækker Thomas Brorsen Pedersen sit surfbræt. Her knækker han måske 
også koden til verdens mest presserende forureningsproblem: Hvordan gør vi

 plastik overflødigt? Iværksættervirksomheden Pond bliver spået af flere i 
det danske iværksættermiljø til at være det næste store danske erhvervseventyr. 

Men kan lille Danmark rumme ideer på den her iværksætterskala? 
Magasinets profil er denne gang  Thomas Brorsen Pedersen 

fra aarhusianske Pond.

Foto: Privat
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men tusindvis af andre ting, vi omgiver os med. Epoxy, glasfi-
bre, polyrethanskum, styren og alt mulig andet skidt. Jeg blev 
vildt chokeret over, hvor voldsomt miljø- og arbejdsmiljøskade-
lige stoffer, vi lever med”, siger Thomas Brorsen Pedersen. 

Det var frustrationen over, ikke at have et surfbræt som sine 
kammerater, der satte skub i Thomas’ interesse for materialet i 
teenageårene. Først byggede han sit eget. Siden byggede han 
en forretning på hjemmelavede bræt. Hvad der startede som et 
eksperiment lagde kimen til Thomas livsmission: at være med 
til redde planeten.

“For mig er det en livsmission, som jeg tror, jeg er sat på. Der 
er en dybere mening med alle de ting, der er sket i mit liv. Det 
virker lidt urealistisk det hele. Alle brikker falder på plads for 
mig. Jeg tror, jeg er sat i verden for at forandre kompositverde-
nen til at være fuldt biobaseret og det er så det, vi nu er gået 
ret kommercielt med”, tilføjer Thomas. 

I 2015 blev Pond til et selskab. Siden er den kaospilot-uddanne-
de Pernille Alberg Pedersen kommet med i ejerkredsen, så den 
nu tæller tre med Thomas Brorsen Pedersen og Martin Jensen.

De globale industrier vender sig 
mod verdens mindste storby 

Opdagelsen af bionedbrydelige plastik har fået globale industrier 
til at vende sig mod verdens mindste storby Aarhus. I sin relativt 
korte levetid har Pond allerede vakt stor opsigt uden for landets 
grænser. I 2015 blev Pond bioplast kåret som en af verdens 10 
mest lovende innovationer inden for bæredygtige materialer af 
Launch Nordic, som NASA, US Department of State, NIKE og 
USAID står bag, og som har Novozymes, IKEA og H&M omkring 
partnerbordet. 

Foto: Simon Læssoe

PORTRÆT

I 2017 vandt Pond kompositverdenens internationale 
konkurrence ‘The Startup Booster’ i Paris og fik en anden-
plads, og en præmie på knap 1,5 millioner kroner, i ver-
dens største green tech-konkurrence, ‘Postcode Lotteries 
Green Challenge’.

Læg så hertil et hav af omtale fra pressen i ind- og udland. 
Selvom udlandet har belønnet Pond for deres opfindelse, 
har det ifølge Thomas Brorsen Pedersen været svært at 
få Danmark overbevist. I 2017 fik firmaet en halv million 
kroner i opstartshjælp. I alt har Pond fået syv afslag af 
Innovationsfonden.

“Det har været nemmere for os at overbevise udlandet 
om, at vi har fundet formlen på biobaseret plast. Jeg ved 
ikke, om det skyldes, at man er mere skeptisk herhjemme 
eller hvordan. Det afspejler sig også i vores projekter og 
partnerskaber, hvor kun ganske få har rod i Danmark,” 
siger Thomas Brorsen Pedersen. 

Fine priser og opmærksomhed får normalt telefonen til at 
ringe oftere. Det har også været tilfældet for det aarhu-
sianske selskab, påpeger Thomas videre. 

“Det har været en vanvittig rejse de sidste par år. Vi er 
gået fra at være en lille virksomhed med drømme om at 
redde planeten til at være kendt i kompositverdenen ver-
den over. Vores telefoner har ringet meget og vi har fået 
mange tilbud. Derfor er vi naturligvis også blevet meget 
mere bevidste om, hvad vi vil, og hvem vi vil samarbejde 
med. Det skal være på de rette vilkår,” opfølger Thomas. 

Manglende kapital langsom-
meliggør de grønne intentio-
ner
På trods af de flotte internationale anerkendelser og den 
lange række af projekter med internationale brands som 
Ikea, Nike og H&M. Så har armene ikke altid været over 
hovedet på ejerkredsen bag Pond. For det har krævet 
hårdt arbejde at komme hertil, hvor virksomheden står 
i dag. Det koster mange penge at udvikle på så store 
ambitioner, ligesom kontrol af kvalitet, produktion, sikker-
hed og miljø kræver lige så megen tålmodighed som det 
lobbyarbejde, der forsøger at holde den konventionelle 
plastindustri kørende.

“Hvis vi skal skalere Pond, så meget som der egentlig er 
behov for, så betyder det, at vi skal have let adgang til 
kapital og der stilles jo en masse krav. Men det gør bare, 
at rejsen den bliver lang og sej. Tag til USA, der kan du 
risikere, at der kommer en gut ind ad døren og smider 10 
millioner dollars og siger: “Kan I ikke bruge dem her, så 
kommer jeg tilbage om et år og ser om det er gået godt 
og så kan vi snakke sammen på det tidspunkt?”, tilføjer 
Brorsen Pedersen.  

Der hersker vist ikke tvivl om, at Pond er i en klasse for sig 
selv herhjemme. Det kræver millioner at udvide forret-
ningen. En fabrik til at øge produktionskapaciteten for at 
være mere præcis. Der er både forventninger og håb fra 
omverdenen om, at Pond klarer den og får skaleret forret-
ningen. I bedste Coca-Cola-produktionsstil er det dog kun 
meningen, at den hemmelige ingrediens i det bæredygti-
ge materiale skal laves i Aarhus. Resten skabes lokalt hos 
kunden. Det gør det muligt at producere i en sådan fart, at 
det kommer til at gøre en stor forskel for forbrugerne og 
for klimaet. 

Her fire år efter Pond blev stiftet, har de sikret sig patent 
på deres opfindelse. En vanvittig og underlig fornemmel-
se, fortæller Thomas Brorsen Pedersen. Det cementerer 
ideen og den kommende plastikrevolution, som Pond kan 
være bannerførere på. Det er beviset på, at det virker og 
at de har fat i noget unikt. 

“Det er en kæmpe stor anerkendelse af, at vi er de første 
i verden, der har gjort det her, og der er ikke nogen 
der truer med at gøre det samme som os. Det betyder, 
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at vi har noget unikt. Det er jo en underlig fornemmelse at stå og 
brygge noget, som man har en idé om måske kan blive til noget og 
så konstatere, at det virker. Men man er nødt til at sikre sig, så vi kan 
blive kommercielle. Derfor er patentet vigtigt, og det betyder virkelig 
virkelig meget,” påpeger Thomas. 

For det har været en lang og sej kamp at nå hertil i dag. Hvis man gik 
ind i projektet på grund af pengene, så kunne ejerkredsen blive mil-
lionærer på kort tid, men for dem handler Pond om meget mere end 
det. Helt tydeligt bliver det, når Thomas prædiker Ponds værdisæt  
“planet, people, profit”. Prioriteret i kronologisk rækkefølge. 

Pond kan eksplodere i vækstorgie
Plastik er det 20 århundredes vigtigste opfindelser. Nu skriger vi efter 
at finde et supplement. Pond er klar til at forandre en helt verden af 
plastik. Skridt efter skridt. Ponds bioresin kan erstatte giftigt formalde-
hydholdige lim, der er benyttet som bindemiddel i spån- og MDF-pla-
der. 

Ponds egne undersøgelser og tal viser, at Ikea aftager 1% af alt træ i 
verden til deres møbelproduktion og de bruger 20% af alle spånpla-
der globalt set. Ikea har vist interesse for Ponds opfindelse og det 
kan være starten på et nyt vildt erhvervseventyr. For bare lige at min-
de om, at IKEA er over det hele. De har varehuse på seks af verdens 
syv kontinenter, herhjemme er det mere reglen end undtagelsen, at 
glas, stole og gulvtæpper er fra IKEA, og deres husstandsomdelte 
katalog udkommer i et større oplag end Bibelen.

Fremtiden ser lys ud for den aarhusianske virksomhed. Man skal lede 
længe efter, hvis man vil finde en virksomhed, man kan kigge på 
med lige så forventningsfulde øjne. Det kræver store investeringer. 
En ny fabrik på Aarhus Havn vil løfte produktionen og omsætningen. 
En fabrik som mere er et avanceret laboratorium med planer om en 
produktion, der er 40 gange større end den, der lige nu er i gang. Og 
med mulighed for at udvide yderligere. Det er sat i gang. Men det har 
været længe undervejs og selv erkender Thomas Brorsen Pedersen, 
at han i processen mange gange har hevet sig i håret i frustration. 

“Der er ingen tvivl om, at det vigtigste for os er, at vores produkt 
kommer ud og bliver brugt i hele verden for at gøre en forskel. Der 
bliver stillet store krav til os og vi holder os i gang med, når det hele 
ser håbløst ud og man er nede at dykke på bankkontoen, så klemmer 
man sig selv op igen. Men vi kunne da have ønsket, at vejen dertil var 
lettere og kapitalen kom nemmere. Vi kan jo mærke efterspørgslen. 
Det kræver store investeringer at få vores produkt på markedet. Det 
er noget helt andet end et stykke software. Vi er en forretning i udvik-
ling og det tager tid og koster mange penge at få et egentligt produkt 
på gaden”, afslutter Thomas Brorsen. 

