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FORORD
Gu-ru
:en lærer eller mentor, som du stoler på
:en person, der har stor erfaring eller viden om et bestemt område.

Idéer
Vi har som mennesker altid været fascinerede af idéer.
De græske filosoffer Platon og Aristoteles talte om idéen
som den ting, der strukturer verden og gør den begribelig
for den menneskelige bevidsthed. Efter grækerne fulgte
bl.a. den latinske kirkefader Augustin, som ophøjede
idéen til at være en art tanke i Guds bevidsthed.
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I dag opfatter vi, bl.a. inspireret af engelske empirister
som Locke, Berkeley og Hume, idéer som en del af den
menneskelige erkendelse. Idéer er noget, vi som mennesker producerer hele tiden - uanset om vi befinder os på
kontoret, i badet, til fodboldkamp eller er ved at vaske op.
Eftersom idéer er en integreret del af det at være menneske, er idéskabelse noget, vi alle har tilfælles. Vores hjerner kan faktisk slet ikke lade være.
Idéer kan være magiske i den forstand, at vi kan drømme
om store og episke forandringer i verden, hvis blot vores
tilsyneladende geniale idé gøres til virkelighed. På den
vis har idéen noget smukt og barnligt over sig.
På den anden side er én af pointerne i GURUBOGEN, at vi har dyrket tanken om de gode idéer alt for
meget, og håndværket at transformere idéerne til virkelighed alt for lidt.

Danmark skal i fremtiden ikke leve af vores gode idéer,
men af vores dygtige håndværkere - iværksætterne, innovatørerne og lederne, der sammen med deres kompetente teams evner at flytte idéen ud af tanken og ind i
virkeligheden.
Idéen er således værdiløs i den forstand, at den i sig
selv ingen forskel gør. Men dens visionære og potentielt transformerende karakter kan stadigvæk fungere som en fantastisk drivkraft og motivationsskaber som fx når forfatterne til den internationale bestseller
BOLD introducerer idéen om, at fremtidens milliardærer
er dem, hvis opfindelser og virksomheder samtidig
hjælper en milliard mennesker.
Nutidens forandringsskabende idéer er således dem, hvor
tanken bag måske nok er stor, men handlingerne for at gøre
idéen til virkelighed er mindre. Det er i dag eksperimenterne, prototyperne og handlingerne, der hjælper os med
at afprøve en idés holdbarhed og effekt, og efterfølgende
de dygtigste iværksættere, virksomheder og offentlige
institutioner, der igennem deres engagement og ressourcer kan få idéer til at forandre verden i praksis. Dét er
innovation og entreprenørskab.

GURUBOGEN er i sig selv ét eksempel på en sådan entreprenant proces. Bogen startede med en tankestrøm over
et aftensmåltid tilbage i november måned 2014. Jeg kan
huske, at jeg tænkte noget i retning af: ”Tænk hvis man
kunne samle tankerne fra Danmarks og verdens førende
ledere, iværksættere og innovatører i én bog for at kunne
dele dem. Og tænk, hvis det kunne inspirere andre til
at blive endnu bedre til at gøre de bedste idéer til virkelighed.”
GURUBOGEN er materialiseringen af den idé.
Og så måske alligevel ikke helt. For som arbejdet skred
frem, og jeg skulle vælge, hvem jeg gerne ville have til at
bidrage, og artiklerne senere kom ind fra alle verdenshjørner - fra Struer til Silicon Valley - gik det op for mig,
at jeg jo ikke var ude efter at fremhæve de klogeste eller
mest prestigefyldte iværksættere og ledere.
GURUBOGEN er ikke nogen Top 100 liste eller et
endeligt statement omkring, hvem der er ”verdensførende” indenfor deres felt. Den er nærmere endt med
at blive en art ”vende vrangen ud på mig selv”-projekt:
Dvs. et ønske om at præsentere læseren for de stemmer,
som jeg har fundet mest spændende, inspirerende og udfordrende at lytte til i løbet af de seneste år.

Som resultat af min egen nysgerrighed og ønske om at
lytte højere fandt jeg det oplagt at invitere 100 mennesker, som i mine øjne har skabt inspirerende og banebrydende idéer, organisationer og resultater, til at dele
deres tanker og viden med GURUBOGENs læsere.
Bogens 100 guruer er blevet bedt om at skrive om det, de
brænder for. Det betyder, at du som læser bl.a. kan glæde
dig til at blive klogere på:

 Hvordan du starter en virksomhed
uden en idé
 Hvorfor nogle idéer lykkes, mens andre fejler
 Hvilke 9 dødssynder, iværksættere typisk
begår

 Hvorfor simple spørgsmål fører til de
største innovationer
 Hvad vi kan lære af verdens førende
innovatører
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 Hvordan du tager mystikken ud af at skalere
en startup som iværksætter
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Lydhørhed
GURUBOGEN har først og fremmest handlet om at
lytte. Selvom jeg som serie-iværksætter har prøvet at
starte en række virksomheder, arbejde med innovation i
både store og små organisationer samt været leder i flere
organisationer, så bilder jeg mig langt fra ind at besidde
al viden om disse spændende, men samtidig komplekse
områder.

Jeg tror på, at evnen til at lytte er én af de vigtigste egenskaber for fremtidens iværksættere, innovatører og
ledere. Denne evne til at lytte og den nysgerrighed, der
også ligger deri, kan være dét, der giver dig et forspring
i forhold til konkurrenterne. Tænk eksempelvis tilbage
på den engelske matematiker og fysiker Isaac Newton,
der ligesom millioner af andre havde set æblet falde ned
fra træet. Forskellen var, at Newton spurgte HVORFOR.

 Hvordan du kan være entreprenant,
uanset hvilken fase din organisation er i
 Hvordan du skaber en innovationskultur

 Hvorfor virksomheder og kommuner ikke
er startups, og hvad begge parter kan lære
af hinanden
 Hvordan du bliver autentisk som leder
 Hvorfor det er en styrke med autentisk
lederskab
 Hvorfor der er en iværksætter i enhver
succesfuld leder
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 Hvorfor lydhørhed er helt afgørende,
uanset om du er iværksætter eller leder.

Autenticitet og guruer
GURUBOGEN består af tre spor eller hovedtemaer, om
man vil: iværksætteri, innvovation og autentisk ledelse.
Alle tre temaer kunne hver især udfoldes i adskillige
gurubøger, og derfor gør jeg mig som redaktør ingen illusioner om, at bogen kan komme rundt omkring alle aspekter af tre så store og væsentlige begreber.
På samme måde har arbejdet med at udvælge bogens
100 guruer været lidt som den opgave, en dansk landstræner i fodbold står overfor. Altså at man har sine egne
personlige overbevisninger, værdier og holdninger, som
man skal sammensætte sit ”hold” ud fra, men at man
samtidig aldrig kan være helt overbevist om, at man har
valgt rigtigt, ligesom man på forhånd ved, at læserne vil
have mange stærke og klare holdninger til det hold, man
stiller.
Min måde at sammensætte GURUBOGENs 100 mand
store team har på den ene side bestået af en crowdsourcing
af gode emner (via sociale medier, utallige telefonopkald
til mit netværk m.v.). På den anden side har jeg hensynsløst taget afsæt i mine egne største inspirationskilder og
de mennesker, jeg enten har arbejdet sammen med, del-

er et værdifællesskab med eller véd i den grad udlever
de ting, de taler om. Mit held er, at jeg ikke skal stille et
hold, som skal vinde et VM. Jeg har fundet mit personlige ”dreamteam”, og du kan i øvrigt læse en præsentation af alle 100 guruer bagerst i bogen.
Bogens titel har også fået en del ord med på vejen, så lad
mig forklare den med to korte pointer:
Jeg har valgt titlen, fordi jeg mener det!

Det er kun i Hinduismen, at ordet guru har en religiøs og
højtidelig betydning. Ordet betyder i sig selv "lærer" eller
"mentor". Det er præcis, hvad GURUBOGENS bidragsydere repræsenterer: Visdom & erfaring, som er værd at
dele med dig som læser.
Jeg har valgt titlen, fordi den lyder godt!

Kan vi ikke blive enige om, at ”Ekspertbogen” hverken
lyder ligeså fængende eller sexet som ”GURUBOGEN”?
Så - mere alvorligt skal du altså ikke tage titlen.
Endelig opstår der hurtigt kønspolitiske og andre demografiske diskussioner, når man skal sammensætte et
GURU-hold: Er kønsfordelingen ligelig? Hvad med
aldersvariation? Geografisk spredning? Ideologisk udgangspunkt?
Jeg må lægge kortene på bordet og sige, at jeg ikke har
tænkt i disse baner. Mit vigtigste kriterium har været,
at jeg opfatter alle bogens 100 guruer som autentiske, og
derfor er netop autentisk ledelse blevet det tredje hovedtema og spor i GURUBOGEN.
Autentiske på den måde, at de også udlever deres
værdier i praksis. Autentiske i den forstand, at man kan
mærke mennesket bag, når man taler med dem. Autentiske på den måde, at de tør stå for noget og holde fast i

deres værdier - også når de bliver presset økonomisk eller
på anden vis.

Action
GURUBOGEN er en bog, jeg håber, du vil lytte til, men
også en bog jeg håber, du vil handle på baggrund af.
Jeg har ikke tænkt bogen sådan, at du læser den
slavisk fra ende til anden i jagten på én sandhed eller
løsning. Til gengæld bliver jeg glad, hvis du bladrer frem
og tilbage mellem de mange bidrag, og at nogle tekster
vil få dig til at lægge bogen fra dig og sætte gang i noget
på baggrund af inspirationen. Den er tænkt til at ramme
dig dér, hvor du er.
Nogle bidrag vil du måske opleve som banale, men
præcis den samme tekst vil være en åbenbaring for en
anden. Jeg håber - og jeg tror - at du vil få et par oplevelser, hvor du måske ser klarere på et problem, du tumler med i din dagligdag, som iværksætter, leder og som
menneske ikke mindst.
Der er forskel på viden og læring. GURUBOGEN
giver dig viden og visioner i form af de 100 guru-artikler.
Den efterfølgende læring - altså denne viden overført til
din praksis (håndværket) - har jeg som redaktør og du
som læser et fælles ansvar i forhold til.

Dit ansvar er at omsætte viden og værktøjer til handling
og effekt. Jeg vil elske at høre fra dig i forhold til, hvordan du har valgt at bruge guruernes råd og erfaringer og
mine værktøjer i din konkrete hverdag og virkelighed.
Hvis du har lyst, så må du hellere end gerne dele
dine erfaringer med mig. Du kan skrive til mig på
nysgerrig@listenlouder.dk eller connecte via Facebook,
LinkedIn eller Twitter.
Til slut et enkelt godt råd, som jeg er stødt på igen og
igen, når jeg har talt med bogens bidragsydere: Lov noget.
Levér mere.
Jeg kunne ikke ignorere dette gentagne gode råd, så hvis
du kigger nøje efter i bogen, vil du finde ud af, at den
faktisk ikke indeholder 100 artikler og guruer, men i
virkeligheden 101. Så du får lidt mere, end du var blevet
lovet...

