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Det kræver eksekvering at gøre
Danmark til vindernation

anske ejerledere har en unik evne til at
skabe resultater gennem eksekvering.
Få tingene gjort. Drømme indfriet. Eksekveringskraften gør forskellen på
succes og fiasko og er ofte vigtigere end meget andet. Det samme gælder i det politiske arbejde, der
danner grundlaget for udarbejdelsen af de optimale
rammevilkår for dansk erhvervsliv. Det er handling
frem for tale, der skal til.
PwC har i pulsmålingen ‘Danmark i vækst - erhvervslivets input’ spurgt erhvervslederne om, hvad
der skal til, for at Danmark bliver en teknologisk
vindernation. Og erhvervslederne sender et klart
signal til politikerne om, at det er afgørende vigtigt,
at Danmark kæmper for at være med i førerfeltet,
når det gælder digitalisering. Et stort flertal (72
pct.) svarer, at det bør være en ambition for Danmark at være blandt de førende i verden inden for
digitalisering. 42 pct. oplever, at Danmark allerede
hører til blandt de førende, mens hver tredje (33
pct.) mener, at Danmark ikke har den nødvendige
digitale førerposition (25 pct. svarer ‘ved ikke’).
Der er ingen tvivl om, at den accelererende digitale
og teknologiske udvikling kommer til at præge udviklingen af vores erhvervsliv og samfund. De danske
virksomheder og Danmark som helhed kommer dog
kun til at kunne høste frugterne af det enorme potentiale, der ligger i de nye digitale teknologier, hvis man
fra politisk side formår at bidrage til en realisering af
erhvervslivets ønsker til en digital omstilling, og hvis
virksomhederne også fortsat selv tager ansvar for at
få igangsat arbejdet med deres digitale omstilling.
Ifølge erhvervslederne skal Danmark sikre den
førende position inden for digitalisering i fremtiden
ved i høj grad at formå at tilpasse lovgivningen til
den digitale virkelighed (46 pct.) og sikre en optimal
digital infrastruktur (46 pct.). PwC’s pulsmåling viser også, at der er et behov for at fokusere særligt på



SMV’erne. Hele 40 pct. af de små virksomheder svarer, at de slet ikke forventer at foretage investeringer
i de nye teknologier og/eller digitalisering i løbet af
de næste tre til fem år mod blot 1 pct. af de store virksomheder og 7 pct. af de mellemstore.
Det er naturligt, at de store virksomheder går foran,
men det er afgørende, at der i regeringens planer
for et digitalt Danmark og erhvervsliv er tiltag, der
gavner SMV’ernes udvikling. De udgør en stor del af
dansk erhvervsliv, og der ligger bl.a. en klar opgave
i at løfte kendskabet til de nye teknologier som 3Dprint, kunstig intelligens, robotics m.fl.
Erhvervslivet har hermed givet opskriften til at gøre
Danmark til en teknologisk vindernation videre til
regeringen og erhvervsminister Brian Mikkelsen,
og det er positivt at se, at ministeren lytter til erhvervslivets ønsker.
Som inspiration og hyldest til ejerlederens eksekveringsevne har vi valgt at dedikere en stor del af dette CXO Magasin til nogle af de ejerledere, der skaber
resultater igennem eksekvering.
En stor tak til alle, som har taget sig tid til at stille op
til interview og har givet os et værdifuldt indblik i
deres overvejelser, beslutninger og handlinger. Det
er vi i PwC taknemmelige for, og vi giver hermed
inspirationen videre.
Rigtig god fornøjelse.

Mogens
Nørgaard
Mogensen
Senior Partner og
adm. direktør, PwC
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Dansk erhvervsliv
stiller digitale
krav til regeringen:



Sådan bliver
Danmark
en digital
vindernation
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Skal Danmark og
dansk erhvervsliv blive
blandt de førende i den
digitale omstilling,
skal der mere fart
på udviklingen.
Erhvervsfolk efterlyser
en tilpasning af
lovgivningen til den
digitale virkelighed,
en optimal digital
infrastruktur og
adgang til arbejdskraft
med de rette digitale
kompetencer. Det viser
en pulsmåling fra PwC.