Foto: Simon Læssøe

Pond har lavet en såkaldt binder. En unik lim lavet 
af plantemateriale og mineraler fra naturen. Kon-
centratet består af 15-20 ingredienser og binder 
sig naturligt til naturfibre fra eksempelvis hør, 
havreskaller, hamp, ananas, palmeblade, bom-
uld, bananblade, tang, alger og græs. Tilsammen 
bliver de to dele, limen og fibrene, til plastik. Den 
slags, som naturen nedbryder.

Pond

∙ Blev stiftet som virksomhed i 2015

∙ Består af Martin Jensen, der er adjungeret lektor i 
  kemi ved Aalborg Universitet, og Thomas Brorsen, 
  der er uddannet maskiningeniør fra Aarhus Univer
  sitet med speciale i materialeteknologi, særligt plast  
  og komposit. Derudover Pernille Alberg Pedersen, 
  der kaospilotuddannet, partner og forretningsudvik- 
  ler samt en række kemistuderende og frivillige. 

∙ Har kontor i på havnen i Aarhus og en mindre 
  afdeling i Shanghai.
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# 1 
Forbrugere i hele verden er enige: 
Hellere abonnere, end eje!

Det store opgør med den traditionelle transaktions- 
og ejerskabsmodel har længe været undervejs, og 
nu bekræfter en ny, stor international undersøgel-
se, at abonnementsøkonomien for alvor har bidt sig 
fast på tværs af lande i Europa, Nordamerika, Asien 
og Australien. Flere end 13.000 respondenter fra 12 
lande indgår i undersøgelsen, der bl.a. viser forbru-
gernes holdning til hvilke produkter, de hellere vil 
abonnere på end at eje.

Den store internationale undersøgelse, som den 
amerikanske softwarevirksomhed Zuora står bag, 

viser bl.a. at andelen af abonnementer i husstanden 
er vokset betydeligt de seneste fem år, og faktisk 
så tror 74 procent af de adspurgte, at vi i fremtiden 
vil abonnere på endnu flere produkter og tjenester, 
fremfor at eje dem. Det skyldes ikke mindst, at de 
adspurgte selv har lyst til at gå den vej. 68 procent 
af de adspurgte er enige i, at en persons status 
ikke bestemmes af, hvor meget han eller hun ejer, 
og 57 procent ville faktisk allerede i dag ønske, at 
de ejede færre ting. Det skyldes i høj grad et ønske 
om at opnå færre byrder og større fleksibilitet.

VÆRD AT VIDE

# 2 
Black Friday
overtager julehandlen 

Black Friday 2019 går fra at være et en-dagsudsalg 
til at blive Black Week, der strækker sig over en hel 
uge.

Det skyldes, at Black Friday 29. november ligger 
så tæt på december og julehandlen, at butikkerne 
føler sig tvunget til at tyvstarte Black Friday udsal-
get. Dels for at undgå kaos i levering af pakker og 
dels for at undgå, at Black Friday tager for meget af 
julehandlen.

Sådan lyder vurderingen fra PriceRunner, der er 
Danmarks største prissammenligningstjeneste med 
mere end 7000 butikker, der kan søges priser og 
produkter i.

”Black Friday og julehandel falder lige oveni 
hinanden, og det kan give butikkerne, og især 
transportfirmaerne og pakkeshops, store problemer 
efterfølgende, når både udsalgskøb og julega-
ver skal leveres på en gang. Mange butikker og 
pakkeshops frygter kaos når pakker skal leveres 
og afhentes,” siger Martin Andersen, direktør for 
PriceRunner.

Black Friday – største julehandelsdag
”Black Friday bliver årets største julehandelsdag 
med masser af gode muligheder for at gøre en god 
handel,” siger Martin Andersen.

Samlet set er det PriceRunners forventning, at 
Black Friday ugen bliver rekordstor med en vækst 
på 20 til 25 procent sammenlignet med Black 
Friday sidste år.

Legetøj er tophittet på Black Friday

”Det er især legetøj til børn, som vi jagter gode 
Black Friday tilbud på, for at spare penge på årets 
julegaver,” siger Martin Andersen.

1 .   LEGETØJ 6 .   HØJTTALERE 

2 .   HØRETELEFONER 7.   KØKKENUDSTYR 

3 .   MOBILTELEFONER 8 .   SKO

4 .   TV 9 .   PLAYSTATION 4-SPIL

5 .   SPILLEKONSOLLER 1 0 .   AKTIVITETSMÅLERE 

Her er top-10-listen over de mest populære produktkategorier, 
vi vil jagte gode tilbud i:
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# 3
Black Friday: 10 råd til en god handel
10 gode råd til at gøre den bedste handel på Black Friday

Du kan med fordel bruge et par timer, inden det 
går løs, på at finde ud af hvilke butikker, der har 
Black Friday. Lav en liste over de produkter, du er 
interesseret i.

Tjek butikken grundigt, hvis tilbuddet er usædvan-
ligt godt. Er det en dansk butik? Tjek sidens ”Om 
os” ud. Er teksten korrekt oversat til dansk? Brug 
din kritiske sans og sunde fornuft, når du møder en 
butik på nettet du ikke har hørt om før.

Det er også vigtigt at lave et budget. Hvor mange 
penge vil jeg bruge? Under Black Friday i Danmark 
kan du spare en hel del på dine køb.

Det er en god ide at undersøge butikkens returregler.

PriceRunner har forberedt en særlig Black Friday 
side, hvor op imod 700 butikkers tilbud kan findes 
så snart, de er blevet lagt online.

Husk at tjekke, hvor meget leveringen koster.

Når du skal vurdere, om det er et godt tilbud, kan 
du med fordel undersøge laveste pris på markedet. 
Det giver ikke mening at se på produktets førpris i 
butikken, da denne kan være kunstigt høj.

Hvis du bruger Black Friday til at købe julegaver, så 
husk at undersøge butikkens bytte regler. 

Butikkerne åbner online til midnat klokken 00.00. Slå hurtigt til – butikkerne har typisk de meget billi-
ge varer i et begrænset antal. De bedste tilbud kan 
derfor være udsolgt på få minutter, så det gælder 
om at være hurtigt ude. 

1 .  L av  e n  i n d kø b s l i st e 6 .  Kø b  ku n  f ra  t r ovæ r d i ge  b u t i k ke r

2 .  L av  e t  b u d ge t 7.  T j e k  o m  d e t  e r  n e m t  at  r e t u r n e r e 

3 .  S a m m e n l i g n  p r i s e r 8 .  T j e k  f ra g t o m ko st n i n ge r n e

4 .   S e  p å  l avest e  p r i s 9 .   Un d e rs ø g  by t t e r e g l e r

5 .   Væ r  t i d l i g t  u d e 1 0 .  S l å  hu r t i g t  t i l

VÆRD AT VIDE

# 4
 600 børn skal gå til iværksætteri
 i fritiden og lære om verdensmålene

Hvis børn skal vokse op med en tro på fremtiden, 
skal de vide, at de kan gøre en aktiv forskel. Det 
vil et nyt initiativ sikre. I løbet af de næste to år kan 
over 600 børn i deres fritid få praktisk erfaring med, 
hvordan man udvikler gode idéer til verdensmå-
lene, og gør dem til virkelighed. Kids Island er 
non-profit foreningen, der står bag Kids Island Aca-
demy. De vil starte en børneiværksætterbevægelse 
af idérige og handlekraftige børn, der kan være 
med til at løse fremtidens udfordringer gennem 
iværksætteri.

Det er Villum Fonden, der har bevilliget midler til 
Kids Island til at drive akademiet henover de næste 
to år.   

Ønsket er at vække børns interesse for både 
iværksætteri og verdensmål, samt det naturviden-
skabelige felt med et fritidstilbud, der bringer alle 
tre discipliner i spil. Børnene kommer i forløbet til 
at arbejde med temaer inden for FN’s verdensmål, 

og skal bl.a. udvikle løsninger, der kan reducere 
madspild og sikre rent vand til alle i fremtiden. Det 
hele sker gennem feltarbejde og leg i lokalmiljøet, 
samt møder med ægte iværksættere, som blandt 
andre Mette Lykke fra Too Good To Go.

Udgangspunktet for børnenes mange idéer er 
verdensmålene. At lade børnene udvikle idéer til 
virkelige problemstillinger, skal nemlig bidrage til at 
gøre dem til samfundsbevidste og handlekraftige 
medborgere. 

Kids Island Academy kører over i alt 9 gange, og 
tager børnene fra idé over prototype og afsluttes til 
sidst med en Demo Dag, hvor forældre og eksper-
ter præsenteres for idéerne. 

Næste akademi starter op til januar 2020, og man 
kan få besked, ved at tilmelde sig foreningens 
nyhedsbrev på www.kids-island.dk.
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FEATURED IVÆRKSÆTTERE

Foto: TAKT

Foto: LastSwab

Alle iværksættere har et ‘why’. Et why er det formål eller den sag, der inspirerer og driver 
fremgang.  Vi stiller skarpt på tre nye bæredygtige virksomheder. De fortæller, hvorfor 

de gør, som de gør. Hvad der er grunden til, at deres virksomhed eksisterer og hvad de 
virkelig er passioneret omkring.

Jagten
på

bæredygtige

why

de
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LastSwab 

Virksomheden LastSwab producerer 
et genanvendeligt og bæredygtigt  
alternativ til vatpinde. LastSwab 
anføres af danske Isabel Aagaard, 
som blev uddannet fra Kunstakade-
miets Arkitektskole i 2016. Hun har 
co-foundet virksomheden med sine 
brødre.

Vil du bruge den samme 
vatpind 1000 gange?