God læselyst …

Jonathan Løw
- Redaktør og idémand til GURUBOGEN

Forord // GURUBOGEN
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Jeg har forsøgt at gøre min del ved at supplere guruernes
artikler med en række arbejdsværktøjer. Du finder dem
på www.gurubogen.dk under menupunktet ”Værktøjer”,
ligesom du under samme menupunkt har adgang til en
lang række inspirerende video-foredrag med bogens
bidragsydere.
Videoerne og især værktøjerne skal gøre det nemmere for dig at tage noget af den nye viden og sætte den
i forhold til de udfordringer og muligheder, du møder
til daglig. Du finder endvidere GURU-bloggen, som

indeholder de artikler, der ikke blev plads til i GURUBOGEN.
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IVÆRKSÆTTERI

INDLEDNING
I GURUBOGENs første tema - iværksætteri og entreprenant tænkning - kommer bogens guruer med indspark til blandt andet:
 Hvordan du starter en virksomhed
uden en idé
 Hvorfor nogle idéer lykkes, mens andre fejler
 Hvilke 9 dødssynder iværksættere typisk
begår
 Hvad iværksættere kan lære af etablerede
virksomheder og omvendt

Dvs. at de er drevet af noget, der er større end dem selv
og har et ønske om at gøre noget ude i verden smartere,
bedre, mere meningsfyldt, mere betydningsfuldt. Men
eftersom man som regel starter op med begrænsede
midler og begrænset tid, så må man handle småt og fejle
billigt for at kunne fortsætte sin rejse hen imod det store
mål.
God fornøjelse med at nå dine store mål i livet - håber
denne bog kan hjælpe dig lidt på vej!

 Hvordan du kan være entreprenant,
uanset hvilken fase din organisation er i

Størstedelen af de succesfulde iværksættere, jeg har mødt
og talt med, har det til fælles, at de arbejder ud fra mantraet:

TÆNK STORT.
HANDL SMÅT.
FEJL HURTIGT OG BILLIGT.

Iværksætteri // GURUBOGEN

Som bogens redaktør og serie-iværksætter kender jeg
iværksætteri som noget, der er inspirerende, givende,
krævende og vanskeligt. Det er et håndværk, hvor man
hele tiden udvikler og afprøver, lader sig inspirere, bygger ovenpå og starter forfra.
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JOE PULIZZI
Tving dig selv ud af din komfortzone
Joe Pulizzi er stifter af verdens førende content-marketing uddannelse
- Content Marketing Institute
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Det er svært for mig at tage imod nogen form for kritik. Det påvirker mig vildt meget. Jeg tager kritik til mig
og ikke altid på en positiv måde. Efter sidste års Content
Marketing World-event (som jeg var ansvarlig for) læste
jeg alle anmeldelserne. Selvom de fleste anmeldelser var
meget positive, var der også nogle få negative (meget negative). De kunne ikke lide maden. De kunne ikke komme
ind til visse møder. Nogle kunne slet ikke lide Cleveland.
Jeg havde det dårligt over det i flere dage.
I en anden situation modtog jeg en meget negativ anmeldelse på Amazon af min bog Epic Content Marketing.
Jeg kunne ikke bare lade det ligge og måtte kommentere
det. Jeg fortrød straks den beslutning, for du vil altid tabe
imod en troll.
Hvorfor fortæller jeg det? Fordi, hvor slemt det end har
været for mig at høre kritikken, så har den altid hjulpet
mig med at vokse som person og som iværksætter. Det
forstår jeg nu. Den er en del af gamet. Jeg må tage, hvad
jeg har lært af det hele, og komme videre. Man skal simpelthen nogle gange bevæge sig ud af sin komfortzone
for at vokse.
Jeg havde fornøjelsen af at interviewe min ven Ann
Handley, som er Chief Content Officer hos Marketing-

Profs og forfatter til den fantastiske bog Everybody
Writes. Ann havde mange spændende indsigter i forhold til content marketing, men i dette tilfælde vil jeg til
GURUBOGEN nøjes med at dele den personlige historie,
som Ann fortalte mig (fortalt nedenfor af Ann):
"Da jeg var barn, var jeg meget genert og ekstremt introvert. Det var så slemt, at jeg selv i min egen familie var
kendt som den generte og stille. Det er bare en del af min
rolle i familien. Jeg er efternøler, og mine søskende er alle
meget ældre end mig - 10, 12 og 15 år ældre. De var altid
meget højrøstede og støjende.
Jeg voksede op i et hjem, hvor der var megen latter
og humor, men jeg var altid dén, vittighederne handlede
om, fordi jeg altid gjorde noget dumt. Det gjorde mig
meget introvert og altid lidt nervøs for at stille mig frem,
fordi jeg var bange for, at nogen ville gøre grin med mig.
Så jeg holdt mig tilbage. Når folk kom på besøg hos os,
havde jeg mest lyst til at gemme mig under sengen, indtil
de forsvandt - så genert og introvert var jeg. Hvis mine
forældre for eksempel havde venner på besøg og sagde:
”Kommer du ikke ud, og siger hej?”, så lå jeg under min
seng med en lommelygte og svarede ”Nej, det er fint.”
Jeg definerede mig selv som genert og introvert i lang

tid. Da jeg gik i fjerde klasse undgik jeg alle former for
risici, og sagde for en sikkerheds skyld ”nej” til alting. Jeg
meldte mig aldrig til aktiviteter efter skolen.
Min klasselærer i fjerde klasse gik meget op i, at vi skulle
vokse som mennesker og ikke kun som elever. Hun ville
ikke bare have os til at lære, hvordan man læser og skriver. Hun ville også lære os at diskutere og tale foran hele
klassen. Hun tvang os ud af vores komfortzone, og jeg
hadede det. Jeg var meget nervøs ved at gå i skole, og det
år blev jeg god til at lade som om, jeg var syg.
Det førte til, at min mor begyndte at bekymre sig
om, hvorvidt jeg nu led af én eller anden form for alvorlig sygdom. Hun var faktisk overbevist om, at jeg var
et meget sygt barn, men sandheden var den, at jeg blot
var ekstremt bange for at komme ind i klassen, når den
pågældende lærer var der. Du vil måske ønske, at flere
lærere er sådan, men for mig var det forfærdeligt.

Dén oplevelse var en øjenåbner for mig.
At vælge fra i den situation betød at vælge livet fra og
vælge muligheder fra. Der gik noget tid, inden jeg virkelig lærte af episoden, og den blev en del af mig, men det
satte helt sikkert noget i gang hos mig. Jeg indså, at jeg
bogstaveligt talt ikke kan sidde på sidelinjen og forvente
at få succes."

Spørg dig selv
Hvad betyder den historie, som Ann fortalte mig - og nu
også dig?
Hvilke muligheder lader du passere forbi, blot fordi
de er for svære at håndtere? Er du din egen største udfordring?
Når vi har så mange udfordringer foran os, er det sidste,
der burde stoppe os, personen, vi ser i spejlet.

Joe Pulizzi // GURUBOGEN
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Det gik helt op i en spids en dag, hvor læreren sendte os
ud på en hockeybane for at lave en lederskabs- eller færdighedsøvelse med hockeystave. Udover at hade at blive
kaldt frem foran klassen, så hadede jeg også alt, der havde med gymnastik, atletik eller holdsport at gøre.
Læreren havde ikke stave nok til os alle sammen, så halvdelen af børnene måtte lege, og når hun fløjtede, skulle
de bytte stave med os på sidelinjen.
Da hun fløjtede, gik jeg hen mod den mest atletiske og
største pige i min klasse, og da hun ville give mig sin stav,
sagde jeg: ”Du må godt tage min tur.” Hun var så glad,
og jeg syntes selv, jeg var så smart, at jeg nu kunne sidde
over. Jeg havde aldrig troet, at læreren ville bemærke, at
jeg ikke var på banen, når der var 30 andre børn.
Hun bemærkede heller ikke, at jeg ikke var på banen,
men hun bemærkede, at den store, atletiske pige var tilbage på banen, så hun spurgte: ”Hvorfor spiller du igen?”

Pigen svarede: ”Annie sagde, at hun ikke ville, så jeg
kunne være med igen.”
Fordi min lærer gik så meget op i åbenhed, at dele,
personlig udvikling og at tage ansvar for sine fejltagelser
lige så meget som sine succeser, gjorde hun et stort nummer ud af episoden. Hun ringede til mine forældre for at
arrangere en samtale med dem og forstanderen.
Det endte med, at jeg fik dumpekarakter i min karakterbog for det næste semester. Godt nok identificerede
jeg mig som ikke-atlet, men samtidig så jeg mig selv som
en fantastisk elev. Jeg var ked af det, hvis jeg ikke var
den bedste i klassen. At jeg fik en dumpekarakter var altødelæggende for mig, fordi jeg aldrig så mig selv som en
fiasko eller én, der fik dårlige karakterer.

HERLE JARLGAARD HANSEN
Fra musepige til power-iværksætter
Herle Jarlgaard Hansen er stifter af FINDERSKEEPERS og blev i 2015 kåret
som Årets Kvindelige Iværksætter
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Som leder af FINDERSKEEPERS møder jeg mange
iværksættere. De er selvfølgelig vidt forskellige mennesker, men alligevel er det som om, at de alle har noget
til fælles. De er gjort af et helt særligt power-stof. Jeg ser
passionen lyse ud af dem og et drive, der ikke er til at
finde mange steder. De tror på sig selv, deres idé og de
mennesker, de har omkring sig.
Mange, der ikke lige passer på den beskrivelse, lader
sig måske skræmme ved tanken om at kaste sig ud som
iværksætter. At man, hvis man er en stille pige eller
en forsigtigper, nok ikke kan udfylde rollen som power-menneske, der går forrest og får andre til at følge med.
Jeg er heller ikke i tvivl om, at den rolle falder nogle mennesker mere naturligt end andre. Men selvsikkerheden
og gåpåmodet er ikke nødvendigvis noget, man er født
med. Det var jeg i hvert fald ikke.
Jeg tror ikke, at mange af mine skolekammerater dengang kunne forestille sig, at jeg ville ende med at drive
min egen virksomhed og blive kåret som årets kvindelige
iværksætter. Jeg var den stille musepige, der fulgte efter
de andre i stedet for selv at gå forrest. Jeg bekymrede mig
altid om, hvad andre tænkte om mig, om de kunne lide
mig. Jeg hadede forældresamtalerne i skolen, fordi jeg al-

tid fik at vide, at jeg skulle række hånden mere op i timerne, og når jeg gik til eksamen endte det ofte med lave
karakterer, fordi jeg gik i sort ved tanken om at skulle
præstere og vise, hvad jeg kunne. Kun når jeg var i trygge
rammer blandt min familie og mine nærmeste venner,
kunne jeg rigtig være mig selv. Her kunne jeg grine højt,
lave store armbevægelser og bare være Herle.

Usikkerheden spændte ben
Da jeg startede FINDERSKEEPERS, havde jeg aldrig
forestillet mig, at det skulle blive et stort iværksættereventyr og noget, jeg endda kunne leve af. Jeg gjorde det,
fordi jeg syntes, det var skide sjovt. Samtidig gik jeg på
Designskolen og troede længe, jeg skulle være designer.
I begyndelsen var jeg stadigvæk i høj grad musepigen
Herle, og min usikkerhed og stræben efter at gøre alting
perfekt var flere gange ved at spænde ben for mig.
Jeg glemmer aldrig en episode, jeg var ude for, inden det
første marked. En del af markedet var dengang secondhand, og jeg gik derfor fra butik til butik i København
for at få nogle af de tjekkede butiksassistenter med til at
sælge deres lækre tøj. Det var langt uden for min komfortzone at henvende sig til fremmede mennesker på den

måde, og da jeg skulle besøge en dyr butik i Hellerup, var
det med ekstra svedige håndflader. Jeg havde dullet mig
op i høje sko og mit fedeste tøj, og jeg havde endda lånt
en dyr Balenciaga-taske af min veninde for at imponere
de fine Hellerup-damer. Selvom jeg var nervøs, tog jeg
det brede smil på og gik ind i butikken, hvor jeg hilste
pænt på ekspedienten og forklarede hende om min idé.
Hun udbrød højt foran de andre kunder, hvad fanden jeg
tænkte på, og hvordan jeg overhovedet kunne tro, at hun
ville være med på mit snoldede loppemarked. Svadaen
sluttede af med, at hun bad mig skride ud af sin butik.