d

anmark er blandt de bedste i verden til
at skabe vækst. Sådan fremgik det af et
nyt indeks fra World Economic Forum i
januar. Specielt fremhævedes de danske
arbejdsmarkedsforhold og lighed i uddannelse
– mens der stadig er et stykke vej, når det gælder
skatteforhold og adgang til finansiering.
Denne vurdering deles langt hen ad vejen af
mange danske erhvervsledere. De værdsætter udgangspunktet, men peger samtidig på, at der skal
sættes ind over en bred front for at bevare Danmark
i superligaen. Udfordringen er især den teknologiske og digitale udvikling, som lige nu accelererer
voldsomt. Her er det erhvervsledernes ambition for
Danmark at lægge sig i front.
Erhvervsledernes holdninger fremgår af en ny
pulsmåling fra PwC, ’Danmark i vækst – erhvervslivets input’. Konklusionen herfra lyder, at hvis
virksomhederne skal leve op til ønskerne om øget
produktivitet og forbedret konkurrenceevne, er
politikerne nødt til at være med på at sikre de bedste rammevilkår.
”Erhvervslederne svarer klart, at det er vigtigt,
at Danmark som land kæmper for at være med i førerfeltet, når det gælder digitalisering. Det er i den
forbindelse afgørende, at erhvervsliv og politikere
i samspil bidrager med gode løsninger til omstillingen til et mere digitalt Danmark, så potentialet i
den teknologiske udvikling kan udnyttes til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark,” siger Lars
Baungaard, direktør og markedsleder i PwC.

Nødvendige konkrete initiativer
I pulsmålingen peger erhvervslederne på især to
områder, hvor der er et stort behov for at gribe ind
som forudsætning for, at Danmark kan blive en digital vindernation. Det ene område handler om at
få skabt en optimal digital infrastruktur, herunder
mobil- og bredbåndsnet (46 pct. peger på dette).
Og det andet handler om at tilpasse lovgivningen

Download podcast’en
om resultaterne fra PwC’s pulsmåling:
www.pwc.dk/vaekstpodcast
ILLUSTRTION: ANETTE RIEMANN
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Danmark i vækst

til den digitale udvikling (46 pct.). Ifølge en opgørelse fra EU-Kommissionen ligger Danmark, sammenlignet med andre EU-lande, relativt godt målt
på digital infrastruktur med en femteplads, men
alligevel efter bl.a. Holland og Sverige. Erhvervsstyrelsens egen redegørelse viser dog, at der fortsat
er områder i Danmark, hvor der må gøres en ekstra indsats for at sikre et ordentligt mobil- og bredbåndsnet.
”Det er vigtigt, at rammerne er på plads og ikke
spænder ben for os. Og lige nu er der især én ting,
som vi har brug for fra politikerne, nemlig at få
mulighed for at teste de digitale løsninger og nye
teknologier nemmere og hurtigere, end vi kan i
dag. Det vil sige uden unødvendigt bureaukrati i
form af godkendelser og lignende,” siger Kristian
Hart-Hansen, direktør i LEO Innovation Lab, der
er farmavirksomheden LEO Pharmas uafhængige
’legestue’, hvor man hver dag arbejder på at skabe
nye kreative digitale løsninger til brug for patienter
med kroniske hudsygdomme.
I ingrediensvirksomheden Chr. Olesen Group
ser CEO Mads Chr. Olesen rammevilkårene i Danmark som overordnet ganske fornuftige. Den største
forhindring for vækst, og for at få råd til den nødvendige digitale indsats, mener han i stedet er ”et
absurd højt omkostningsniveau i forhold til resten af
verden”:
”En øget konkurrenceevne i erhvervslivet skal
komme fra en bedre produktivitet, som vi nok selv
skal stå for. Men for en global virksomhed som vores hører det til at få sænket omkostningsniveauet.
Derfor er mit ønske til politikerne først og fremmest, at de går efter en lavere indkomstskat,” siger
direktøren og understreger, at han med vilje hverken nævner selskabsskatten eller marginalskatten.

Politiske indsatser i gang
Ønsket om handling har givet genlyd på Christiansborg. Politikerne er klar til at gøre deres indsatser,
siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i et interview i CXO Magasinet (se side 13), hvor han også
erkender, at Danmark falder agterud ift. digitaliseringen. Han ser derfor frem til i dette forår at
fremlægge en digital vækstplan, som bl.a. kommer
til at bygge på erhvervslivets egne anbefalinger.
Disse fremkommer bl.a. via regeringens Digitalt
Vækstpanel, et nyt Disruptionråd og et nyt strate-

FOTO: TOMAS BERTELSEN
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Danmark bør
være blandt
de førende ift.
digitalisering

Ja

72%

Nej
14%

Ved ikke
14%

Hvilken teknologi vil revolutionere
erhvervslivet mest de kommende år?
Andet

DNAteknologi

8%

Digital valuta

5% 3%

3DPrint

9%
9%

Robotics

45%

IoT
IoT

11%
AI

AI
19%
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Den digitale udvikling vil medføre
store forandringer i virksomhederne i
de nærmest kommende år
(>250 mio. kr.
i omsætning)

46%

46% mener, at dele af
produkter/services er helt eller
delvist erstattet af robotter.