FEATURED IVÆRKSÆTTERE

Foto: LastSwab

Foto: LastSwab Foto: LastSwab

Vatpinde har ikke ændret sig i 100 år. Men der er en blomstren-
de interesse, for at leve mere bæredygtigt, og finde alternativer 
til engangsartikler. Som forbrugere tænker vi ikke altid på de 
store mængder materiale, der går til at producere de produkter, 
der gør hverdagen nem og effektiv. 

Når vatpinde produceres, er det materialer som bomuld, plastik 
og træ, der høstes, for at producere de 1,5 milliarder vatpinde, 
der laves - hver eneste dag. Så der må siges at være et hul i 
markedet for LastSwabs produkt. 
 
LastSwabs bud på en genanvendelig vatpind kan vaskes, og 
er lavet af nylon og silikone. Det sparer især store mængder 
bomuld at bruge et alternativ til almindelige vatpinde. 

Når vi gentænker engangsprodukter, der sendes fra den anden 
ende af verden, er det også for at spare CO2 brugt på transport.
 
Som forbruger står vi overfor en udfordring: Er vi klar til at æn-
dre vores vaner, for at hjælpe med spare på CO2-udledningen? 
Og hvor starter vi? Skal vi kun købe lokalt - eller skal vi satse på 
langtidsholdbare produkter? Det er svært at gøre sig klog på, 
men i sidste ende er Danmarks klimamål for 2030 et fællespro-
jekt, som vi alle må deltage i.

 LastSwab er et bud på en vaneændring og en adfærdsændring 
- hav en enkelt vatpind til rådighed, i stedet for en hel pose. Og 
vask den, når du er færdig, i stedet for at smide den ud. 
 
I dag er der stemning og momentum, for at ændre dårlige vaner 
og leve mere bæredygtigt. Det ved Isabel Aagaard, men hun 
vil ikke kalde det en trend, men mere et perspektivskifte, der er 
kommet for at blive. 
 
Der er nogle rigtig gode eksempler på genbrug af hygiejnear-
tikler før i tiden, og som potentielt er på vej tilbage. Men vi må 
også se ud i fremtiden, og omforme de ting vi bruger, så de 
passer til en moderne livsstil, siger Isabel Aagaard.

 På spørgsmålet om de er grønne rollemodeller, svarer Isabel 
Aagaard, at LastSwab ikke ser sig selv som frontløbere, men til 
gengæld ser deres kunder, som dem, der baner vejen. De vil til 
gengæld gerne være rollemodeller for, hvordan virksomheder 
kan støtte op om det store behov for forandring.

Foto: LastSwab Foto: LastSwab

Foto: LastSwab
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GRIM 

GRIM Box er startet af de to 
iværksættere Petra Kaukua og 
Carolin Schiemer. Oprindeligt er 
de fra Finland og Tyskland. De 
har begge to studeret uddannel-
sen Bæredygtige Forretnings-
modeller på Copenhagen Busi-
ness School i København. De to 
kvinder fandt hurtigt hinanden 
på studiet, og skrev opgaver om 
globale madsystemer og ‘grim 
mad’ sammen.

Spis grimt og se verden 
på en ny måde

Foto: GRIM Foto: GRIM

Foto: GRIM

FEATURED IVÆRKSÆTTERE

Som nyuddannede mødte de iværksætteren Søren Ejlersen, 
som står bag måltidskasserne fra Aarstiderne. Han bekræftede, 
at de havde identificeret et problem, som Aarstiderne heller 
ikke kunne knække koden på - nemlig den overskydende 
‘grimme mad’, som ikke kan sælges pga. forkert farve, form eller 
som resultat af overproduktion. Ideen om GRIM-boxen blev 
født, og efter at have lavet en test med egne midler, vandt de 
pitch-konkurrencen Innofounder hos Innovationsfonden. Det er 
et 12 måneders program, der betød løn i et helt år for Petra og 
Carolin - og GRIM-boxen havde officielt vind i sejlene.

Grim spiller bevidst på klassiske skønhedsidealer med billeder 
af sjovt formede, skæve, store, små og ‘fejlfarvede’ grøntsager 
- som smager på samme måde, som de almindeligt formede og 
‘korrektfarvede’ grøntsager. Det taler til os på et menneskeligt 
plan, som også får os til at reflektere over hvilke æstetiske idea-
ler, som følger med kulturen, hvor måltider er en instagram-mu-
lighed.

“Der er rigtig mange grønne projekter, som er kedeligt kommu-
nikeret, og som giver alle dårlig samvittighed! Grim har en også 
løftet pegefinger - men på en sjov måde, som får dig til at elske 
og nyde det - og ikke få dårlig samvittighed.”

‘Grim mad’ eller ‘Ugly Food’ er de overskydende varer, som 
landmænd ikke kan sælge, fordi de har en forkert form, eller 
er resultat af overproduktion og derfor kasseres. Madspild har 
nemlig flere betydninger. Mange af landmændene bruger de 
overskydende grøntsager som en kilde til naturlig gødning. De 
er vant til at have produkter, som de ikke kan sælge - det er 
en fast del af deres budget. På den måde kan man kalde ‘grim’ 
mad for en sidestrøm, et overskydende afkast af en produktion, 
som ikke tidligere har haft en funktion. Ved at udnytte disse 
sidestrømsprodukter, undgår man at starte nyproduktion, og 
får det dobbelte ud af samme produktion. Derfor har GRIM 
indtil videre skabt en forretning, sparet 60 ton mad, skabt over 
500.000 kr. som indkomst til landmændene og sparet over 100 
ton CO2.

Det hele startede i Carolins kælder, med jordfyldte grøntsager, 
som de af og til selv måtte grave op. I dag holder de til i et loka-
le i Københavns Nordvestkvarter. 

I en moderne ‘crowdfunding-tankegang’, samlede de kontakter 
fra eget netværk, som betalte med MobilePay på forhånd. En 
gruppe venner hjalp med at levere kasserne. Med nu 1200 
betalende kunder, 8500 leverede kasser samt 500 på vente-
liste uden for hovedstadsområdet er deres proof of concept til 
private kunder sikret. Næste skridt er at levere større mængder 
af grøntsager til erhvervskunder - og at udvide til udlandet. Om 
3 år vil de gerne være til stede i flere europæiske byer. 

Foto: Hjalte Gregersen

Foto: GRIM

Foto: Hjalte Petersen
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TAKT

TAKT er grundlagt af iværksætter 
Henrik Taudorf Lorensen i 2018. 
Virksomheden har base i København. 
TAKT ønsker at skubbe til den for-
holdsvis konservative møbelbranche, 
og ændre danskernes forbrugsvaner 
inden for møbler, siger Henrik Taudorf. 
Ét møbel ad gangen. 

De giver mere end 
de tager

FEATURED IVÆRKSÆTTERE

Foto: TAKT

Det er erfarne kræfter, der står bag TAKT. Møbel-iværksætterne 
havde alle “gode jobs”, men mærkede trangen til at prøve noget 
helt nyt. Ved at lave stole af bæredygtige materialer, og ved 
at donere en del af overskuddet væk, har de skabt et produkt 
og en cirkulær model for bæredygtig produktion. Og så har 
de totalt gennemsigtighed - fra produktion til levering. Med de 
højeste certificeringer inden for bæredygtigt træproduktion, 
stræber de efter at lave klimavenligt og skandinavisk design i 
høj kvalitet.
 
Som forbrugere kan vi altid lære mere om vejen til de klima-
venlige vaner. De fleste kender for eksempel Svanemærket på 
hygiejneprodukter i supermarkedet. EU-blomsten er, ligesom 
Svanemærket, administreret af Miljømærkning Danmark. Det er 
et miljømærke, der skal fornyes hvert år, for at sikre at produk-
terne lever op til kravene. 

Navnet TAKT handler om at være taktfuld og opføre sig 
ordentligt, som den bæredygtige produktion og transparente 
forretningsmodel skal repræsentere. Takt er også et musikalsk 
begreb – det er vigtigt både at være lydhør og agere musikalsk 
i alt, hvad man foretager sig, siger Henrik Taudorf Lorensen.
 
Hver gang TAKT sælger en stol, planter non-profit organisatio-
nen ‘One Tree Planted’ et træ. I øjeblikket støttes et træplant-
ningsprojekt i Etiopien. 

Det er dog ikke noget de bruger særligt offensivt i deres 
markedskommunikation, for som Henrik Taudorf siger, er de 
bevidste om, at der eksisterer en greenwashing-skepsis mod 
virksomheder, som bruger deres ’grønne initiativer’ for hårdt i en 
kommerciel kontekst’. 
 
Men det er for at ‘give mere end vi tager’, siger han.

Møblerne laves med FSC træ, hvor man høster træ fra skove, 
der får tid til naturligt at regenerere igen, dyrelivet i nærmiljøet 
belastes ikke, og der tages hensyn til skovarbejdernes forhold. 
Møblerne er miljøcertificeret med EU-blomsten. 

Som man kan se på billederne, modtager kunden en flad pakke 
efter bestilling. Herefter samler man stolen selv. Møblerne er 
på denne måde skabt til at kunne blive skilt ad igen, så slidte 
dele kan udskiftes, og materialerne genanvendes. På den måde 
prikker TAKT til vores måde at tænke luksus og design sammen 
med bæredygtighed. Kunderne skal både samle og skille 
produktet ad selv -  til gengæld er langtidsholdbarhed sidestillet 
med løbende udskiftning af slidte dele, ligesom på en cykel. 

Og så spares der en masse CO2 ved at sende møblerne fladt. 
De “flat-packs”, som stolene sendes i, er også lavet af genan-
vendt materiale.

Foto: TAKT

Foto: TAKT
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HACKS FOR IMPACT
- 8 genveje til bæredygtighed

Uanset hvad du som iværksætter beskæftiger dig med, så 
har det en påvirkning på miljøet. Don’t you worry. Vi har 
listen med hacks klar til dig og din virksomhed.