HERLES FEM GODE RÅD
TIL DEN USIKRE IVÆRKSÆTTER:
Sæt kritikken i perspektiv

En af de vigtigste ting, jeg har lært som iværksætter, er at
lade være med at tage kritik personligt. Selvfølgelig bliver jeg stadig berørt, hvis folk kritiserer mig eller det, jeg
laver. Men samtidig har jeg lært, at kritik også afspejler

23

Det er en episode, der er printet på min nethinde, mest
af alt fordi den satte gang i den stædige trodsighed, der
altid har ligget under den stille og forsigtige overflade.
Fandeme nej, hun skulle ikke have lov til at tryne mig.
Jeg besluttede mig for, at jeg ville fokusere på alle de fantastiske mennesker, jeg havde mødt, som troede på projektet og gerne ville være med, og jeg ville bevise overfor
alle, at FINDERSKEEPERS nok skulle blive en kæmpe
succes.

Nu går jeg forrest
Ligesom folk fra min skoletid nok har svært ved at se
mig som iværksætter, har folk, der kender mig nu, svært
ved at forestille sig, at jeg engang var musepigen, der sad
bagest i klasseværelset og lod andre føre ordet. Den udvikling, jeg har været igennem de sidste fem år, har lært
mig så meget om mig selv.
Jeg har rykket mine grænser og gjort det, der skulle gøres,
selvom den stille pige inde i mig rystede i bukserne. Jeg
har lært primært at lytte til mig selv og de folk, der betyder noget for mig. Jeg har mødt en masse inspirerende mennesker, og jeg har svedt, grædt, grinet og fejret.
Med tiden kan jeg endda genkende mig selv i nogle af de
beskrivelser, vi ofte forbinder med iværksættere - power,
initiativ og gåpåmod. Og jeg er stolt af at sige, at det nu
er mig, der går forrest, mens andre prøver at følge med.

Herle Jarlgaard Hansen // GURUBOGEN

Det handlede ikke om mig
Shit, hvor jeg græd, da jeg kom hjem den dag. Jeg følte
mig både ydmyget og dum, og jeg lod min egen usikkerhed tage over. Hvad nu, hvis hun havde ret? Hun vidste jo alt muligt om tøj. Skulle jeg overhovedet gå videre
med projektet? Ville det blive et flop? Var jeg overhovedet
noget værd? I dag kan jeg godt se, at hendes reaktion i
bund og grund ikke handlede om mig eller FINDERSKEEPERS. Måske møder hun alle mennesker med verbale boksehandsker på, eller også havde hun bare en
virkelig dårlig dag. Men hvad det end det var, der fik hende til at reagere så ondskabsfuldt, burde det have været
hende og ikke mig, der skammede sig bagefter.

Da markedet var veloverstået, havde jeg helt lyst til at
besøge butikken igen og i bedste Pretty Woman-stil vise
ekspedienten, hvad hun var gået glip af ved at afvise mig.
Episoden var et vendepunkt for mig, men det betyder
ikke, at jeg aldrig har mærket usikkerheden igen, eller at
jeg aldrig siden har grædt under dynen, når jeg har mødt
modstand. Jeg har ofte følt mig utilstrækkelig, men hver
eneste gang er jeg fortsat, lidt mere hårdhudet end sidst.

den person, der kommer med den. Hvis du ved, at du
gør dit bedste og møder folk med en positiv indstilling,
så handler det ikke om dig, hvis folk alligevel møder dig
med korslagte arme og har nej-hatten på.
Lyt til dem, hvis mening betyder noget

Prøv at sortere i den feedback, du får. Alle vil have en
mening om det, du laver, og der er altså ikke nogen
grund til at ligge vågen om natten, fordi postbuddet eller
din onkel Jørgen har sablet din forretningsplan ned. Lyt
i stedet til de mennesker, som du ser op til, og som du
virkelig kan lære noget af. Her skal du suge alt den feedback ud, som du kan.
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Husk, at du er ekspert i dit eget projekt

Jeg har altid haft eksamensangst, fordi jeg har været
bange for ikke at slå til, når jeg var på og virkelig skulle
præstere. Den angst har også påvirket mig, når jeg for
eksempel har skullet give interviews eller holde foredrag.
Her har det hjulpet at huske mig selv på, at jeg faktisk har
en Ph.d. i FINDERSKEEPERS. Lige netop det emne er
der ikke nogen, der ved mere om, end jeg gør. Det samme
gælder for dig - når det kommer til lige netop dit projekt
og din passion, er du den førende ekspert på området.
Tag et skridt ad gangen

Man skal starte et sted. Det er meget banalt, men i ens
iver efter at gøre alting helt rigtigt, kan man alligevel
godt glemme det. Det gælder alt, hvad man kaster sig ud
i her i livet, om det er at løbe et maraton, dating, vægttab
eller at starte en virksomhed. Selvfølgelig skal man have
ambitioner og drømme, men det vil aldrig være perfekt
fra starten - det vigtigste er at komme i gang. Der er ikke
ét eneste af de seje mennesker, du møder her i bogen, der
er startet dér, hvor de er i dag. FINDERSKEEPERS er
stadig langtfra perfekt. Jeg arbejder hver dag på at gøre

det bedre, og i sidste ende er processen for mig mere fantastisk end resultatet.
Tro på, at du nok skal vokse med opgaven

Rådet ovenover gælder også, når det kommer til din
egen personlige udvikling. Hvis du er forsigtig og indadvendt, forvandler du dig næppe til et sprudlende powermenneske fra den ene dag til den anden. Stol i stedet på,
at du nok skal udvikle dig og løse og lære af de udfordringer, der kommer hen ad vejen. Tag små skridt for at
udfordre dine grænser. Hver eneste gang du træder uden
for din komfortzone, vokser den en lille smule.

THE BEST TIME TO
PLANT A TREE WAS
20 YEARS AGO.
THE SECOND BEST TIME
IS NOW.
Herle Jarlgaard Hansen // GURUBOGEN

Kinesisk ordsprog
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SOPHIE TRELLES-TVEDE
Fra dårlig stil til Forbes Magazine
Sophie Trelles-Tvede er stifter af invisibobble og blev af Forbes kåret som
én af Europas 30 største iværksætter-talenter
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Mit navn er Sophie, og jeg er i skrivende stund lige fyldt
23. Mit liv er ret hektisk. Her er eksempelvis, hvad der er
sket for mig de sidste fire uger:
Forbes Magazine tildelte min ven og partner Felix og
jeg den Europæiske 30 under 30 Award for ”Retail &
e-commerce”, og få dage senere udsendte Københavns
Erhvervsakademi en TEDx Talk med mig, hvor jeg talte
om iværksætteri. Dette gav anledning til en mængde
henvendelser om taler og interviews, hvoraf vi dog kun
kan nå nogle få. Derudover har jeg deltaget i en produktlancering i Paris, besøgt vores produktionsfaciliteter
i Kina, truet en ulovlig konkurrent i Californien med
en retssag (han trak sig), forhandlet nye distributionsaftaler med forskellige firmaer, været med mit firma til
salgstræning i Kitzbühl og lavet ansættelsesinterviews
med otte personer.
På den private front har jeg været med i en dansetrup
til karnevallet i Rio, stået på ski i St. Anton og fejret min
23 års fødselsdag i Schweiz. Jeg har også, må jeg tilstå,
fået en bøde for at køre for tæt på en anden bil. Og altså;
alt sammen altså inden for de sidste tre uger, hvor jeg
kun har sovet gennemsnitligt fem timer om natten. Så ja;
det har været hektisk, og hovedårsagen er jo nok, at jeg
er iværksætter!

Hvorfor det?
Jo, det startede tre måneder efter, at jeg som 18-årig var
påbegyndt en uddannelse i business management på
University of Warwick i England. Egentlig var min plan
dengang følgende:
1. Bruge mine tre år på bachelorstudiet på at ”finde

mig selv”, dvs. finde ud af, hvad jeg egentlig ville
samt selvfølgelig få noget faglig viden.
2. Når jeg så havde fundet mig selv, skulle jeg tage en

master degree i det, jeg brændte for - om det så var
marketing, finansiering eller noget helt tredje.
3. Derefter få et super job i eksempelvis et konsulent-

firma som springbræt til en karriere.
4. Slutteligt få et godt job i en velrenommeret

virksomhed, hvor jeg efter nogle år kunne få
produkt/branche-ansvar og derefter måske starte
min egen virksomhed i en branche, jeg nu forstod
til bunds.
Jeg tror stadig i dag, at denne plan kunne have givet mig

et godt og produktivt liv – det har den i hvert fald gjort
for mange andre. Men sådan gik det ikke.

Da vi først havde nogle demoer, viste vi dem frem til
forskellige distributører, og her hjalp det meget, at Felix'
bror Daniel samt dennes ven Niklas havde et firma kaldet
Newflag, der allerede solgte hårbørster (Tangle Teezer)
i Tyskland og Østrig og derfor havde mange kontakter
i branchen. De havde altså allerede distribution i et par
lande, og vi havde et nyt produkt. Det var som hånd i
handske, og Newflag begyndte nu at omtale vort produkt
til deres egne salgsmøder. Imens sad Felix og jeg på vores
kollegieværelser og pakkede og sendte gratis demoer hid
og did. Jeg husker rigtigt mange ture til postkontoret.
Et af de mest fantastiske øjeblikke i mit liv var, da vi fik
vores første ordre. Jeg kan let forestille mig, at dette kan
lyde underligt for mange, for det mest fantastiske øjeblik
i ens liv skal vel være noget med kærlighed eller universet
eller sådan noget, og det er det vel også i den sidste ende.
Men når du starter en virksomhed fra et kollegieværelse,
og der så pludselig en dag er en stor, seriøs virksomhed,

27

Jeg ringede så til min førnævnte ven Felix, der dengang
ligeledes var 18, og som da studerede på University of
Bath. Jeg fortalte ham om min mærkelige observation og
idé, hvorefter jeg spurgte: ”Vil du ikke være med til det?”.
Umiddelbart syntes han det lød fjollet, men han og
jeg havde begge en lidt tom følelse ved blot at sidde på en
skolebænk hver dag, så det havde allerede ligget i luften,
at hvis vi kunne få en god forrretningsidé, skulle vi over-

De første opgaver var egentlig ret lette, og vi nød dem,
fordi vi var forventningsfulde. Først skulle vi eksempelvis finde på et firmanavn. Så et logo, hvilket vi gjorde
selv i Photoshop, som vi desværre måtte investere en del
af vor opsparing i. Derefter skulle vi finde en fabrikant i
Kina, der kunne lave nogle demo hårbånd. Og så fremdeles med emballage, prispolitik, osv.
Imens andre studerende gik til masser af fester, sad
Felix og jeg derfor hver aften og skypede om alle disse
ting, hvis vi ikke tekstede hinanden under forelæsningerne. Ofte mødtes vi på kollegierne i weekenderne og
arbejdede sammen på projektet.