(26-250 mio. kr.
i omsætning)

41% mener, at produkter/services
i endnu højere grad vil være drevet
af co-creation, hvor kunder er
med til at skabe det produkt, de
efterspørger.

41%

(0-25 mio. kr.
i omsætning)

50%
Mange virksomheder har
ikke hørt om disse ‘emerging
technologies’ eller mangler
viden om, hvordan de kan
anvende dem

50% forventer ikke,
at forretningen er
forandret i fremtiden som
følge af den teknologiske
og digitale udvikling.

AI
Artificial
Intelligence

Internet
of Things

3Dprint

Jeg har aldrig hørt om det.

21%

35%

10%

Jeg har hørt om det, men det er ikke
relevant for min virksomhed.

48%

29%

64%

Jeg har hørt om det,
men mangler viden om,
hvordan vi kan anvende
det i min virksomhed.

26%

18%

19%

Kilde: PwC’s pulsmåling ‘Danmark i vækst - erhvervslivets input’
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gisk partnerskab med PwC, Google og Microsoft.
Det sidste skal løfte digitaliseringen, særligt blandt
små og mellemstore virksomheder, der ønsker at
styrke anvendelsen af nye avancerede teknologier
og digitale løsninger.
Men én ting er den nødvendige politiske indsats. En anden er, at erhvervslederne godt ved, at
de også selv har en opgave foran sig. For Danmarks
digitale halten efter afspejler bl.a., at virksomhederne ikke har nok viden om de nye teknologier
og i mange tilfælde end ikke har hørt om dem. Det
sidste gælder særligt de små virksomheder. Og videngabet bevirker også, ifølge pulsmålingen, at
virksomhederne ikke, gennem investeringer, i tilstrækkelig grad tager de nye teknologiske og digitale muligheder til sig.
”Snak om digitalisering fylder enormt meget
hos os. Man frygter altid at blive kørt agterud eller
blive disruptet fra uventet kant. Vi gør det, vi kan,
hvilket er at forsøge at effektivisere og automatisere vores processer. Og så er det ellers et spørgsmål
om at erkende, at det kun er fantasien, der sætter
grænser,” siger CEO Mads Chr. Olesen, Chr. Olesen
Group, der samtidig understreger, at beslutninger
om digitalisering er rykket højere op på virksomhedens agenda, og at mere i dag lander på hans bord.

Mangler viden om nye teknologier
Og hvor bærer teknologierne så hen? Ifølge PwC’s
pulsmåling mener næsten halvdelen af erhvervslederne, at robotics bliver den mest revolutionerende teknologi for dansk erhvervsliv. Det samme mener en ud af fem om kunstig intelligens (Artificial
Intelligence, AI). Samtidig gør virksomhederne det
klart, at de mangler viden om ’emerging technologies’ som eksempelvis AI. Det kan blive en udfordring – også for Danmark.
Det samme gælder en anden ny teknologi som
IoT, Internet of Things. Og for begge teknologier
gælder, at især de mindre virksomheder ikke har
hørt om dem, og at de store savner tilstrækkelig viden om brugen af dem.
En af dem, der erkender de mange muligheder,
og at det er nødvendigt at følge med – om end det
kan være en udfordring – er CEO Piet Tæstensen
fra Aasted, der producerer maskiner og teknologiske løsninger til chokolade- og bageriindustrien:
”Lige nu gennemgår vi hele vores værdikæde

Initiativer, der kan gøre
Danmark førende digitalt
... lovgivning
tilpasset den
digitale
virkelighed.

46%

38%
... adgang til arbejdskraft
med de rette digitale
kompetencer.

46%
... en optimal digital
infrastruktur i hele
Danmark.

Sådan ser ﬂest virksomheder
konsekvenserne af den digitale
udvikling for arbejdskraft og
arbejdspladser
Små virksomheder

45%

... forventer ikke, at den
hastige digitale og
teknologiske udvikling
har betydning for
arbejdskraft og
arbejdspladser i deres
virksomhed.