Naturligvis gør de små ting også en bæredygtig forskel. 
Måske træffer du allerede en masse miljøvenlige valg i din 
hverdag. Måske vil du gerne, men er i tvivl om, hvor du skal 
starte. Måske tror du, at du skal give afkald på en masse, for 
at leve grønnere. Men sådan er det heldigvis ikke. 

Af Alex Randrup

Bæredygtighed og den grønne omstilling er det nye sort. Vi 
bliver tudet ørerne fulde af, at vi skal handle, omstille os og 
gøre det hele lidt bedre og grønnere.  Bæredygtighed er en 
trend, der ikke kan ignoreres – og som forpligter. Vi forstår godt, 
hvorfor det kan være svært for virksomhederne at tage hul på 
den grønne omstilling. 

Her er otte bud på, hvordan din virksomhed kan 
blive mere grøn: 

 1.         Find en ansvarlig for at tage de bæredygtige valg

Hvis du er mere end bare en enkelt ansat i din virksomhed, kan det 
være en idé at uddelegere ansvaret til enten en ansvarlig eller et team 
af ansvarlige. Et team, der fokuserer på bæredygtighed, kan være 
med til at skabe opmærksomhed og efterfølgende handling. Et godt 
eksempel på et projekt for bæredygtighedsteamet kan være at opstarte 
eller aktivere et mere succesfuldt genbrugsprogram, som hjælper med 
at lave mere informerede indkøb af energibesparende hårde hvidevarer 
og grønne rengøringsmidler. 

Det er beviseligt, at ansatte engagerer sig med hinanden på en anden 
måde, end med et referat fra chefen. 

 2.         Lav månedlige grønne konkurrencer

Månedlige udfordringer kan være en sjov måde at kom-
binere konkurrence og holdånd, og på den måde blive 
grønnere. For eksempel kan man udfordre teamet ved at gå 
en måned uden brug af plastik. Beløn dem som overholder 
det med små gevinster, såsom kaffegavekort eller snacks.

 3.         Sluk for alt elektronik, lys og varme
 -apparater hver aften

Implementér en “turn-off-politik” på dine elektroni-
ske apparater. 

Flere steder i iværksættermekkaet Silicon Valley er 
det allerede en ting. Tro det eller ej. Flere virksom-
heder er hoppet med på bølgen. Glemmer man det, 
kan man donere penge til firmaets grønne spare-
gris, der bliver doneret til et miljøvenligt formål. 

 4.         Gå efter bedre kontorartikler  
 og energieffektiv elektronik

Det er ikke alle, der har afsat ressourcer til 
udelukkende at købe bæredygtige produkter. 
Når man gennemgår de klassiske kontorartik-
ler vil man hurtigt opdage, at man kan undgå 
meget af det. Brug teknologierne og skyen. 
Tænk fremadrettet ved at udnytte teknologien 
fuldt ud, og investér i energieffektiv elektronik. 

GUIDE

 5.         Fyr papiret og bliv papirløse

Langt de fleste virksomheder herhjemme har opdaget mulighederne ved at holde så meget som 
overhovedet muligt digitalt. Bogføring foregår for langt de fleste via systemer.

Dog er der stadig mange, der opretholder at gennemgå dokumenter udprintede, fremfor at gøre 
det digitalt. Ligesom mange virksomheder stadig sender fakturaer og regninger udprintede. Der er 
stadig muligheder for at mindske papirbyrden. 

Ifølge et studie fra 2014 foretaget af Catalog Spree og PaperKarma kan USA f.eks. reducere dets 
drivhusgasudledning med 1.45 millioner tons, hvis man vælger at beskære papirforbruget med 
bare 10% og blive mere digitale. Det svarer til at tage 280.000 biler væk fra vejene i et helt år.

 6.         Køb en plante til dit skrivebord

Hvis du kan, så sørg for at have en indendørsplante 
stående på skrivebordet, for at forbedre luften inden-
dørs og for at tage naturen med ind på kontoret. 

Planter producerer mere ilt, hvilket modregner de 
kemikalier, der bliver frigjort i luften fra nye kontor-
møbler, og gør det til et renere og gladere sted for 
folk at arbejde. 

 7.         Maksimér det naturlige lysindtag

Undersøgelser viser, at hvis man arbejder tæt på et 
solrigt vindue, så har man en 15 % højere produktions-
rate. Naturligt lys stiller kroppens døgnrytme, hvilket 
kontrollerer opvågnen, hjælper med at falde i søvn 
og regulerer D-vitamin og fordøjelse. Indendørs lys 
er derfor en virkelig forstyrrende faktor. Hvis det er 
muligt, så flyt arbejdsborde så tæt på vinduerne som 
muligt.

At udnytte det naturlige lys kan også være med til at 
spare energi. Overvej at indstille en smart powerkon-
takt ved hver arbejdsstation for at erstatte alle lamper 
med LED, og inkorporere sensorer og timere på 
kontorbelysningen. Du reducerer energiforbruget og 
udgifter på regninger.

 8.         Udnytte grøn transport

Alle virksomheder kan opfordre deres ansatte til at 
gå, cykle, samkøre eller benytte offentlig transport til 
kontoret, og på den måde sænke deres CO2-udledning 
i forbindelse med transport. Giv dem blot gode grunde 
til at gøre dette. 

At tilbyde folk at arbejde hjemmefra, kan også reducere 
dit firmas CO2-aftryk. 

IMPACT

3534



Bæredygtighed er 

BIG BUSINESS
En ny rapport med fokus på impact-investeringer gør op med myten om, at investering i im-
pact-virksomheder udelukkende har social og miljømæssig værdi.  Flere og flere investorer 
sætter deres penge i iværksættere, der lever af at gøre en forskel og gøre vores planet til et 
bedre og ikke mindst renere sted. Det er langt fra kun for investorernes blå øjne og samvittig-
heds skyld, konkluderer en ny rapport. Investorerne udvider i disse år deres portefølje med 
impact-startups som aldrig før. For jo større impact, desto større økonomisk afkast,  erkender 
erfaren Business Angel Gregers Kronborg.

Af Alex Randrup

værksættermiljøet har fået nye helte: Purpose-virksom-
heder, impact-virksomheder, socialøkonomiske virk-
somheder og corporate activists. Kært barn har mange 

navne. Det mest hypede buzzword i iværksættermiljøet i disse 
år må være impact.

Det er hot som aldrig før at være en social- og impact-iværk-
sætter. Vi ser i øjeblikket flere af disse nye typer virksomheder 
etablere og beskæftige sig med at løse klodens virkelige 
problemer - alt lige fra klima til integration, sundhed og byud-
vikling.

Det er virksomheder med et dobbeltsidet formål.  Den traditi-
onelle virksomhed med et ensidigt fokus på profit er i højere 
grad under afvikling, hvis man udelukkende ser på, hvad der 
driver de yngre generationer. I fremtiden skal man vænne sig 
til, at alle er bevidste om klodens begrænsede ressourcer, og 
den ubegrænsede rovdrift på samme er forlængst forbi. 

Nok spiller FN’s 17 Verdensmål en rolle i denne sammen-
hæng. Vi lever i en tid, hvor vi skal tage stilling til alt. Fra 
processer over produktion til produkter. Det samme gælder 
for de investorer, der investerer i startups. Sat på spidsen, har 
investorerne været drevet af at placere deres investeringer, 
hvor de mente, at de kunne opnå størst muligt afkast. I dag er 

de, ligesom disse nye typer af iværksættere, også bevidste om, 
at investeringer i nye bæredygtige løsninger kan være en god 
måde at bidrage til de sociale og miljømæssige målsætninger.  

Impact er højt på investorernes agenda. 
Med god grund… 
En ny rapport med titlen “Nordic Investors - A survey and analy-
sis of impact investing in the Nordics 2019” udarbejdet af The 
One Initiative med Danske Bank og Bootstrapping som partne-
re viser, at det er hot som aldrig før at være impact-iværksæt-
ter. 

Rapporten slår fast, at 92% af de adspurgte nordiske investorer 
i undersøgelsen opfatter investeringer i impact-virksomheder, 
som en god måde at bidrage til de til sociale og miljømæssige 
målsætninger, som FN har formuleret. Dette skal samtidig ses 
i lyset af, at 83% af de adspurgte investorer forventer, at deres 
impact portefølje vil performe på samme niveau eller over det 
forventede generelle markedsafkast. 

Det viser, at investorerne har impact højt på dagsordenen, og 
at de gerne vil allokere flere penge til disse typer investeringer, 
fordi man - som rapporten konkluderer - ikke behøver at gå på 
kompromis med sine afkastkrav.

I

BRANDED CONTENT

En rundspørge blandt investorer i Norden viser: 

believe impact 
investment is a 

good way to meet social 
and environmental goals

need more 
data on past 

performance of impact 
investments

invest for a financial 
return only

invest for impact first, 
then a financial return

believe impact 
investment pre-

sents financially attractive 
opportunities

need better 
sources of 

information and more 
transparency 

invest for a 
financial return 

first, then impact 

are not measuring 
or reporting on the 

impact of their portfolio 

expect their impact 
portfolio to deliver 

at or above market rate of 
return

think impact 
markets have poor 

liquidity and exit options

Invest for impact only

expect their impact  
investment to outper-

form traditional investments in 
the long term (+7 years) 

92% 

67% 

11% 

33% 

72% 

54% 

48% 

70% 

83% 

54% 

  8% 

40% 

WHY INVEST WITH IMPACT 

WHY NOT INVEST WITH IMPACT 

HOW TO INVEST WITH IMPACT 

Financially driven investors:

Impact driven investors:
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Afkast og impact er ikke enten eller 
Undersøgelsen afmystificerer myten om, at investorer i højere 
grad tiltrækkes af højere afkast frem for impact. Det ene ude-
lukker ikke det andet. Selvom kritiske røster til stadighed nok 
vil mene, at det er meget godt med de gode viljer, intentioner 
og grønne investeringer, men at disse ikke giver økonomisk 
mening, og at afkastet vil være lavere, sammenlignet med 
investeringer i startups, der ikke arbejder ud fra et dobbeltsidet 
formål. 