Sophie Trelles-Tvede // GURUBOGEN

Den umiddelbare grund til, at det ikke gik sådan for mig,
er lidt bizar. Årsagen var, at jeg få uger inde i mit studie
på Warwick blev inviteret til et ”bad taste party”, og som
led i min påklædning - som altså skulle være udtryk for
konsekvent dårlig smag - brugte jeg en gammeldags telefonledning som hårbånd.
Nu har hårbånd det med at trække i nogle af hårene,
hvilket kan give hovedpine; vistnok fordi de små muskler i hovedbunden trækker den anden vej, og derudover
efterlader de et mærke i håret, når man tager dem af. Det
ved de fleste med langt hår.
Da jeg vågnede den næste morgen efter festen - godt
udbrændt - bemærkede jeg imidlertid dels, at jeg stadig
havde telefonledningen på, dels at jeg ikke havde hovedpine, og slutteligt, at det ikke efterlod et mærke i håret
som andre hårbånd, da jeg tog det af. ”Det var ligegodt
pokkers”, tænkte jeg. Så jeg stod dér foran spejlet og
spurgte mig selv ”hvorfor?” - Og forklaringen var, forstod jeg, at ledningen grundet dens dobbeltspiral ikke
holdt solidt fast i håret. Den trykkede blot nænsomt på
det. Derfor spurgte jeg mig selv, om det ikke var en idé
at lave hårbånd med facon som gammeldags telefonledninger? Og det ville altså sige at lave et firma, der lavede
disse hårbånd?

veje det seriøst. Faktisk havde vi flere gange talt om dette.
Så efter lidt yderligere palaver, sagde han til min glæde
”ja, lad os prøve det!” Og dermed gik vi i gang.

der er fuldstændigt bedøvende ligeglade med dig som
person, men som åbenbart så gerne vil købe dit produkt,
føles det helt vildt. Tænk, at de ignorerer, at du er 18 og
bor på et kollegieværelse! ”De anser os som ligemænd”,
tænkte jeg forbløffet. ”De tager os helt og aldeles seriøst”.
Og sådan tænkte Felix også. Vi var ekstatiske.

2. Man behøver ikke være ekspert på sit felt for at få

Da jeg tre år senere tog min afgangseksamen fra Warwick,
havde vi 22 ansatte og distribution via detailhandelskæder i ca. 40 lande. Da jeg efter yderligere to år for
nyligt fyldte 23, var organisationen vokset til over 100
mennesker, hvoraf 25 arbejdede alene med at pakke og
forsende. Nu var det ikke noget med at sidde på kollegieværelset og pakke. Nu var det paletter i fire etager, gaffeltrucks og lastbiler.
Det var på den måde, mit liv blev således, som jeg
beskrev i starten af denne lille historie - meget hektisk,
men i øvrigt også vildt sjovt og særdeles lærerigt.
Så hvad har vi har lært af det, som vi ikke allerede
havde fået forklaret på vore universiteter?

3. Et produkt behøver absolut ikke være komplekst
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Her er 10 af vores vigtigste iagttagelser:
1. Grundet crowdsourcing, cloudcomputing, shareware,

Skype, osv. koster det i dag forbavsende lidt at starte
en virksomhed - det gjorde det i hvert fald for Felix
og jeg. Vores samlede investering var ca. 4.000
dollars - penge vi i vores skoletid havde tjent som
skilærere. Selvfølgelig var det mange penge for os
dengang, men havde vi ikke brugt dem på dette, var
de med ret stor sikkerhed blevet brugt primært på
drinks. Jeg regnede faktisk ud, at vi alternativt
kunne have fået 1.350 Vodka Red Bulls for pengene,
hvilket på ingen måde havde givet os den samme
varige glæde.

succes. Outsidere har selvsagt nogle handikaps, men
omvendt tænker de originalt, hvilket kan give store
fordele. Felix og jeg begyndte eksempelvis meget
tidligt at distribuere hårbåndene til sektorer, der
aldrig havde solgt hårbånd tidligere.

for at få succes. Mange af de største forretningsideer
er meget simple, og fordelen ved noget simpelt er
dels, at man kan opbygge forretningen ekstremt
hurtigt, hvis det virker, dels at eventyret bliver ret
billigt, hvis det er et flop.
4. Hvem, du er partner med, er virkelig afgørende.

Felix og jeg kendte hinanden fra mange år i skoletiden, og vi vidste derfor, at vi fuldstændigt kunne
stole på hinandens evner og dedikation. Det virkede.
Omvendt fandt vi ret tidligt et firma, der tilbød
eksklusiv distribution for Skandinavien, hvilket
imponerede os så meget, at vi ikke tjekkede til fulde,
hvor stærke de egentlig var på markedet. Det blev
en dyr ommer.
5. Hold udgifterne i bund. I starten sendte vi alt med

luftpost, men da vi ved årets afslutning regnede på,
hvad vore udgifter egentlig var gået til, forstod vi, at
dette slugte langt størstedelen af vores potentielle
profit. Konklusionen er, at man ikke kun skal spare,
når der er krise. Man skal spare hver dag; hele tiden.
Selv hvis man ikke har en aggressiv konkurrent i
hælene, skal man opføre sig som om, der er en
sådan.
6. Desuagtet ovenstående lærte vi, at hvis man som os

får global distribution og rejser meget, kan det betale

sig at flyve business, så man kan sove ordentligt.
Derved sparer man tid og omkostninger til hotelophold, og der er jo brusere i de fleste lufthavne.
7. Jeg ved, at der i dele af software- og mediebranchen

kan opstå netværkseffekter, som gør det ret unødvendigt at beskytte alt sit intellectual property.
I andre brancher - som vores - er der imidlertid stort
set ingen netværkseffekter, og derfor skal man
beskytte sit intellectual property hurtigt og effektivt.
Det lærte vi først hen ad vejen, og nu er vi mestre
i det. Vores liv havde imidlertid været lettere, hvis vi
havde forstået dette til fulde fra start.
8. Lad være med at uddele de mest prominente titler til

de første ansatte. Gør du det, får du et problem, hvis
du som os bliver meget større og senere kan ansætte
mere erfarne og kompetente folk.
9. Der er mange ulemper ved at være et lille firma, men

10. Der kommer aldrig et tidspunkt i dit liv, hvor den
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personlige risiko ved at starte et firma er mindre,
end når du er studerende. Som studerende har du jo
ingen store faste udgifter, intet familieansvar og intet
CV, der kan blive spoleret. Hvis det går galt, kan
du bare afslutte dine studier og gennemføre en
traditionel karriereplan. Går det godt, bliver det godt
nok hektisk, men også eddersjovt.

Sophie Trelles-Tvede // GURUBOGEN

en fordel kan være, at man kan agere lynhurtigt.
Lad eksempelvis aldrig e-mails være ubesvarede
i flere dage. Svar på alting med lynets hast. Brug din
smartphone til dette, hvis du ikke er ved
computeren.
Og udsend eksempelvis mødereferater inden for en
time efter, et møde er afsluttet.

DAVID COHEN
De små spørgsmål først
David Cohen er stifter af Techstars - den førende internet-startup-accelerator i verden

Jeg kender mange mennesker. Derfor bliver jeg tit bedt
om at introducere iværksættere, som jeg møder, for andre personer eller virksomheder. De vil som regel have,
at jeg introducerer dem for en person eller virksomhed,
som er meget kendt eller efterspurgt, og som kan hjælpe
deres virksomhed. Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe.

samme over telefonen. Men start langsomt, foretag små
forespørgsler og opbyg en relation over tid.
Her er en oversigt over, hvor stor en forespørgsel er for
travle mennesker:
• Lillebitte = Et e-mailsvar, 1 eller 2 simple
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På det seneste har jeg bemærket et tydeligt mønster. Når
jeg introducerer to mennesker for hinanden, så plejer
den, som ønskede introduktionen, altid at bede om noget stort.
For mange mennesker starter det med, at de spørger
om, de kan aftale en 30 minutters samtale. Der er nok
mange læsere, som vil sige: ”Hvad? Det er da en lille tjeneste.” Nej, det er en stor tjeneste for travle mennesker.
Husk, at tid ofte er den mest værdifulde vare.
En lille forespørgsel er bedre. Husk, at du bliver introduceret for én, som du ved, får den slags forespørgsler
hele tiden, men alligevel har tilbudt sin hjælp. Spørg kun
om én ting og bed bare om at få svaret på mail. Hvis du
har tre spørgsmål, så stil dem via e-mail i stedet for at
tvinge personen til telefonisk kontakt.
Jeg ved, at du håber på at skabe en relation, og derfor
vil du gerne snakke med din nye forbindelse med det

•
•
•
•

spørgsmål i en kort e-mail
Lille = E-mailsvar, 3-5 spørgsmål i en længere e-mail
Mellem = 15 minutters opringning
Stor = 30 minutters opringning
Kæmpestor = personligt møde

Start småt. Opbyg med tiden til at kunne spørge om det
kæmpestore. Jeg har set det virke meget effektivt, og jeg
har set, hvordan store/kæmpestore forespørgsler hurtigt
afslutter relationer.

BE BRAVE ENOUGH
TO START A CONVERSATION
THAT MATTERS.
Ukendt

David Cohen // GURUBOGEN
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RITA GUNTHER MCGRATH
Iværksætterbriller
Rita Gunther McGrath er professor ved Columbia Business School og
førende ekspert inden for strategi og innovation
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Serieiværksættere er usædvanlige, fordi de starter mange
virksomheder. I takt med, at konkurrencen bliver hårdere, er vi alle nødt til at kigge serieiværksætterne i kortene. De er altid utrætteligt på udkig efter nye muligheder. De kan spotte muligheder for næsen af alle andre.
Muligheder, der ofte virker indlysende set i bakspejlet,
men som ingen andre ser, før serieiværksætteren har udnyttet dem. Når muligheder er identificerede, så lader de
dem ikke gå til spilde. Tværtimod holder de styr på dem
over tid, og vender tilbage til dem regelmæssigt.
Når man taler om iværksætteri, er mængden af idéer
meget vigtig. En forholdsvis ny undersøgelse viser, at der
skal op mod 3.000 idéer til for at finde frem til et profitabelt projekt.
For eksempel kræver Gary Kearns, der leder den
store data/analysedel af Mastercard Advisors hos betalingskortsgiganten Mastercard, at fortalere for en given
idé skal supplere idéen med information om, hvor stor
idéen kan blive, hvorfor den passer ind hos Mastercard,
og hvad de kritiske antagelser bag idéen er.
Dette giver for det første en relativt hurtig screening af
pasform og potentiale ved hjælp af en teknik, vi kalder ”opdagelsesdrevet planlægning” (McGrath and MacMillan
1995). Men, som han siger, er især digitale virksom-

heder “nogle gange for tidligt ude med tingene.” Det er
her, hvor det at have et lager af idéer gør en stor forskel.
Mastercard Advisors har en “light touch”-journal over
deres forretningsidéer, og derfor kan de vende idéerne
med jævne mellemrum for at se, om tiden er moden til
at handle på dem.