Mellemstore virksomheder

58%
Store virksomheder

66%

... forventer, at
kompetenceudvikling
bliver mere relevant, da
eksisterende arbejdskraft skal udvikles.
... forventer, at
kompetenceudvikling
bliver mere relevant, da
eksisterende arbejdskraft skal udvikles.

Kilde: PwC’s pulsmåling
‘Danmark i vækst - erhvervslivets input’
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“

Lige nu er der især én ting, som vi har brug for fra politikerne,
nemlig at få mulighed for at teste de digitale løsninger og nye
teknologier nemmere og hurtigere, end vi kan i dag.

Kristian Hart-Hansen, direktør, LEO Innovation Lab

for at finde ud af, hvor og hvordan vi mere præcist
kan få gavn af digitaliseringen. Vi ser på det i forhold til de sociale medier og lader os også inspirere
af Internet of Things og industri 4.0. Samtidig har
vi fokus på driftsdata og på at stille dem til rådighed for vores kunder på en måde, der giver dem
værdi, enten til forebyggende vedligehold eller til
driftsoptimering,” siger direktøren.
Når det gælder investeringer, der skal foretages
i de næste tre til fem år, peger flest erhvervsledere
på mere traditionelle teknologier som fx CRM- og
ERP-systemer og digitale løsninger som big data.
Færre peger på emerging technologies som kognitiv teknologi og IoT.
Igen skiller de små virksomheder sig ud, idet
hele 40 pct. svarer, at de slet ikke forventer at foretage investeringer i ny teknologi og digitalisering i
denne periode, mens tallet for de mellemstore virksomheder er syv pct. og for de store én pct.
Hos Vipp, der i dag designer og fremstiller meget andet end en affaldsspand, er digitaliseringen
blevet en integreret del af udviklingen i alle hjørner
af virksomheden.
”Ved hjælp af LEAN-processer går vi systematisk til værks i hele virksomheden. Afdækker der

sig nogen muligheder ift. at gøre ting smartere og
bedre, går vi ombord i at løse det med it. Det handler jo om at få frigivet ressourcer til tænkearbejdet,
mens de mere manuelle rutiner overtages af it,”
siger Jette Egelund, der er bestyrelsesformand i
Vipp.

Store forandringer på vej
Uanset om de foretager investeringer i de nye teknologier eller ej, mener en del af erhvervslederne,
at den digitale udvikling vil medføre store forandringer i virksomhederne. Dog mener mange af
de små ikke, at det vil forandre stort. Næsten halvdelen (46 pct.) af de store virksomheder forventer,
at deres produkter og services er helt eller delvist
erstattet af robotter inden for de næste tre til fem
år, mens lidt færre (42 pct.) peger på, at deres kerneforretning er blevet datadrevet.
”Det er naturligt, at de store virksomheder går
foran, men det er afgørende, at SMV’erne er med
i det digitale kapløb. De udgør en stor del af dansk
erhvervsliv og dermed også en stor del af vækstpotentialet,” siger Lars Baungaard og tilføjer, at der
derfor ligger en klar opgave i at løfte kendskabet
til fx robotics, IoT og 3D-print samt mulighederne

Til toppen
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i de nye teknologier, da det må forventes, at meget
få virksomheder forbliver uberørte af den digitale
revolution.

Ny vækst og flere ansatte
At den digitale revolution vil påvirke både arbejdskraft og arbejdspladser, er erhvervslederne ikke i
tvivl om. Således mener 63 pct. af dem i de store
virksomheder (39 pct. i de mellemstore og 15 pct.
i de små), at roller og funktioner bliver delvist erstattet eller helt udgår inden for de nærmest kommende år. Det kunne umiddelbart tegne et dystert
billede for fremtiden ift. behovet for arbejdskraft.
Men sådan ser erhvervslederne det nødvendigvis
ikke, ifølge pulsmålingen. Således regner en stor
del af de mellemstore og største virksomheder med
(hhv. 38 pct. og 44 pct.), at den digitale og teknologiske udvikling vil betyde flere ansatte i deres
virksomhed i løbet af de næste tre til fem år. De tror
nemlig, at udviklingen vil være med til at drive ny
vækst i deres virksomhed.
Ser man på de mindste virksomheder, så forventer flest (40 pct.), at de kommer til at have nogenlunde samme antal ansatte.
”For mig er det både nødvendigt og sjovt at få
virksomheden til at vækste på baggrund af viden,
frem for på baggrund af administrative indsatser.
De kræfter, der måtte frigives ved den digitale og
teknologiske udvikling, giver os overskud til at
hyre flere af de kloge hoveder, som vi jo dybest set
lever af. Og på den måde er digitaliseringen i dag et
vigtigt fundament for vores virksomheds fortsatte
vækst,” siger Jette Egelund fra Vipp og påpeger,
at det samme gælder i rigtig mange andre danske
virksomheder, og at det derfor generelt er helt afgørende for dansk erhvervslivs fremtidige konkurrenceevne, at ”vi her i landet sørger for, at vores
kloge hoveder er de bedste.”