Angel investor Gregers Kronborg har prøvet lidt af hvert, når 
det kommer til investering i startups. Han har mere end 15 års 
erfaring som startup investor, både som selvstændig business 
angel – og som partner i venturefonden Northzone. Han erken-
der, at impact-investeringer får meget mere opmærksomhed 
end tidligere, men det skal ses i en større sammenhæng med 
tiden og det store mediefokus på startups og klimadebatten.

“Impact er generelt et område, som får stigende opmærk-
somhed. Det skyldes dels klimadagsordenen, dels FN’s 
verdensmål, som alt sammen fylder meget i medierne. Dertil 
kommer, at mange mennesker i dag gerne vil gøre en forskel 
og specielt personer, som har solgt en virksomhed og har 
midlerne, interesserer sig for disse problemstillinger, og vil ofte 
gerne ”give noget tilbage”, fordi de anerkender, at det danske 
samfund på mange måder har gjort deres økonomiske succes 
mulig. Når det så specielt er startups og impact, som kombi-
neres som temaer, så skyldes det, et stigende kendskab til 

startups og populære TV-udsendelser (selvom de nok ikke er 
helt virkelighedstro), og at mange af dem, som nu har midlerne, 
selv har været iværksættere,” siger Gregers Kronborg. 

Gregers Kronborg bekræfter desuden én af rapportens hoved-
konklusioner om, at nordiske investorer opfatter investeringer 
i impact-virksomheder, som en god måde at bidrage til de 
sociale og miljømæssige målsætninger.  Hvorfor Gregers også 
mener, at vi ser langt flere investorer med impact-startups i 
porteføljen end tidligere. 

BRANDED CONTENT

Gregers Kronborg,  Business Angel

Impact-iværksætteri har mange sider
Ser man på tidens trends, og hvad der optager politikere og 
vælgere i disse år, bør man som iværksætter kaste sig ud i 
impact-iværksætteri med hovedet først. Spørgsmålet er, hvilken 
type af impact man vil skabe. Under FN’s 17 verdensmål findes 
169 delmål. Det kan være uoverskueligt og ukonkret at omsæt-
te til en reel forretningsplan. 

Rapporten “Nordic Investors - A survey and analysis of impact 
investing in the Nordics 2019” ser bredt på impact-iværksætteri 
ud fra et investorperspektiv. Gregers Kronborg holder sig dog 
ikke tilbage, når han udlægger, hvad der tiltrækker investorer. 
For impact er interessant i bred forstand, men iværksætterne 
skal tænke det kommercielle ind i deres idé, før det kan tænde 
gnisten hos investorerne. 

“Impact i bred forstand, tiltrækker investorer. Det er ikke kun 
klimaemner, men alle 17 verdensmål, som forfølges af investo-
rerne. Og det er mange geografier. Og ikke nogle bestemte 
teknologier. De sigter bredt. Men med en kommerciel vinkel. 
Det går fra danske Seaborg, som laver en miljøvenlig og sikker 
atomreaktor, til virksomheden Zipline, som leverer kritisk 
medicin i Afrika med droner med en rækkevidde på omkring 
70 km … og nu har en markedsværdi på over $1,2 mia. og altså 
er en unicorn. Til den danske startup Mdundo, som er en slags 
”Spotify i Afrika” og hjælper kunsterne med at organisere ret-
tighederne til deres musik, så de kan tjene penge på den … til 
gavn for deres familier og landsbyer. Hvis man skal sige, hvad 
der hitter, så er det teknologibaseret-impact,” afslutter Gregers.  

Har du en iværksætteridé med impact?
Så bør du kende til +impact, der er Danske Banks platform for sociale iværksættere. +impact er en digital plat-
form, hvor impact startups på tværs af Norden kan dele deres udfordringer med eksperter og få den rådgivning, 
de har behov for – helt gratis. Platformen er baseret på et strategisk partnerskab mellem Danske Bank og Rain-
making.

Helt konkret er +impact en matchmaking-platform, hvis formål er at føre impact startups sammen med mentorer, 
der kan hjælpe med at løse iværksætternes udfordringer, så de kan øge deres positive påvirkning på samfundet.

Flere initiativer fra Danske Bank, der 
styrker iværksætteri

⊲  Et netværk af Growth-rådgivere, der har  
    specialiseret  sig i at arbejde med startups/ 
    scaleups og forstå  deres udfordringer.

⊲  +impact, hvor virksomhederne kan poste 
    udfordringer og få rådgivning

⊲  The Hub, der forbinder investorer, medarbej-
    deres og virksomheder

⊲  En accelerator for start ups, hvor udvalgte 
    virksomheder inviteres til et 12-ugers træ-
    ningsforløb for at styrke deres forretnings-
    forståelse og muligheder for at vækste.  

Vidste du, at...

Undersøgelsen “Impact Startups - Danske Bank Insight 
Study 2018” viser, at Nordiske impact-startups viser 
toplinjevækst. Men de kæmper med at skabe overskud. 
Den gennemsnitlige omsætningsvækst for en stikprøve 
af startupvirksomheder i undersøgelsen var 78% på 
ét år. Samtidig viser det sig også, at næsten 3 ud af 4 
virksomheder rapporterer et tab.

Vidste du, at...

En rundspørge af 4000 nordiske impact-startups viser, at 
33% arbejder med ansvarligt forbrug og produktion, som 
er verdensmål nummer 12. Verdensmål 12 omhandler 
bæredygtige produktionsformer og forbrugeradfærd, 
som beskytter naturens ressourcer, ansvarlig brug af 
materialer og reducerer eller eliminerer affald. Ligele-
des fokuserer 25% af de nordiske impact-startups på 
at finde løsninger til Verdensmål 3: Sundhed og trivsel. 
Verdensmålet fokuserer på at bekæmpe sundhedsrisici 
og sygdomme. 
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Hussam Mansour er co-founder af WasteHero, en 
tech-startup med fokus på affaldshåndtering gennem 
AI/ML, Big Data og IoT. Iværksætterne bag troede, de 
skulle vokse hurtigt med eksterne penge. Men stifter-
ne valgte i stedet at bootstrappe. Her deler de star-

tup-tricks og overvejelser for og imod ekstern funding.

Af Hussam Mansour Co-founder, WasteHero

V   

S å d a n
kommer du 

længst med dine 
startup-penge

 i startede WasteHero, mens vi endnu var 
studerende på  vores kandidat fra Aarhus 
Universitet i juli 2017. I dag, to år senere, er 

vi, udover de to co-founders, fem fuldtidsansatte 
på Navitas i Aarhus med et suverænt produkt på 
markedet, og uden at vi har givet afkald på vores 
ejerskab.

Da vi startede WasteHero, var mentaliteten, at 
vi skulle få en investering så hurtigt som muligt, 
uanset hvem det var fra. I dag er det stik modsat. 
Vi forsøger hele tiden at forlænge vores runway 
så meget som muligt, indtil vi har ramt de nød-
vendige milepæle.

KOMMENTAR

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.

Samtidig finder vi nu de helt rigtige partnere, der skal være 
en del af vores rejse. Det kan vi selv stå i spidsen for og styre, 
fordi vi stadig sidder på ejerskabet. Samtidig er det gået op for 
os, at der er rigtig mange måder at bootstrappe på, hvilket gør 
det meget sjovere at drive virksomhed. 

 
God timing
Vi kom ind i branchen for smart waste collection, hvor der 
allerede var veletablerede globale spillere, som havde rejst en 
del funding.

Den første konkurrent på markedet var Enevo, som startede i 
2010. De havde allerede modtaget $48M i funding.

Det var den gang IoT teknologien endnu ikke var moden, hvor 
et IoT device kostede flere tusinde kroner, og batterilevetiden 
kun var 2-3 år. I dag kan man opnå 10 års batterilevetid til en 
tiendedel af prisen, derfor er nu et genialt tidspunkt at komme 
ind på markedet på.

Second-mover fordel
Fordi vi ikke var de første, kunne vi ikke rejse kapital på blot 
at være first-movers. Vi skulle bevise vores værd. Det betød 
også, at vi skulle finde en måde at lappe hullet mellem os og 
vores konkurrenter, som allerede havde modtaget $2M+ i seed 
kapital. 

Situationen tvang os til at være kreative. En ting, vi var enige 
om, var at nå så langt med pengene som muligt.
Vi fandt ud af, at man kommer langt med god gammeldags 
forhandlingsteknik og mod på at løse ting på alternative måder. 
Jeg tror, den mentalitet bor i vores virksomhedskultur. Vi stræk-
ker den så langt som muligt med så lidt som muligt. En evne, 
jeg frygter, vi vil miste, hvis vi rejser for meget kapital.

Mirakler sker i startups
På en måde er det også et mirakel, for IoT markedet er enormt 
kapitaltungt. Der skal både produceres hardware og software. 
Men vi har også brugt alle de kneb, vi kunne og taget imod den 
hjælp, vi er blevet tilbudt.

Hardware koster generelt rigtig mange penge at få certificeret 
og produceret, og der er mange iterationer, man skal tage 
højde for: Mekanisk design, kulde, kompleksitet etc.