Mulighedsudløser: Brille-konceptet
Min gode kollega Ian C. MacMillan udviklede idéen om
iværksætterbriller. Billedsproget her er lånt fra spionfilm. Lad os sige, at vores helt har til opgave at stjæle
noget værdifuldt fra et kunstmuseum, men museet er
stærkt beskyttet af infrarøde kameraer og alarmer. Vores
spion monterer briller, der kan se (og hjælpe ham med
at undgå) de infrarøde stråler, og specialudstyr, der tillader ham at komme uden om alarmerne. Sådan er det
også med begrebet briller inden for iværksætteri, hvor
brillerne gør det muligt for nogle at se muligheder, som
andre, der ikke er opmærksomme, simpelthen ikke ser.
Den måde vi bruger dette i klasseværelset og i mulighedsgenereringsworkshops er at generere så mange briller,
som vi kan, og bruge dem til at skabe mere kreativitet.
Vi har konstateret, at denne idé harmonerer smukt med,

hvad Clayton Christensen og andre har kaldt “job-derskal-gøres”-teorien for kundeudvikling. Idéen her er, at
kunderne er ligeglade med et produkt eller en service.
Det, de bekymrer sig om, er at opnå det, de ønsker at
opnå.

Eksempler
Her er tre eksempler på iværksætterbriller:

flere sider til at afvikle mange af deres praksisser, såsom
at stoppe med at tvinge kunder til at bruge deres udstyr
og betale et månedligt gebyr.
Eller tænk på traditionelle bankydelser, hvoraf
mange skabte kompleksitet ved at krydssubsidiere nogle tjenester (fx gratis kontrol) med andre (fx udstedelse
af realkreditlån) til stor forvirring og ofte irritation for
deres kunder. I dag er en hel masse nye aktører ved at
disrupte de traditionelle, kludrede banker og tilbyder i
stedet kunderne enklere og ofte billigere løsninger.

1. Gordiske knuder

En gordisk knude-situation, ligesom i de gamle fabler,
er, når en eksisterende industri/sektor er så kompleks, at
mange af de involverede aktører i industrien finder det
dybt frustrerende, men samtidig føler, at de intet andet
valg har end at fortsætte på samme måde. Nogle gange
kan en iværksætter komme på en fed løsning ved helt at
nytænke de forudsætninger, som branchen fungerer på
baggrund af.

3. Løsninger

En af de mest kraftfulde former for mulighedsidentifikation opstår, når en potentiel kunde arbejder på at løse et
problem i forbindelse med deres sædvanlige arbejde og
måske slet ikke opdager, at innovation opstår.
Ét eksempel er én af mine kunder - en aromavirk-
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Der findes gordiske knuder inden for mange industrier.
Tænk bare på det stigende pres, som kabel-tv-udbydere
står overfor. På det seneste har der været opfordringer fra

Situationer, hvor aktiver enten er en mangelvare eller
ikke bliver udnyttet fuldt ud, er et af de mest frugtbare
områder inden for iværksætterinnovation. Den såkaldte
app-økonomi gør denne form for arbitrage nemmere og
hurtigere end nogensinde.
Ét af de indlysende eksempler er Airbnb (udnyttelse
af ekstra sovepladser og mangel på økonomisk overkommelige værelser for besøgende), Uber (udnyttelse af overskuddet af biler og chauffører, og mangel på tilgængelig
eller overkommelig taxikørsel) og Upwork (udnyttelse
af et overskud af faglærte mennesker og mangel på inhouse udviklere og programmører). Overskuds/mangel-ligningen passer ind i flere og flere dele af vores
økonomi. Kwipped handler for eksempel om at forbinde
et netværk af udstyrsbrugere med udstyrsejere i en
bred vifte af kategorier, der for det meste er rettet mod
B2B-brugere.

Rita Gunther McGrath // GURUBOGEN

Se blot på Seattles udbyder af sundhedspleje, Qliance.
I USA går omkring 40% af sundhedsudgifterne til betalingssystemer: Koder for behandlinger, indsendelseskrav, valideringskrav, behandling af sager om delvis
brugerbetaling osv. osv. Qliance har fra sine kontorer i
Seattle skåret de mange aktiviteter rundt om udbetalingerne fra. I stedet betaler medlemmerne et fast månedligt gebyr gradueret efter aldersgruppe, og får adgang
til alle Qliance-tjenester og klinikker, herunder får de
omgående konsultationer og telemedicinske services.
Firmaet er vokset med lynets hast, siden det blev grundlagt.

2. Overskud eller mangel

somhed, der leverer varer til virksomheder indenfor
fødevareforarbejdning. Da jeg besøgte kunden, var der
tilfældigvis én, der spurgte, hvad den typiske størrelse
på et parti af materialet var. Svaret? 30 pund (engelske).
Men her er det interessante - produktet blev sendt afsted
i tønder, der kunne indeholde 50 pund!
Det betød, at kunden skulle have en masse besvær
med at måle, opbevare og lokalisere materialet. Pæren
over mit hoved tændte, og løsningen blev en mere fleksibel emballage, hvilket måske synes indlysende. Emballageskiftet ændrede fundamentalt den forhenværende
praksis i industrien og skabte muligheden for højere
marginer, i hvad der tidligere havde været en råvarevirksomhed.

At fange idéerne: Et lager for muligheder
Når du er kommet på nogle idéer, så skal de gemmes et
sted, hvis du ikke har planlagt at bruge dem lige med
det samme. Derfor har du brug for et lager. Her er nogle
idéer til, hvad du kan inkludere i beskrivelsen af din idé.
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a) Forretningskonceptet

Forretningskonceptet giver et godt overblik over din forretningsidé. Bemærk, at grundidéen sandsynligvis forandrer sig meget i takt med, at du lærer mere om kundernes
behov, men hvis du nedfælder forretningskonceptet i
begyndelsen, fanger det i hvert fald dine første tanker.
b) Vigtige forudsætninger

Uden det store forbrug af tid og penge kan det være
yderst brugbart at dokumentere, hvad der er de vigtigste forudsætninger for, at din idé kan blive til noget. Det
kunne være forudsætninger omkring ændringer i forbrugerbehov, teknologiudvikling, lovgivningsmæssige
ændringer, konkurrencebegrænsende adfærd og din

egen virksomheds mulighed for at bringe konceptet til
markedet. Nogle antagelser vil være mere kvalitative og
andre af mere kvantitativ karakter. Den centrale idé er,
at i de tidlige stadier af udviklingen af en virksomhed er
din primære opgave at konvertere antagelser til viden så
hurtigt og billigt som muligt.
c) Potentielle markeder og applikationer

Her skal du overveje, hvilke markeder din idé er relevant
for. Nogle idéer vil kun appellere til små nicheområder.
De kan være ganske lukrative, men de vil være mindre
end andre idéer, som har meget bredere anvendelighed.
For eksempel har et gennembrud i batteriteknologi i
enten vægt eller energikapacitet en kæmpestor værdi for
mange sektorer, fx bilindustrien, telekommunikation,
energidistribution og logistik.
d) Planlæg at teste antagelser

Her kunne du nedfælde dine idéer omkring, hvordan du
har tænkt dig at teste nogle af dine antagelser. Du ville
aldrig være kommet til dette punkt, hvis ikke din idé har
et reelt potentiale, men det er alligevel værd at notere sig
nogle potentielle tests, som du muligvis kan udføre for at
afprøve, om din idé holder vand.
e) Glidende overgang til Business Model Canvas
og Discovery Driven Planning

Når din idé endelig er klar til at rykke fra dit lager til
at blive et reelt projekt, så findes der værktøjer, som du
kan bruge for at gennemtænke dine hovedantagelser
og opsætte milepæle, nemlig Business Model Canvas og
Discovery Driven Planning (McGrath and MacMillan
1995). En anden god ressource er bogen The Lean Startup (Ries 2011).

I'M BLIND
WITHOUT MY GLASSES.
Adam Ant

Rita Gunther McGrathe // GURUBOGEN
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CAMILLA LEY VALENTIN
Opstart uden idé
Camilla Ley Valentin er medstifter af Queue-it, og blev i 2012 kåret som
Årets Kvindelige Iværksætter

Vi bliver i Queue-it ret ofte spurgt, hvordan vi fik idéen
til at opfinde verdens første online køsystem - hvem
fandt på det, hvornår, hvorfor og lignende. Nogle gange
kunne jeg godt ønske mig, at selve opfindelsens historie
havde en eksotisk oprindelse og karakter.
Det har den ikke.

1. NDA (Non-disclosure Agreement) eller hemmelig-

holdelseserklæring, hvor vi lovede hinanden ikke at
fortælle nogen, at vi havde disse drøftelser, samt
hvad vi drøftede. Alle idéer, der kom frem undervejs,
er dermed fortsat hemmelige - også dem, vi fravalgte.
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2. LOI (Letter Of Intent) eller hensigtserklæring, hvor

Sandheden er, at vi startede med teamet uden at have en
konkret idé til et produkt.
Det hele startede oprindeligt med, at mine co-founders ,
Niels Henrik Sodemann og Martin Pronk, og jeg selv
mødtes i vores fritid henover nogle måneder, før vi startede virksomheden. Det er der intet usædvanligt i. Men
vores historie adskiller sig fra mange andre, fordi vi faktisk startede processen med at etablere egen virksomhed
uden at have andre præmisser, end at vi ville udvikle
software baseret på cloud computing, da vi så det som
den væsentligste megatrend i vores branche på det tidspunkt.
Så vi satte to sideløbende processer i gang. Den ene gik
ud på at binde hinanden tættere sammen juridisk for at
sikre gensidigt commitment, og for at tilvejebringe det
nødvendige aftalegrundlag for vores samarbejde. Konkret bestod denne proces af tre vigtige milepæle:

vi skrev under på, at det var vores intention at starte
en fælles virksomhed med det formål at udvikle og
sælge et køsystem.
3. Anpartshaveroverenskomst og ansættelsesaftaler,

hvor vores ejerstruktur og indbyrdes aftaler er
reguleret, samt de aftalte ansættelsesvilkår.
Det er i en virksomhedsopstart (med flere ejere
involveret) utrolig vigtigt at få disse forhold på
plads før opstart, og det kræver ikke alverden at
få selve dokumenterne på plads. Dét, der tager tid
og mental energi, er naturligvis de drøftelser, der
ligger til grund for de endelige aftaler.
Den anden proces handlede om selve produktet, idéen,
opfindelsen.
Vi udviklede, som nævnt ovenfor, idéen ud fra nogle
enkle, men rummelige rammer:

•
•
•

Cloud computing (Software-as-a-Service)
Internationalt markedspotentiale
Ny opfindelse

Ud fra disse præmisser satte vi en forholdsvis klassisk
innovationsproces i gang. Processen ses i store træk i følgende illustration:

Camilla Ley Valentin // GURUBOGEN
37

IDEA SCREENING:

Her er plads til alle forslag og mere eller mindre skøre
indfald. Teamet tager imod idéerne og bliver enige om,
hvilke der skal videre til næste step. Output er go/no go
for et antal idéer til videre undersøgelse.
PRELIMINARY INVESTIGATION:

Her undersøges de udvalgte idéer nærmere, særligt i
forhold til markedspotentiale og konkurrentsituationen
med henblik på at udvælge det produkt, der går videre til den egentlige validering. Output er go/no go for
en udvalgt idé, inden den rykker videre til endelig
business-case-validering.
BUSINESS CASE VALIDATION:

Her gennemføres en detaljeret analyse af den idé, teamet
hælder mod, inden for en række parametre, som i store
træk følger de kriterier Sequoia Capital anbefaler, man
forholder sig til i forretningsplanen.
Output er endelig validering og forretningsplan for
produktet.
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PROTOTYPING:

Arkitektur og første udgave af produktet udvikles og
valideres. Det er vigtigt, at dette sker i samarbejde med
potentielle kunder og/eller brugere.

er på, at man efter hvert step kan gå videre/starte forfra,
hvis output taler for det. Man bør med andre ord være
klar til at forkaste en udvalgt idé når som helst - hele vejen gennem processen.
Det er min personlige erfaring, både fra de virksomheder, jeg selv er involveret i, og fra andre startups, jeg har
kendskab til, at idéen aldrig er det vigtigste i forhold til
at opnå succes. Der er masser af gode idéer derude, og
der er virkelig mange, der aldrig bliver til en fornuftig
forretning.
Det kan der være flere årsager til.
Jeg møder fx spirende iværksættere, der fortæller mig,
at de arbejder på verdens bedste idé, som de naturligvis
ikke kan fortælle noget som helst om, med mindre jeg
underskriver en NDA eller lignende. Det er svært for mig
at forstå, hvorfor dette hold-idéen-hemmelig-koncept
stadig er så udbredt.
Et produkt, ingen kender til, får svært ved at opnå udbredelse og opbakning - en opbakning som i den første
lange periode højst sandsynligt vil opstå i iværksætterens personlige netværk.
Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at en
person, du fortæller om din idé, stjæler den og laver en
milliardforretning ud af den lige for næsen af dig, men
det er en meget teoretisk mulighed!