Danmark bør være helt i front, når det gælder
digitalisering. Sådan lyder kravet fra erhvervslivet til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

FOTO: LISELOTTE SABROE

Danske ejerledere er vant til at eksekvere
på deres planer og strategier. Det samme
forventer man fra regeringens side.

Behov for mere målrettede
uddannelser
Ud over optimal digital infrastruktur og lovgivning, tilpasset en digital verden, peger de danske
erhvervsledere i pulsmålingen på en række andre
konkrete og afgørende forhold, der skal på plads
for at bringe Danmark foran. Bl.a. adgangen til en
arbejdsstyrke med de rette digitale kompetencer.
Ifølge pulsmålingen mener de således, at der først

FOTO: TOMAS BERTELSEN
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Det bør der særligt gøres for at
sikre fremtidens arbejdskraft

42%
39%

... der bør uddannes flere
kandidater med teknisk
viden, som samtidig også
har forretningsforståelse
og forståelse for den
strategiske agenda.

... der bør være mere
fokus på digitalisering
allerede i folkeskolen.
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31%

E

... der er brug for en
uddannelsesreform med
fuldt fokus på digitale
kompetencer og digitalt
lederskab.

...det
Danm
land
udenl

Kilde: PwC’s pulsmåling
‘Danmark i vækst - erhvervslivets input’

Download analysen
”Danmark i vækst
- erhvervslivets input” på
www.pwc.dk/vaekst

“

Snak om
digitalisering
fylder enormt meget hos
os. Man frygter altid
at blive kørt agterud
eller blive disruptet fra
uventet kant.

Mads Chr. Olesen, CEO,
Chr. Olesen Group

FOTO: TOMAS BERTELSEN
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Artificial Intelligence

FOTO: LISELOTTE SABROE

n Artificial Intelligence (AI), som på dansk kaldes
kunstig intelligens, er en disciplin og et felt, der
bredt definerer arbejdet inden for at få maskiner
til at udføre menneskelige handlinger, der normalt
kræver menneskelig intelligens.

Big Data

og fremmest bør satses mere på at uddanne kandidater med teknisk viden, som samtidig har forståelse for forretning og strategi (42 pct.). De ser også
gerne, at der sættes mere spot på digitalisering i
folkeskolen (39 pct.), mens lige mange af dem ser
behov for en uddannelsesreform med fuldt fokus
på digitale kompetencer og digitalt lederskab, samt
at Danmark er et attraktivt land for udenlandsk
arbejdskraft (31 pct.).
En af de virksomheder, der benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, er LEO Innovation Lab, hvor
man p.t. har 65 ansatte fra 14 forskellige lande.
Direktør Kristian Hart-Hansen siger:
”Vi har i Danmark ikke tilstrækkelig mange af
de kompetencer, vi har brug for. Derfor er der ingen
tvivl om, at der er behov for at målrette uddannelserne mere til fremtidens arbejdspladser. Og i den
proces er det vigtigt, at politikerne ser på, hvem de
unge er, og forholder sig til, at de tænker og handler
helt anderledes end de medarbejdere og kunder,
som virksomhederne har i dag,” siger han.
En vigtig pointe ift. kompetencer er, at de rummer mere end det digitale. Ifølge en ny CEO Survey
fra PwC finder danske erhvervsledere det vigtigst
for deres organisation, at kompetencerne indbefatter evner til at samarbejde (95 pct.), lederevner
(92 pct.), problemløsning (91 pct.), omstillingsparathed (89 pct.) samt innovation og kreativitet (80
pct.). Lederne peger samtidig på, at især innovative
og kreative evner samt lederevner er dem, der er
sværest at finde.
”Vi har et fleksibelt arbejdsmarked i Danmark.
Og det er helt afgørende, at vi fastholder vores evne
til at være fleksible, herunder at vi tilegner os nye
kundskaber og følger med udviklingen, ligesom det
i høj grad bliver evnen til at skabe det rette samspil
mellem mennesker og teknologi, der bliver vigtig for,
at virksomhederne kan realisere deres vækstpotentiale fremover,” slutter Lars Baungaard fra PwC. n