Herudover skal vi udvikle en softwareplatform og en android 
app, som alt sammen skal kunne tale sammen og have en høj 
brugervenlighed over for kunden.

Det betyder tilsammen en høj adgangsbarriere. Normalt finder 
du ikke en tech-person, der kan stå for alt udvikling, og samti-
dig lige kan release en beta. Oven i gider kommunerne, som 
er vores kunder, ikke det der med halvfærdige produkter. Man 
skal komme med noget ordentligt.

Så hvordan får man lige udviklet produktionsklar hardware, og 
solgt det til kommuner alene ved at bootstrappe sin virksom-
hed?

Svaret er kultur
Min co-founder og jeg definerede kulturen i WasteHero, ved at 
lave rigtig mange workshops, og have diskussioner om, hvad 
vores vision og mission skulle være, og hvordan vi gerne ville 
have vores medarbejdere skulle behandle hinanden. Det har 
virkelig givet pote at blive enige om en retning, og at arbejde 
sammen mod at realisere den.

Vi ved, det er vigtigt for os at stå op om morgenen, og gøre en 
forskel for verden. For os betyder det at gøre verden til et mere 
bæredygtigt sted at være helt konkret, at vi er med til at sørge 
for, at færre skraldebiler kører rundt og indsamler affald, der 
stadig har værdi.

Det er vigtigere end bundsolide bundlinjer. Vi har lært at have 
et andet forhold til vores runway og tager mere let på det. Før 
troede vi, at vi mindst skulle have 600.000 kr. i banken klar til 
en fuldtidsansat i et år, før vi kunne ansætte. I dag joker vi in-
ternt over vores runway: Alle mand er med på eget ansvar. Det 
gør, at fællesskabsgejsten er i top. Vi er alle i samme båd.
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De første bløde penge
Vi har så heldige at vores første advisor var ekspert i at søge 
EU-midler. Gennem ham, har vi tilegnet os kompetencerne til at 
søge dem selv.

De bedste råd og indsigt vi fik fra ham, da han selv var en af 
dem som screenede EU-ansøgninger, var at sørge for, at din 
businesscase er velbeskrevet, så ligger du allerede foran man-
ge andre ansøgninger, som typisk er ekstremt teknologitunge. 
Selvfølgelig skal det tekniske også være på plads.

Man modtager feedback på de ansøgninger, man sender ind. 
Så det er super nemt at vide, hvor man kan gøre det bedre og 
iterere derfra. Man lærer at genbruge materialet på nye måder. 
Vi har udviklet såkaldte ’snippets’, som vi tilpasser forskellige 
ansøgninger.

Derfor er vi gået fra 
at bruge 3-4 uger på 
den første ansøg-
ning, til at bruge 2-3 
dage på at skrive 
en ansøgning om 
EU-midler. Det var 
faktisk en god måde 
at få cashflow på i 
starten.

Disruption sælger
I dag er vi målrettede efter, hvilke ansøgninger vi går efter, for 
at holde fokus. Vi har f.eks. søgt en InnoBooster og Eurostars, 
som vi udelukkende anvender til at forbedre vores eksisteren-
de produkt. Også InnoFounder programmet har været en stor 
hjælp for os.

Vores erfaring er: Lad være med at ansøge med mindre, det er 
noget, der er inden for virksomhedens scope. Der er så mange 
ansøgninger, soft money muligheder og open calls inden for 
Horizon2020, at man let kan blive fristet. Men man risikerer at 
blive afhængig af det. Det vigtigste formål skal altid være at 
komme ud på markedet, og blive en bæredygtig virksomhed 
baseret på omsætning.

Hvis virksomheden f.eks. laver AI indenfor landbrug, så lad vær 
med at tage AI inden for transport. For du binder dig, hvis du 
vinder projektet.  Forsøg i stedet at finde en ny vinkel til histori-
en: F.eks. den normale måde at lave AI inden for agriculture er 
xyz måde. Jeg vil prøve at gøre det på en xyz måde.

Nye vinkler bliver set positivt på. Vi har oplevet, at eksperimen-
ter og innovation faktisk bliver tilgodeset, da de oftest udløser 
en høj score på nytænkningsværdi.

Husk også, at halvdelen af det også er rent lotteri. Det er me-
get subjektivt, hvem der vurderer casen. Så tag at få dine nye 
vinkler sendt afsted.

Få brugerne med tidligt
Den første ansøgning, som vi sendte ud for to år siden, hand-
lede om, hvordan vi kunne måle fyldegraden af containeren på 
en alternativ måde, for at få prisen ned.

Dengang kostede IoT sensoren det hvide ude af øjnene. Det 
var et oplagt incitament at forsøge at få prisen ned.

Vi ansøgte i forbindelse med et citizen co-creation open call, 
hvor ideen var, at borgerne skulle give os input til fyldegrad af 
en skraldespand. Via scanning af en QR-kode skulle de gætte, 
hvor fyldt den var, når de smed affald ud.

Vi lavede en konkurrence ud 
af det, hvor borgerne kunne 
vinde billetter til deres lokale 
fodboldhold. Det fede ved 
det hele var, at vi samtidig 
skulle udvikle en rigtig 
sensor, for at kunne validere 
om borgerners input var 
korrekte. Det boostede også 
vores produktudvikling i den 
rigtige retning.

Samtidigt lavede vi eksperimentet sammen med Santander i 
Spanien og Herning Kommune. De var deltagere i EU-projektet 
og er i dag blevet vores kunder og rigtig tætte samarbejdspart-
nere.

Nogle vil måske se på det som en besværliggørelse af fremdrif-
ten. Men det giver faktisk nogle nye vinkler.

Vi modtog en halv million kroner som studerende, for at udføre 
projektet. Senere har vi modtaget over tre millioner kroner i 
soft money, til at drive vores forretning.

Proof of business
For os var det en stor barriere, ikke at have vores egen hard-
ware. Det ville både kræve kompetencer, vi ikke havde in-hou-
se, 1 million kroner, og tage 9-12 måneder at udvikle egen 
sensorer. Herefter skal man vente 6-8 måneder for at lave en 
business case, hvor man risikerer at miste værdifuld feedback 
på softwareproduktet.

”Alle mand er med på eget ansvar.
Det gør, at fælleskabsgejsten er i top. 

Vi er alle i samme båd”

KOMMENTAR

Hvis vi ventede på det, ville konkurrenterne komme langt foran, 
hvilket vi ikke kunne lade ske.

Derfor besluttede vi at lave et minimum viable product for at 
lave proof of business, og for at integrere en sensor med vores 
system i stedet. Derfor samlede vi information om eksisterende 
sensorer på markedet med åben API til den bedste pris. Vi kom 
på den måde hurtigt i gang. Det gav os samtidig indsigt i alle 
fejl, de andre havde begået, og fandt et hul i markedet, der i 
dag danner grundlag for udvikling af en suveræn sensor, der 
netop løser de fejl.

Hvis du vil løse et behov, der kræver en stor investering, 
så tænk på, hvordan du kan lave et proof of business med 
eksisterende komponenter på markedet, og derefter finde en 
måde at differentiere dig på. Det vil spare dig en masse tid og 
penge, og give dig rig indsigt i markedet sammenlignet med, 
hvis du udvikler alt fra bunden.

For meget kapital er farligt
Vi har fået nu fået et produkt på markedet, som hele tiden 
bliver bedre, og hvor vi allerede samarbejder med fem danske 
byer og flere danske virksomheder.

Mange af vores konkurrenter er på flere kontinenter blot efter 
en seed runde. Men vi ser det som en kæmpe fordel at blive 
i Danmark, for at forfine produktet først. Heldigvis for os, er 
danske byer allerede rigtig langt med wastetech ift. resten 
af verden. Vi nyder derfor godt af indsigten, til at bygge den 
næste generation af ruteplanlægningssoftware baseret på IoT, 
før vi skal ud til resten af verden.

En anden grund til, at det er farligt at rejse for meget kapital, 
inden man har en god fornemmelse for product market fit er, at 
kapital kommer med et stort ansvar. Du får ansvar over for dem, 
der har investeret. Der skal opnås resultater og milepæle. Det 
pres kan få dig til at bruge pengene forkert. Og det kan blive 
rigtig dumme lærepenge.

Vi har set konkurrenterne ødsle penge på forkert marketing, 
hyre medarbejdere, der ikke forstod produktet. Vi har set dem 
bygge overdimensionerede og unødvendige features, som 
ikke passede til markedet og behovet. Lyt til, hvad dine kunder 
siger. Hvordan kan du, på en konstruktiv måde, og i et godt 
tempo, opfylde kundernes behov? Så skal du nok komme 
langt. 

WasteHero’s vision er at blive verdens største renovationsselskab 
uden at eje en eneste skraldebil.

Startuppen hjælper virksomheder og byer med få tømt deres 
skraldespande, kun når de er fyldte, ved at installere en sensor i 
skraldespanden og sikre dynamisk affaldsafhentning. 

www.wastehero. io
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DET STÆRKE KUNDEMØDE

DE 5   VEJE   T I L   SUCCES

Af Alexandra Svarre

Nu er tiden kommet. Du skal til at trykke kunden i hånden og igennem det kundemø-
de, der er afgørende for din succes. Gør du det korrekt, kan du potentielt være på 
vej over til din største kommende kunde. Men nu ikke noget med at tage afsted, 
og så ”lige lægge en plan for mødet i bilen mellem Glostrup og Høje Tåstrup, hvor 
kunden har kontor.”

Det har jeg set alt for ofte og det kommer der sjældent en ny kunde ud af. Det suc-
cesfulde kundemøde kræver forberedelse. Med 25 års international erfaring i salg, 
salgstræning og udvikling af sælgere, har jeg udarbejdet 5 punkter, som du aldrig 
må glemme, når du skal på kundebesøg. 