LAUNCH:

Produktet introduceres for omverdenen. I praksis kan
dette godt foregå, før en BETA-version er lanceret, fx ved
at lave et teaser-site, hvor interesserede kan få besked,
når produktet er tilgængeligt live, og måske endda se
dele af systemet.
Det er nødvendigt, at processen hele vejen igennem anskues som iterativ, hvor jeg i denne sammenhæng tænk-

Du skal selvfølgelig ikke være rablende naiv, men at
fortælle om din idé til personer, der ikke virker til at være
involveret i direkte konkurrerende virksomhed, vil jeg
betragte som en fordel frem for en risiko.
At bygge en virksomhed handler i langt højere grad om
at sammensætte det rigtige team, som evner at eksekvere idéen til en succesfuld forretning. Har du det ekse-

kverende team på plads, vil du opleve, at du kan nå rigtig
langt, uanset om du får udvalgt den 100% rigtige idé fra
dag 1.

Camilla Ley Valentin // GURUBOGEN
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CHRISTIANE VEJLØ
5 ting succesfulde start-ups har fælles
Christiane Vejlø er direktør i Elektronista Media, trendanalytiker og
én af Danmarks førende eksperter i digital livsstil

Den gode idé er det, vi drømmer om. Succesprojektet,
som får alle til at udbryde: “Selvfølgelig! hvorfor tænkte
jeg ikke på det”. Produktet, der løser et oplagt problem,
og den service man ikke kan leve uden, når man først har
opdaget den. Den app, man bruger hver eneste dag og
taler missionerende om til middagsselskaber.
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Men, hvordan får man så den idé?
Til dagligt arbejder jeg med trends i det digitale
landskab, og holder øje med de nyeste idéer inden for
teknologi og digital livsstil. Gennem mit arbejde er jeg
dagligt i kontakt med mennesker og virksomheder, der
har stor succes med at gøre helt almindelige menneskers
liv nemmere (Dinero), mere effektivt (Evernote), sundere
(Feast), mindre besværligt (JustEat), mere nærværende
(Airbnb), mere underholdende (Netflix) og mere kærligt
(Happn).
Der er nogle ting, som er fælles for mange af dem, jeg ser
gå fra launch til et lukrativt salg eller en børsnotering få
år efter.
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Følgende 5 punkter er altid på plads:

1. Den gode idé
I modsætningen til, hvad man skulle tro, behøver den
rigtige idé ikke være komplet revolutionerende eller
teknisk kompliceret at lave. Ofte handler det om at kunne
løse nogle ret simple og konkrete udfordringer eller yde
en indlysende service. At hjælpe folk med at gøre det, de
i forvejen gør, bedre.
Det er fantastisk at stå bag en genial opfindelse. Men
det er ikke nødvendigvis dér, succesen og forretningen
ligger. Læg mærke til, hvad der irriterer mennesker omkring dig. Hvad spilder vi tid på? Hvad bruger vi for lang
tid på at sætte os unødvendigt ind i? Hvordan kan din
idé gøre livet lettere, hurtigere, mere effektivt eller sjovere for brugeren?
Da jeg udviklede Elektronista Clutch-tasken, var det
med udgangspunkt i nogle meget konkrete mangler i
markedet. At der ikke fandtes en eksklusiv designertaske,
som samtidig var indrettet til et moderne, digitalt liv. Og
at min telefon altid løb tør for strøm.
Jeg observerede kvinder med deres tasker, og fandt
ud af, hvad der irriterede dem mest, og designede så en
taske, der ikke bare så godt ud, men som effektivt kunne
imødekomme kvindernes krav og opbevare alt fra ladere
og devices til det indbyggede batteri, som charger telefonen.

2. Det rigtige team
Den gode idé er nærmest intet værd uden det rigtige
team. Der skal eksekvering til. Mennesker, som kan videreudvikle, som kan samarbejde, som har drive, udholdenhed og tilpasningsdygtighed. En god idé kan drukne
med det forkerte team, og en middelmådig idé kan blive
til en diamant, når den bliver slebet af de rigtige folk.
Teamet skal på én gang være harmonisk og dynamisk, men samtidig er det også vigtigt, at folk ikke ligner
hinanden for meget. Supplér med folk, som ikke ligner
dig selv. Find dine egne svage punkter og opsøg partnere,
som kan udfylde netop de huller. Så kan du koncentrere
dig om det, du er god til.
Husk diversitet i forhold til både alder, køn, seksualitet og baggrund. Brug tid på at finde de rigtige mennesker, og stol på din mavefornemmelse. Hvis papiret ser
godt ud, men der er noget ved personen, som bare virker
forkert, så er det sikkert ikke ham eller hende, der skal
være med til at bære din idé frem.

4. Kunden er kongen
Der er ikke noget mere vigtigt end den kunde, som i sidste ende skal bruge det produkt, du udvikler. En virkelig
klar målgruppeforståelse og ydmyghed over for brugerens behov er et yderst vigtigt udgangspunkt. Tal med
folk i målgruppen, kig på dem, mens de er i gang med
de aktiviteter, der er relevante for dit produkt, bed dem
om feedback på prototyper og beta-releases. Og mind dig
selv om at ligegyldigt, hvad I leverer, så er I en servicevirksomhed.
Overstiger I kundernes forventninger? Hvis ikke
er der helt sikkert en anden virksomhed, som ånder
jer i nakken. Tål kritik, og bed om den. Den danskudviklede app Clue løser et problem, som en kæmpe stor
del af befolkningen har, men ikke rigtig taler om. Den
skaber overblik over brugerens menstruationscyklus.
Og i modsætning til andre lignende apps har den, efter
research i markedet, droppet sommerfugle og lyserøde
blomster og kører i stedet helt ren grafik, hurtigt videnskabeligt overblik og nyttige notifikationer om tid til
brystundersøgelse og ægløsningsperiode. Kunden er
udgangspunktet hele vejen.
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5. Den rette timing
Jeg arbejdede for nogle år tilbage som pressechef i et
bredbåndsselskab. Virksomheden var unik ved at sælge
meget høj båndbredde på flere 100 mbit via fiberforbindelser. Ingeniørerne syntes det netværk, vi leverede,
var fantastisk, og den tekniske chef holdt begejstrede
slideshow-præsentationer med flotte billeder af lysleder-
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3. Et skarpt pitch
Jeg sidder i flere sammenhænge i kommitéer, som skal
vurdere, om en start-up skal have penge til en idé fra en
pulje eller fond. Det foregår således, at man får tilsendt
en ansøgning på forhånd, hvorefter man lytter til et reelt
pitch fra holdet.
Det kommer gang på gang bag på mig, hvor dårlige
folk kan være til at kommunikere deres idé. Igen gælder
det, at det kan være verdens mest geniale idé, men hvis
man ikke kan formidle den, og få andre til at se pointen
med den, så kan det hele være lige meget.
At kunne markedsføre sin idé er afgørende fra starten. Det gælder om at kunne svare på alle HV-spørgsmål
i søvne. Hvad kan din idé? Hvorfor er den vigtig? Hvad
betyder den for hvem? Hvordan skal den udformes?
Hvem er med til at lave den? Hvordan er tidshorisonten?

Hvorledes vil du tjene penge på den? Hvor skal den distribueres? etc.
Hvis du selv er den skarpe, men fåmælte softwareudvikler, så slå dig sammen med en karismatisk person,
som brænder for idéen, og kan kommunikere den.
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kabler. Elselskaberne, som gravede fiber ned, gav hinanden high fives og øjnede et nyt, sexet forretningsområde.
Problemet var bare, at det her var på et tidspunkt i
starten af årtusindet, hvor de fleste brugere nøjedes med
512 kilobit og egentlig også mente, det var rigeligt til at
tjekke mails og surfe nyheder på nettet. Mange forstod
helt grundlæggende ikke, hvordan 2 mbit kunne være
mere end 128 kilobit. Og hvorfor skulle de egentlig?
De blev bedt om at købe et væsentligt dyrere produkt,
der ikke tydeligt var uundværligt i deres liv. Så sad vi dér
med den mest fremmelige teknologi i kongeriget, en indsigt i, at behovet for båndbredde kun ville blive større
med streaming, HD, det digitale hjem og en tsunami på
vej af båndbreddekrævende devices på vej. Samtidig udsendte vi brochurer med tekniske forklaringer om netværk til potentielle kunder.
Det var først, da vi for alvor kom i gang med at fortælle
historien gennem et “Fremtidens Bolig” showroom og
begyndte at levere underholdnings-content, som fik
netværket til at give mening, at almindelige mennesker
langsomt kunne forstå bare lidt af attraktionen ved produktet. Men desværre var vi simpelthen for hurtigt ude
med et for dyrt og for kompliceret produkt. Virksomheden overlevede ikke, selvom der ikke var nogen tvivl
om, at vi havde fat i den rigtige teknologi.
Nogle gange kan man uddanne markedet, og drage fordel af at være first-mover. Andre gange er det faktisk
bedre at lade konkurrenterne træde i den dybe sne og
begå en masse fejl. Og så lidt senere troppe op med et
overlegent og gennemtænkt produkt.

THE ONLY WAY TO WIN
IS TO LEARN FASTER
THAN ANYONE ELSE.
Eric Ries
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JEFF CORNWALL
Reglerne for at bootstrappe
en ny virksomhed
Jeff Cornwall er serie-iværksætter og har undervist tusindvis af iværksættere
i bl.a. bootstrapping og scaling

Nye studier viser, at den gennemsnitlige startkapital ligger på 6-10.000 dollars. Så hvordan får iværksættere gang
i deres virksomhed, når de har få midler? De får succes
ved at bruge en masse forskellige værktøjer og teknikker,
som kaldes for bootstrapping.
Ved brug af bootstrapping finder iværksætteren
kreative måder at lancere og vækste en virksomhed
med de få midler, som de fleste nye foretagender har
tilgængelige. Ved hjælp af kreativitet nås målet for virksomheden med færre penge.
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Der er fire regler, du skal overholde, hvis du vil bootstrappe en virksomhed:

REGEL #1:
Vær sparsommelig men med et formål
Den første regel ved at bootstrappe en virksomhed er at
huske vigtigheden ved udgifterne. Der er nogle faste udgifter, som skal betales hver måned, og det er uanset, om
du har solgt noget eller ej. Det kan være løn til ansatte,
husleje, afbetaling på lån, andre lejemål, mobiltelefonregninger og så videre.

At bootstrappe nogle af de her udgifter kan hjælpe med
at få regnskabet til at gå op noget før. Og når en virksomhed kan dække alle udgifter, så kan iværksætteren tjene
penge. Det sker først, når bruttoindtjeningen (indtægt
uden udgifter) er stor nok til at dække de faste udgifter.
Hvis man tjener 2 dollars, efter man har betalt for materialer og arbejdskraft for at lave et produkt, og udgifterne er på 10.000 dollars om måneden, så skal man sælge
5.000 enheder, for at det skal gå lige op.
Hvis ens faste udgifter kan sænkes til 5.000 dollars,
så skal man kun sælge 2.500 enheder om måneden for,
at det går op.
Der er flere måder, hvorpå man kan spare på udgifterne
i et startup. Hav så få ansatte som muligt. Iværksættere bør prøve selv at udføre så mange af hovedfunktionerne som muligt. I stedet for at hyre en fuldtidsrevisor, så nøjes med at købe simpelt bogføringssoftware
til regnskabet. Vær klar til at udføre simple opgaver så
længe som muligt. En bootstrap iværksætter sender
måske fakturaer ud om morgenen, om eftermiddagen
ringer han til potentielle kunder, og om aftenen gør han
rent på kontorets toilet.

Det er også vigtigt at holde udgifterne på faciliteter så
lave som muligt. Iværksættere gør det ved at drive deres
virksomhed fra deres hjem, på kaffebarer eller ved at låne
eller dele kontorer.
Det er meget vigtigt at tænke sig om, inden man tilfører
nye månedlige faste udgifter. Hver gang, iværksætteren
tilføjer flere faste udgifter, forhøjer han det antal salg,
som er nødvendige for at dække udgifterne.
En advarsel - kvæl ikke din mulighed for at skabe vækst
ved at bootstrappe din virksomhed. Målet er både at
være kunne levere kvalitet og være effektiv. Vær sparsommelig, men med et formål.

REGEL #3:
Ansatte er den største udgift
For de fleste små virksomheder er medarbejderlønninger
den største udgift. For at holde overblikket over pengestrømmen skal iværksætteren holde nøje øje med lønningerne og overveje nogle bootstrap-teknikker i forhold
til HR-delen.
Iværksættere prøver ofte at hyre folk, før de vækster, i
troen på, at det er bedre at have ansatte klar, inden der
kommer nye kunder. Men det kan være en voldsom belastning for likviditeten, hvis man prøver at have flere
folk ansat, end de igangværende salg kan retfærdiggøre.
Et alternativ er at vente med at ansætte ind til, der er nok
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For at opnå succes med markedsføring så er iværksætteren nødt til at vide, hvor hans kunder går hen for at få
information. Lær at tænke ligesom kunden. Hvis kunderne bruger sociale medier for at finde information om
produkter og services, så er det de sociale medier, du skal
være engageret i. Hvis det ikke er dér, så lad være med at
bruge tid på at informere gennem Twitter og Facebook.

Alt for mange iværksættere beskæftiger sig med ”panik
marketing”. De bruger kun penge på marketing, når der
ikke er gang i virksomheden, og tror, at de på den måde
sparer penge. Men studier har tydeligt vist, at ”panik
marketing” er mindre effektivt og dyrere end en tålmodig, jævn tilgang. Marketing er en proces og ikke en
event.

Jeff Cornwall // GURUBOGEN

REGEL #2:
Marketing er en proces og ikke en event
Selv om pengene ikke hænger på træerne for små virksomheder, så er det vigtigt at få potentielle kunders opmærksomhed, hvis virksomheden skal vokse og trives.
Det første trin i at blive en succesfuld bootstrap-markedsfører er at huske, at budskabets indtryk er mere vigtigt
end indholdet.
I modsætning til store virksomheder, som kan fylde
hele markedet med dyre reklamer, så har iværksættere
ofte kun begrænsede muligheder for at kommunikere
deres budskab til potentielle kunder.

Mund-til-mund synes at være den ultimative måde at
boostrappe sine markedsføringsinitiativer. Men mundtil-mund sker sjældent bare sådan uden videre. Man skal
udføre en gennemtænkt plan for at sikre, at folk har en
grund til at fortælle andre om ens virksomhed. Og det
kan koste noget at få gang i mund-til-mund processen.
For eksempel kan det ofte være en god idé at opfordre
eksisterende kunder til at sprede budskabet ved hjælp af
mund-til-mund. Sociale medier kan hjælpe med at sprede mund-til-mund, men vær sikker på, at det budskab,
som alle deler, er det tiltænkte! Mund-til-mund kan være
svær at administrere og styre.

salg til det. Det kræver, at du får alle dine medarbejdere
med på det. Vær ærlig omkring det. Forsikr dem om, at
selv om de kan forvente ekstra arbejde på kort sigt, så vil
der blive hyret flere folk, når der er nok salg. Tilbyd nogle
frynsegoder så som mere fritid eller en bid af kagen som
en belønning for, at de er villige til at vente. Vær sikker
på, at du leverer det, som du har lovet, ellers mister du
troværdighed og commitment i fremtiden.
Et andet almindeligt bootstrap-værktøj til at kontrollere
medarbejderudgifter er at bruge freelancere, partnere og
leverandører. På den måde bruger virksomheden kun
folk til særlige opgaver, når der er brug for dem.
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Man kan også hyre studerende som praktikanter for at
holde medarbejderudgifterne nede og under kontrol.
Praktikanter er villige til at arbejde for få penge, da de er
ude efter at få erfaring, og de vil ofte også arbejde gratis,
hvis de får noget ud af deres praktikforløb i henhold til
deres studie.
Der er også måder, hvor en iværksætter kan bruge bootstrapping til at konkurrere med større virksomheder for
at tiltrække ledelsestalenter. Iværksættere kan tilbyde
talenterne ejerandele, overskudsdeling m.v. Den slags
initiativer hjælper samtidig med at udskyde den høje løn,
indtil virksomheden har råd til det.

REGEL #4:
Reducér driftsomkostninger
Driftsomkostninger inkluderer løn, råmaterialeudgifter
og prisen for de faciliteter, man bruger til at producere
produktet eller servicen, man tilbyder.
At bootstrappe driftsomkostningerne ved at outsource kan hjælpe med at få overskud tidligere, samt

forbedre profitten efterhånden som virksomheden vokser. At outsource er en strategi, som kan virke godt for
startups og mindre virksomheder. I stedet for at betale
for at leje lokaler og hyre ansatte, så kan disse virksomheder bruge den ekstra plads, som andre virksomheder
har, til at lave deres produkt.
For eksempel er der mange eksklusive kaffebarer, som
outsourcer ristningen af kaffebønner til større producenter. På den her måde behøver kaffebaren ikke at eje deres
egen rister, betale ansatte der kan betjene den og leje de
kvadratmeter, som en rister kræver.
At outsource kan som regel betyde lavere udgifter per
enhed for små virksomheder. Da du betaler for en anden
virksomheds ekstra kapacitet, så kan du drage fordel af
de lavere priser, som de har skabt ved at have stor volumen.
At outsource til sælgere i lavprislande kan også være en
måde at spare driftsudgifter. Bare vær sikker på, at du
kender hele prisen, når du benytter dig af internationale
muligheder.

A BOOTSTRAPPER
ISN'T A PARTICULAR
DEMOGRAPHIC OR EVEN
A CERTAIN FINANCIAL
SITUATION INSTEAD,
IT'S A STATE OF MIND.
Seth Godin
Jeff Cornwall // GURUBOGEN
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BOB DORF
Ni dødssynder som startup-iværksættere
oftest begår
Bob Dorf er serie-iværksætter og har sammen med Steve Blank skrevet
bestselleren The Startup Owner's Manual
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For de fleste startups er disse ni fejlagtige antagelser de
mest farlige:

1. Antagelsen;
Jeg ved, hvad kunden vil have
Den første dødssynd er iværksætterens urokkelige tro på,
at han eller hun forstår, hvem kunderne er, hvad de har
brug for og hvordan man sælger til dem. Enhver udenforstående vil vide, at på en startup-virksomheds første
dag har den ingen kunder, og medmindre iværksætteren er en sand ekspert på sit felt, kan han eller hun kun
gætte sig til, hvem kunderne er, hvilke problemer der
kan opstå, og hvilken forretningsmodel der er mest hensigtsmæssig. På førstedagen er en startup et trosbaseret
initiativ bygget på gætværk.
Men den traditionelle tilgang til at starte virksomheder får alt for ofte iværksætterne til at tolke forretningsmodellers gætværk som fakta. Derfor begynder de alt
for tidligt at designe produkter og bruge penge på designet m.v. i kapløbet om at blive de første på markedet. Alt
sammen, før de har snakket med en eneste kunde.
For at få succes, skal iværksætteren hurtigst muligt

omsætte hypoteser og gætværk til fakta ved at komme ud
af bygningen, spørge kunderne om hypotesen var korrekt og hurtigt lave om på det, der var forkert.

2. Antagelsen;
Jeg ved, hvilke features der skal laves
Den anden fejlbehæftede antagelse er implicit drevet af
den første. Når iværksættere formoder, at de kender deres
kunder, så formoder de også, at de kender til alle de features, som vil dække kundernes behov. Disse iværksættere specificerer, designer og bygger et produkt med alle
features ved brug af klassiske produkt-udviklingsmetoder uden nogensinde at forlade bygningen. Men vent - er
det ikke netop det startups burde gøre? Nej - det er det,
etablerede virksomheder med kunder gør.

3. Fokus på udgivelsesdato
Den traditionelle produktintroduktionsmodel fokuserer
alt ingeniørarbejde, salg og marketing på den altoverskyggende, uflyttelige lanceringsdato. Marketing prøver
at skabe en event (messe, konference, blog etc.), hvor