Alexandra driver salgsvirksomheden 

LivingBusiness, der træner både nye og 

erfarne sælgere til at blive skarpe på 

salgsfaget. Baseret på 25 års salgs- og 

træningserfaring i ind – og udland, har 

hun udviklet det unikke salgsforløb, bl.a. 

online forløbet ”Tak fordi du ringede” 

som hjælper sælgere med at få succes 

med det opsøgende salg. Hun holder 

oplæg og foredrag på konferencer, i 

virksomheder og ved diverse events. 

F i n d  h e n d e  p å  l i v i n g s a l e s . n e t

Foto: Alexandra Svarre
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Giv værdi! Det handler ikke dig, men om kunden
Inden du træder ind i receptionen, skal der ske et mentalt skifte oppe i dit hoved. Kunden er nemlig ligeglad 
med, at du gerne vil have kunder i din butik. Han har kun fokus på sig selv og sin egen forretning. Så glem alt om 
omsætning, næste måneds husleje og KPI’er. Fokusér på at bringe værdi til kunden. Spørg dig selv, hvad du kan 
fortælle, forberede, vise og give af værdi inden for dit forretningsområde, som vil overraske kunden og få ham til at 
takke dig for din hjælp. 

Et kundemøde bliver magisk, når kunden glemmer, at du er sælger og i stedet bliver gavmild med information og 
spørgsmål, alene fordi han kan mærke, at du virkelig kan bringe dem værdi. Stil uddybende spørgsmål, vis passion 
og vis kunden, at du vil gå langt for at hjælpe. Så kommer salget (næsten) af sig selv. 

Spørgsmålene er motoren I samtalen 
Banale spørgsmål giver banale svar. Du kan ikke bringe værdi og skabe et tillidsforhold til en kunde, hvis dine 
spørgsmål til kunden er forudsigelige og uambitiøse. Mange kunder bliver decideret irriteret når der kommer et 
spørgsmål som for eksempel ”er det vigtigt for dig, at dine medarbejdere er motiverede?” Hvem ville ikke blive 
småirriteret over det spørgsmål. Spørgsmålene er motoren I samtalen. Et godt spørgsmål får helt konkret kunden 
til at indse, at de mangler din løsning og bliver ivrig efter at komme igang. Så rådet er: Forbered dine spørgsmål 
hjemmefra og ram et højt niveau. Leg med spørgsmålene, formulér dem på forskellige måder og mærk energien i 
et kraftigt spørgsmål, som får kunden til at stoppe op, tænke lidt længere tid over og søge svaret et overraskende 
nyt sted. Sker dette, har du ramt noget essentielt og så er motoren i omdrejninger.

Vær modig og robust  
Til slut skal det handle om mod og robusthed i mødet med kunden. Det er nemlig to egenskaber, som vi ved ken-
detegner nogle af de dygtigste sælgere. Din kunde kan nemlig ikke bruge rygklapperi og “talen efter munden” til 
noget. Vi skal turde udfordre kunderne, når vi mener de går den forkerte vej. Vi skal turde tilbyde den store pakke, 
give den svære besked og holde fast, når vi ved, hvad der vil rykke kundens forretning mest. Og når de helt naturli-
ge indvendinger kommer, så fejrer den gode sælger dem. For han ved, at det er kundens menneskelige beskyttel-
sesmekanisme der er i gang, og at de derfor ”bare” skal bearbejde indvendingerne én for én. Vær robust, rolig og 
hjælp kunden med at blive tryg i og forsvare sin købsbeslutning. Det er en vigtig del af salgsprocessen.  

Kunder er mennesker – og mennesker har følelser
Inden du træder ind i receptionen, skal der ske et mentalt skifte oppe i dit hoved. Kunden er nemlig ligeglad med, at du gerne vil 
have kunder i din butik. Han har kun fokus på sig selv og sin egen forretning. Så glem alt om omsætning, næste måneds husleje 
og KPI’er. Fokusér på at bringe værdi til kunden. Spørg dig selv, hvad du kan fortælle, forberede, vise og give af værdi inden for 
dit forretningsområde, som vil overraske kunden og få ham til at takke dig for din hjælp. 

Et kundemøde bliver magisk, når kunden glemmer, at du er sælger og i stedet bliver gavmild med information og spørgsmål, 
alene fordi han kan mærke, at du virkelig kan bringe dem værdi. Stil uddybende spørgsmål, vis passion og vis kunden, at du vil 
gå langt for at hjælpe. Så kommer salget (næsten) af sig selv. 

Øv dine replikker
Ord er powerfulde og påvirker menneskets følelser. De ord der bliver spyttet ud af din mund I et kundemøde, er det som kunden 
skal forholde sig til. Jeg hører ofte skarpe og fagligt kompetente sælgere fumle rundt i ordene, og efterlade et ærgerligt usikkert 
indtryk hos kunden. Ordene skal være skarpe, tydelige og sammensat på en måde, der rykker kunden allermest. Du skal derfor, 
præcis som skuespilleren, tale med dig selv og sikre dig, at ordene flyder ud af din mund på den rigtige kraftfulde måde. 

Kunden er pænt ligeglad med dit vidunderlige produkt, hvis ikke de kan forstå, hvad de skal bruge det til. Alt for mange salgs-
møder sløres, når sælgeren ikke kan forklare og verbalisere værdien af produktet i et sprog, som kunden forstår. 
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 Vallø Stift 
- hylder vovemod

 og kvindelig 
rollemodel

Foto: Vallø Stift

BRANDED CONTENT

Vallø Stift har tradition for at varetage kvinders forhold og 
værdighed. Siden 2010 har de uddelt Vallø Prisen til personer 
og virksomheder, der gør en særlig indsats for kvinder.
 I år gives prisen til en kvindelig iværksætter. 

Historien om Vallø Stift 

Vallø Stift er en 282 år gammel erhvervsdrivende fond, der blev grundlagt i 1737 af 
Christian VI’s Dronning Sophie Magdalene. 

Formålet med fonden var at understøtte ugifte døtre af den danske adel. Dengang 
skulle adelens døtre tage sig af huset, være selskabelige, kultiverede og høflige, 
fremfor at tage en uddannelse og få et arbejde. Hvis ikke de blev gift, skulle foræl-
drene, og senere hen deres brødre, forsørge dem. For at undgå dette, kunne man 
indskrive sin datter mod et engangsbeløb på Vallø og dermed sikre hende en form 
for årsløn. Hun kunne også få mulighed for at bo på Vallø Slot, så længe hun forblev 
ugift. 

I dag ser tingene anderledes ud for adelens døtre. De adelige kvinder uddanner sig 
og arbejder, ligesom som alle andre. Derfor tjener Vallø Stift i dag en anden funktion. 
De vil stadig sikre, at Vallø Stift har relevans. Det gør de blandt andet ved at arbejde 
med nye aktiviteter, hvor de kan gøre en forskel for kvinder og bidrage med en 
positiv indsats for og til samfundet. Kvinders forhold og værdighed er 
stadig Vallø Stiftets hovedformål. 

Et af disse nye tiltag og aktiviteter er Vallø Prisen. 
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Vallø Prisen
Vallø Stifts bestyrelse oprettede i maj 2010 en ærespris ved 
navn “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. Der lægges 
desuden vægt på tilknytningen til Vallø Stift. 

Flere kvindelige iværksættere 
I år er det blevet en kvindelig iværksætters tur til at modtage 
Vallø Prisen. Med Vallø Stifts agenda om at fremme forhold 
for kvinder, er dette års valg af modtagerfelt oplagt. Statistik-
ken taler sit tydelige sprog. Tal fra erhvervsstyrelsen viser, at 
kun hver fjerde iværksætter er en kvinde. Lige netop derfor, 
er det en oplagt mulighed, for at hylde en af de kvindelige 
iværksættere, så der kan slås et slag for, at iværksætteri er for 
alle - uanset køn! For situationen er uholdbar. Samfundet har 
brug for iværksættere – ikke mindst kvindelige – til at skabe 
og udvikle et rigt erhvervsliv til gavn for såvel borgere som 
samfundet generelt. I det gamle Danmark er nytænkning, ideer, 
kreativitet og foretagsomhed i høj kurs, og her er det vigtigt at 
begge køn byder ind. 

Glæd dig over og til, at dette års Vallø Pris går til en kvindelig 
iværksætter!

Tidligere vindere af Vallø Prisen 
Vallø Prisen er blevet tildelt syv gange siden oprettelsen i 2010. 

Den første til at modtage prisen var Seniorkonsulent i Dansk 

Skovforening, Hans Hedegaard for sin store indsats for skov-
brugserhvervet. I 2012 modtog Anna von Lowzow prisen, for 
sin indsats i Dansk Adelsforening. Året efter modtog Natterav-
nene i Køge prisen for deres frivillige arbejde med at hjælpe 
unge og sikre tryghed i nattelivet.
Efter disse tre priser var blevet tildelt, fik Vallø Stiftet tydeligere 
defineret, hvordan de ville målrette prisen til og for kvinder for 
eftertiden. 

Maternity Foundation modtog Vallø Prisen for at fremme for-
hold for kvinder og kvinders værdighed. Deres indsats bestod 
bl.a. af udvikling af en app, der skulle hjælpe kvinder under 
graviditet og fødsel i Afrika.

I 2016 modtog Bydelsmødre 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 re-
kruttere flere kvinder, fremme forholdene for kvinder og deres 
muligheder for at gøre karriere i Hæren. 

Margrethe Vestager fik prisen i 2018. Hun fik tildelt prisen for 
sin indsats som EU-kommissær. Begrundelsen lød bl.a. på, at 
hun ses som værende visionær, tydelig og have et mod og en 
gennemslagskraft, som langt fra alle andre har.