der besøger deres hjemmeside, spiller spillet, inviterer
deres venner eller bestiller produktet. De opdager måske
også, at de første kunder ikke fører til et stort marked,
at produktet ikke løser et stort problem, eller at det
koster for meget at distribuere. Selvom disse opdagelser
er slemme nok, er startup-virksomheden nu ovenikøbet
bebyrdet med en dyr, opskaleret salgs- og marketingorganisation, som kun er effektiv til at bruge masser af
penge, og som nu prøver at finde ud af, hvad der gik galt,
og hvordan man retter det.
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4. Fokus på udførelsen frem for
hypoteser, testning, læring og gentagelser
Startup-kulturer fokuserer på at ”få det gjort, og få det
gjort hurtigt.” Derfor er det naturligt for lederne af
ingeniør-, salgs- og marketingafdelingerne at tro, at de
er hyret på baggrund af, hvad de allerede ved og ikke ud
fra, hvad de kan lære. De regner med, at deres erfaring er
relevant for det nye projekt, og alt, de behøver at gøre, er
at bruge deres eksisterende viden omkring eksekvering for den har virket for dem før.
Mens etablerede virksomheder bruger forretningsmodeller, hvor man kender kunderne, problemerne og
de nødvendige produktegenskaber, så skal startups operere i en afsøgningstilstand, mens de tester og beviser, om
alle deres første hypoteser holder vand. De lærer af resultaterne af hver test, forfiner hypotesen og tester igen,
alt sammen i søgningen efter en gentagelig, skalérbar og
profitabel forretningsmodel.
I praksis starter startups med nogle hypoteser (gætværk), hvor stort set alle vil være forkerte. Derfor er det
en falliterklæring for en forretningsstrategi at fokusere
på eksekvering og levering af et produkt eller en service,
som er baseret på de første ikke-testede hypoteser.
I modsætning dertil formoder den traditionelle pro-
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de kan lancere produktet. Lederne kigger på datoen og
kalenderen, og sætter forventningerne op til dagen, hvor
produktet skal lanceres. Hverken lederne eller investorerne tolerer ”fejl”, som resulterer i forsinkelser. Faktisk har traditionelle ingeniørskemaer testcyklusser, som
hedder alfa, beta og udgivelse, men afsætter sjældent tid
til rent faktisk at forbedre produktet. De er villige til at
udgive det originale produkt med småfejl.
Datoen for produktlanceringen og første kundemilepælen er kun datoerne for, hvornår et produktudviklingshold tror, at produktet er klar til første udgivelse.
Det betyder ikke, at virksomheden forstår kunderne,
eller hvordan man markedsfører eller sælger til dem,
men i næsten enhver startup, klar eller ej, er afdelingsurene bundet urokkeligt til første kunde-milepælen.
Hvad værre er, så har startup'ens investorer også sat deres økonomiske forventninger til denne dato.
Koret af investorstemmer siger: ”Selvfølgelig er det
det, du skal gøre. At få produktet ud på markedet er det,
som salgs- og marketingfolk gør i startups. Det er sådan
en startup tjener penge.”
Det er fatale råd. Ignorer dem. At fokusere blindt på
en lanceringsdato i en ”klar, sigt, skyd”-strategi, som ignorerer kundeopdagelsesprocessen, er en fundamental
og fatal fejl. Selvfølgelig vil alle startups eller virksomheder have deres produkt på markedet og sælge det, men
det kan ikke for alvor lykkes, før virksomheden forstår,
hvem de sælger til, og hvorfor kunderne skulle have lyst
til at købe produktet.
Den traditionelle tilgang ignorerer den iterative proces, som siger, at ”hvis vores formodninger er forkerte,
burde vi måske prøve noget andet.” Det sætter en stopper for ”byg, test og lær”-flowet og formoder fejlagtigt, at
kunderne vil komme, blot det er godt ingeniørarbejde.
Igen og igen opdager en startup-virksomhed først efter udgivelsen af produktet, at der ikke er nogle kunder,

50

GURUBOGEN // Bob Dorf

duktintroduktionsmodel, at når man opbygger en startup-virksomhed, er det en trin for trin, fortløbende,
eksekveringsorienteret proces. Hvert trin er en logisk
udvikling, som kan nedskrives i et PERT-diagram (en
projektledelsesteknik, som kortlægger trinene og tiden,
der er nødvendig for projektudførelse) med milepæle og
resurser til eksekvering af hvert enkelt trin. Men enhver,
som nogensinde har lanceret et nyt produkt til potentielle kunder, ved, at en god dag med kunderne er to skridt
frem og et skridt tilbage. Evnen til at lære af de her fejltrin adskiller en succesfuld startup fra dem, som ikke
længere eksisterer.

5. Traditionelle forretningsplaner
forudsætter ingen test og ingen fejl
Den største fordel ved de traditionelle produktudviklingsmodeller: De giver bestyrelser og stiftere en utvetydig sti med klart definerede milepæle, som bestyrelsen
formoder vil blive nået. De fleste ingeniører ved, hvad
alfatest, betatest og første kunde-milepælen betyder. Hvis
produktet fejler, stopper alle op for at fikse det. I stærk
kontrast hertil er alle salgs- og marketingaktiviteter før
første salg ad hoc og uklare og har sjældent målbare,
konkrete mål. De mangler at kunne stoppe og fikse, hvad
der ikke virker (og de ved ikke engang, om det virker,
eller hvordan man stopper det).
Økonomisk fremgang måles ved at bruge målbare
enheder som indkomst og likviditet, selv når der ikke er
nogen indtægt at måle. Faktisk er ingen af disse parametre brugbare for startups. Bestyrelsesformænd har simpelthen indført de traditionelle måleenheder, som bliver
brugt i store virksomheder, hvor der er kunder og kendte
forretningsmodeller.
I en startup måler disse enheder ikke fremskridt hen
mod en startups eneste mål: At finde en gentagelig og

skalerbar forretningsmodel. I stedet for kommer de traditionelle måleenheder i vejen.
I stedet for at spørge, hvor mange dage der er til beta-testen, eller hvad vi har at sælge, så skal en startups bestyrelse og ledelse spørge ind til specifikke ting omkring
resultater fra deres lange liste af tests og eksperimenter
for at validere alle komponenter fra forretningsmodellen.
Hvis en startups bestyrelse ikke stiller disse spørgsmål, så spilder de tiden uden at tilføre værdi. Lige meget
hvad, så skal direktører og stiftere fokusere på en økonomisk måleenhed, som altid er vigtig: Brugen af penge
(burn rate), og i hvor mange måneder, der er penge i
banken.

6. At forveksle traditionelle jobtitler
med, hvad en startup virkelig har brug
for at opnå
De fleste startups har bare lånt jobtitler fra etablerede
virksomheder. Men husk, at det er jobtitler i en organisation, som arbejder ud fra en kendt forretningsmodel.
Titlen salgsafdeling i en eksisterende virksomhed afspejler et team, som hele tiden sælger et kendt produkt
til en velkendt målgruppe med standardpræsentationer,
kendte priser, betingelser og andre forhold. Startups har
per definition få, hvis overhovedet nogen, af disse kendte
elementer. De er faktisk ude at søge efter dem!
Fordi kunder, produktspecifikationer og produktpræsentationer kan skifte dagligt, må de daglige ledere i
startups i de tidligere stadier have anderledes færdigheder end ledere i etablerede virksomheder, som sælger etablerede produkter eller produktlinjeudvidelser. Kravet
om kundeopdagelse kræver folk, som har det godt med
forandring, kaos og at lære af fejl, og som har det fint
med at arbejde med risikofyldte, ustabile situationer
uden at have en brugsanvisning.

7. Salg og marketing udføres efter en plan
At hyre ledere med de rigtige titler, men med de forkerte
færdigheder, fører til endnu flere startup-problemer. Det
sker, når magtfulde salgs- og marketingfolk bliver hyret
for at udføre ”planen”. Her er hvad, det typisk fører til:
Ved at følge forretningsplanen og den traditionelle produktintroduktionsmodel skal bestyrelsen og stifterne
blive enige om en udgivelsesdato, en burnrate, en indtjeningsplan og nogle milepæle. Salgschefen starter med
at hyre sit salgsteam, finde på salgspitch og lave aftaler
og prøve at få tidlige ”fyrtårns”-kunder (prominente
kunder, som vil tiltrække andre).
På samme tid bruger salgsteamet indtægtsmål specificeret i forretningsplanen for at måle deres fremskridt i
at forstå kunderne. I mellemtiden har marketingchefen
travlt med at designe hjemmesider, logoer, præsentationer, dataark og hyre pr-bureauer for at skabe en hype.
Disse taktikker bliver til marketingmål, selvom de kun
er taktikker. Marketing finder først ud af, om deres positionerings-, besked-, pris- og efterspørgsels-tiltag vil
virke, efter første kunde-milepælen er nået.
Ledere og bestyrelsesmedlemmer, som er vant til
målbare tegn på fremskridt ud fra ”planen”, vil fokusere
på disse eksekveringsaktiviteter, for det ved de, hvordan

8. Antagelsen om succes fører
til forhastet skalering
Forretningsplanen, forventningen til indtjeningen og
produktintroduktionsmodellen antager, at ethvert trin,
en startup foretager, forløber fejlfrit og jævnt. I modellen er der ikke plads til fejl, læring, gentagelser eller
kunde-feedback. Der bliver ikke sagt: ”Stop eller vent
med at ansætte, før du forstår kunderne.” Eller: ”Sæt på
pause for at bearbejde kunde-feedback.”
Dette fører til den næste startup-katastrofe: Forhastet
skaléring.
At hyre og bruge penge bør først påbegyndes, når
salg og marketing er blevet en forudsigelig, gentagelig,
skalérbar proces - ikke når det efter planen er meningen,
at det skal begynde (eller når ”fyrtårns”-kunden har underskrevet, eller et par salg er i hus).

9. Krisestyring bliver en dødsspiral
Konsekvenserne af alle fejlene begynder allerede at vise
sig ved Første-kunde-milepælen. Typisk som følger:
Salgsafdelingen har svært ved at få solgt nok, og bestyrelsen bliver bekymret. Salgschefen kommer til bestyrelsesmøde, stadig optimistisk, og afgiver en række

51

man gør (og det er det, de tror, de er hyret til at gøre). I
etablerede virksomheder med kendte kunder og markeder vil det selvfølgelig give mening. Og selv i nogle startups på ”eksisterende markeder”, hvor man kender kunderne og markederne, kan det virke. Men i størstedelen
af startups er det falske fremskridt, når man måler dem
ud fra produktudgivelsesdato eller en indtægtsplan, da
de forekommer i et vakuum uden ægte kunde-feedback
- i stedet skal man søge efter en forståelse af kunderne og
deres problemer og udskifte antagelser med fakta.
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Kort sagt, startups burde byde den sjældne race, kendt
som iværksættere, velkommen. De er nemlig åbne over
for at lære og opdage - meget nysgerrige, videbegærlige
og kreative. De er nødt til at være ivrige efter at søge
efter en gentagelig og skalérbar forretningsmodel. De
skal være behændige nok til at klare daglige forandringer og til at ”operere uden en manual”. De skal evne at
have flere forskellige kasketter på, ofte på én gang, og
være komfortable med at fejre nederlag, når det fører til
læring og iteration.

plausible forklaringer. Bestyrelsen løfter kollektivt deres
øjenbryn. Salgschefen vender tilbage til marken for at få
tropperne til at arbejde hårdere. Salgsafdelingen beder
ingeniørafdelingen om at bygge specialbyggede versioner af produktet til specielle kunder, da det er den eneste
måde, det stadigt mere og mere desperate salgsteam
kan opnå salg. Bestyrelsesmøderne bliver mere og mere
ubehagelige. Kort tid efter bliver salgschefen sikkert fyret
som en del af ”løsningen”.
En ny salgschef bliver hyret og konkluderer hurtigt,
at virksomheden simpelthen ikke forstår sine kunder,
eller hvordan man sælger til dem. Hun beslutter, at virksomhedens positionering og marketingstrategi er forkert, og at produktet mangler nogle essentielle features.
Siden den nye salgschef er hyret for at fikse salgsafdelingen, så er marketingafdelingen nu ansvarlig over for en
salgschef, som mener, at alt, der tidligere er lavet i virksomheden, er forkert (det var trods alt det, som fik den
tidligere salgschef fyret). En ny salgsplan giver den nye
salgschef et par måneders frihed.
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Nogle gange er alt, hvad der skal til, en eller to iterationer
for at finde den rigtige vej til salg og positionering og en
masse glade kunder. I usikre tider, når pengene holdes
tæt til kroppen, kommer den næste runde med kapital
måske aldrig.
Problemet er, at ingen forretningsplan overlever første
kontakt med kunderne.

NO BUSINESS PLAN
SURVIVES THE FIRST
CONTACT WITH
A CUSTOMER.
Steve Blank
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