Prisen uddeles den 18. november 2019 til åbningsfesten af 
Danmarks Vækst- og Iværksætteruge (GEW). I næste nummer 
kan vi præsentere årets prismodtager på forsiden af iværk-
sætteren.

Foto: Vallø Stift

BRANDED CONTENT

På det seneste har der været flere sager i 
pressen om salg af legetøj, der indeholder 
farlig kemi.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Lege
branchen LEG lavet en vejledning, der skal 

hjælpe danske virksomheder med at over
holde lovgivning ens kemi krav til legetøj.

Den nye vejledning bygger på EU’s vejled
ning om sikkerhedskrav til legetøj og tek
nisk dokumentation. 

legetøjsregler.dk
Få vejledning på

Sælger du 
legetøj?
Undgå farlig kemi  
så legetøjet er  
sikkert for børn

4948



Gør din 
virksomhed 
grønnere

Bliv klar til at miljølede din virksomhed 

Indholdet er fra SMV-guiden, der leverer gratis og 
håndgribeligt indhold til små og mellemstore virksomhe-
der i Danmark. Den er drevet 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. 

Du ved sikkert, at FN i 2015 vedtog 17 verdensmål og herunder hele 169 delmål (SDG – 
Sustainable Development Goals). Verdensmålene favner bredt, og deres mål er basalt set 
med til at bidrage til at løse mange af klodens problemer inden 2030. For at nå målene 
må alle gøre en indsats, dvs. regeringer, den private sektor, den offentlige sektor og hvert 
enkelt individ.

Det er faktuelt utvivlsomt, at vores allesammens nuværende forbrugsmønstre påvirker 
kloden negativt, og som udgangspunkt er det svært at være fundamentalt uenig i FN’s 17 
verdensmål. Du ved sikkert også, at som et følge heraf arbejder stort set alle større virk-
somheder meget aktivt med FN’s 17 verdensmål. 

Men hvordan kommer de små og mellemstore virksomheder med på denne bølge? Vi 
medgiver, at det umiddelbart kan virke temmelig uoverskueligt at få omsat FN’s 17 ver-
densmål til konkrete handlinger. Der findes dog metoder, og en af dem er miljøledelse. 

BRANDED CONTENT

Alle miljø- og certificeringsmærkerne bidrager til at mindske den samlede miljøbelastning fra 
produktion og forbrug, men en omstilling til en grønnere virksomhed kræver dog ikke kun, at du 
sætter dit miljøarbejde i system i forhold til din virksomheds produkter.

Det kræver også, at du i første omgang træffer en ledelsesmæssig beslutning om, at miljøledelse 
skal indgå i, hvordan din virksomhed drives, dvs. at du ved at implementere miljøledelse:

⊲   I første omgang kortlægger din virksomheds 
      miljøforhold

⊲   Formulerer en miljøpolitik for din virksomhed

⊲   Fastsætter helt konkrete miljømål for din 
     virksomhed

⊲   Udarbejder handlingsplaner for, hvordan 
      miljømålene skal nås i din virksomhed

⊲   Evaluerer miljøarbejdet og implementerer 
     eventuelle tilpasninger løbende for din virksomhed

Med en aktiv miljøledelse kan du som virksomhedsejer sende et stærkt grønt signal til omverdenen 
og dermed til gavn for virksomhedens omdømme. Den aktive miljøledelse kan også  afføde en høje-
re grad af troværdighed over for kunderne, øge og forbedre samarbejdsmuligheder med leverandø-
rer og myndigheder. Det kan også medføre en mere fordelagtig markedsposition, hvor eksisterende 
kunder fastholdes, og der skabes adgang til nye kundegrupper. Ved at optimere virksomhedens 
forbrug af energi og råvarer, reduceres udgifterne til netop forbrug af energi og råvarer.

Det er altid svært, hvis ikke helt umuligt, at spå 
utvetydigt om fremtiden, men et øget fokus på en 
grøn omstilling af din virksomhed, hvor princip-
perne fra bæredygtig ledelse bringes i spil, vil i 
første omgang skabe et overblik over din forret-
ning, hvilket efterfølgende giver dig mulighed 
for at prioritere dine indsatser. Den systematiske 
tilgang giver dig mulighed for dels at efterkomme 
efterspørgslen fra kunder, dels at stille krav til dine 
leverandører. Derudover kan du løbende dokumen-
tere de forbedringer, som der er foretaget i både 
forsynings- og værdikæden. Om end der måske 
ikke er et presserende lovgivningsmæssigt behov 

for at skabe en grønnere virksomhed, kan det nemt 
tænkes, at vi i fremtiden vil se øget regulering i 
forhold til netop det at være en grøn virksomhed 
og at kunne dokumentere det, hvorfor du ligeså 
godt kan komme i gang med det samme. Udover 
miljøet gavner den grønne omstilling som sagt også 
virksomhedens generelle omdømme, og det kan 
måske være en investering, der kommer mange 
gange igen, hvis virksomheden på et fremtidigt 
tidspunkt skal have investorer ombord. På den 
korte bane er der som nævnt sikkert også direkte 
økonomiske besparelser at hente. 

Er grøn ledelse fremtiden? 

Miljøledelse skal systematisk 
implementeres i din virksomhed
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I en tid med fokus på bæredygtighed kan det være 
en fordel at tænke det ind i din forretning, men 
hvordan, og hjælper det overhovedet, at en mindre 
virksomhed gør en (klima)indsats? Det spørgsmål er 
essentielt.

Vi må som udgangspunkt antage, at det altid 
gavner at gøre en indsats, om ikke andet, så gavner 
det i hvert fald på samvittigheden. Vi gennemlever 
dog i øjeblikket et paradigmeskifte både politisk og 
samfundsmæssigt, hvor der er fokus på bæredyg-
tighed herunder særligt på klima og miljø, hvorfor 
en miljøorienteret tilgang til din forretning eller dele 
af den antageligt også kan have en økonomisk 
positiv indvirkning.

En omstilling af din produktion, leverandørforhold 
og daglige drift kan måske ved første øjekast virke 
en smule uoverskueligt, men det behøver det ikke 
at være, fordi der findes en række almenkendte 
certificerings- og mærkningsordninger med hver 
deres særlige fokusområde, som kan hjælpe dig på 
rette vej. 

Vi vil derfor her give dig et overblik over nogle af 
de gængse certificerings- og mærkningsordninger, 
som du kan overveje at anvende i din virksomhed.

Bæredygtige produkter er også vigtige for små og mellemstore virksomheder

CERTIFICERING -
OG MÆRKNINGSORDNING PRIMÆRT FOKUSOMRÅDE

NON-FOOD PRODUKTER & SERVICES

SKOVBRUG

HANDELSFORHOLD

VILDTFANGEDE FISK OG SKALDYR

DANSK ØKOLOGI

TEKSTILER

NON-FOOD PRODUKTER & SERVICES

SKOVBRUG

KØD, MÆLKEPRODUKTER & ÆG

FISK OG SKALDYR FRA DAMBRUG

ØKOLOGISKE FØDEVARER

BRANDED CONTENT

Vi har sideløbende med det øgede fokus på bæ-
redygtighed set, at hvad der førhen blev betragtet 
som nicheprodukter, i dag for manges vedkom-
mende har flyttet sig til at være præferencevarer 
eller ligefrem mainstreamvarer. Særligt indenfor 
fødevarer og diverse plejeprodukter har udviklin-
gen været tydelig for den almindelige forbruger. 
Denne udvikling er antageligt understøttet af de 
rimelige prisniveauer som produkter med fokus 
på bæredygtighed samtidigt har formået at have 

Om vi vil det eller ej, så bliver vi hver dag bombar-
deret med, hvad vi bør gøre for at leve mere bæ-
redygtigt. Det gælder efterhånden for stort set alle 
livets forhold, dvs. vores fødevarer, transportform, 
plejeprodukter, produkter til hjemmet osv. Fælles 
for denne bæredygtighedstankegang er fokus på 
produktets livscyklus, hvilket på sin vis er bemær-
kelsesværdigt i et (over)forbrugssamfund, og dog 
fordi der generelt set i den offentlige debat synes 
at være meget lidt fokus på at bruge færre pro-

igennem denne transformation. Et andet kunde-
segment, som ligeledes har taget miljømærkerne 
til sig, er det offentlige, hvor indkøberne efter den 
danske udbudslov trådte i kraft 1. januar 2016 har 
haft mulighed for at stille miljøkrav til, at produkter-
ne de køber f.eks. skal være Svanemærkede. Det 
stiller unægtelig leverandører med de rette mærker 
bedre end alle andre overfor en potentiel meget 
stor kunde.

dukter, men i stedet er fokus blot på, at vi bruger 
videre, så længe produkterne er bæredygtige. Nu-
vel, måske bæredygtige produkter er første skridt, 
mens bæredygtige og færre produkter er andet 
skridt på vejen. En ting er dog sikkert: forbrugerne 
har taget miljømærkerne til sig, og efterspørgslen 
efter miljømærkede produkter er stigende både 
nationalt og internationalt.

Fra niche til mainstream

Hvad byder fremtiden på? 

BRANDED CONTENT
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18 · JURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det kan du bruge
OPR-Virksomhedslån til

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

Driftsfi nansiering Vækstfi nansiering Akut fi nansiering Betinget fi nansiering

Virksomhedslånet
optages og fungerer …

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

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

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

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

Eksempler på 
virksomhedslånets 
anvendelse

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

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

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

Finansiering af et ”godt” 
tidsbegrænset tilbud

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

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

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

20% rabat ved rettidig betaling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR betyder blandt andet, at...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