n Big Data er intelligent viden, som er resultat af en
samling af struktureret og ustruktureret data, der
er så store, at almindelige processer og værktøjer
ikke kan håndtere dem. Det dækker også over
de værktøjer og processer, der skal bruges, for at
man kan håndtere og udnytte disse ekstremt store
datamængder.

Cloud Computing
n Cloud, Cloud Computing eller skyen er itservices leveret via internettet som en service.
Virksomheder behøver ikke drive eget datacenter
eller vedligeholde applikationer og systemer. Den
del tager en tredjepart sig af. Cloud kan på mange
måder minde om outsourcing af it, men forskellen
er, at cloud indebærer en langt højere grad af
automatisering, elasticitet og skalerbarhed, så
man nemt og hurtigt kan bestille nye serverressourcer over nettet efter behov.

Internet of Things
n Internet of Things (IoT) kan bl.a. gøre elektroniske
apparater intelligente, så de kan opsamle og sende
data og dermed interagere med hinanden og
verden omkring sig. Det defineres som et netværk
mellem fysiske ting, som kombinerer internet,
elektronik, software og sensorer. En virksomhed
kan fx anvende IoT til at følge med i deres kunders
mønstre og tilpasse ydelser og services derefter.

Robotics
n Robotics er software, som kan erstatte eller
assistere menneskers arbejdsgange. En
robotics-løsning kan udføre alt fra manuelle og
tidskrævende arbejdsopgaver til kunderådgivning,
og kan gøre det billigere og mere effektivt end
mennesker og andre automatiseringsløsninger.

Kognitiv teknologi
n Kognitiv teknologi er teknologiprodukter, der
anvender Artificial Intelligence, og som har til
formål at udføre opgaver, fx i forbindelse med
oversættelse, talegenkendelse, mønstergenkendelse
samt optimering og planlægning.

Digital valuta
n Digital valuta eller digitale penge adskiller sig fra de
fysiske valutaer, vi kender i dag, nemlig ved ikke at
besidde et fysisk element. Valutaen er ikke udstedt
af en centralbank eller har status som en national
valuta med status som almindeligt betalingsmiddel.
Den digitale valuta er points, bitcoins eller anden
værdi, som uden for den givne kontekst eller det
givne netværk ikke har en egentlig værdi.

Til toppen
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Erhvervsminister
Brian Mikkelsen:

Digitalisering

er en topprioritet
Rammevilkår for erhvervslivets digitalisering skal
forbedres. Og politikerne
er klar til at gøre, hvad
de kan, lyder det i dette
interview med erhvervsminister Brian Mikkelsen,
der også var hovedtaler
på PwC-konferencen med
overskriften ’Danmark
i vækst – ambitioner og
eksekvering af digital
omstilling’.

En ny pulsmåling fra PwC, ’Danmark i vækst – erhvervslivets input’,
viser, at mange erhvervsledere ikke opfatter Danmark som blandt de førende lande,
når det gælder digitalisering. Men flertallet mener, at vi bør være det. Over halvdelen
svarer, at det direkte er vigtigt for deres
virksomhed, at Danmark er førende. Hvilke tanker gør ministeren sig herom?
Digital vækst står højt på min og regeringens dagsorden. Danmark har gennem en
årrække været et af de mest digitaliserede samfund
i verden. Danske virksomheder har bl.a. været gode
til at digitalisere og automatisere en række funktioner og arbejdsprocesser, og Danmark er også langt
fremme på digitaliserede offentlige services. Men
der er også tegn på, at Danmark falder tilbage.
Nu ser vi en ny bølge af digitalisering. Og her
skal Danmark også være med i front, så vi udnytter
de nye digitale muligheder til at skabe mere vækst
og velstand for danskerne.”

Til toppen
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Danmark i vækst
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stort fokus på. Og det vil vi bl.a. drøfte sammen
med arbejdsmarkedets parter i det partnerskab for
fremtidens arbejdsmarked, som vi går i gang med,
når overenskomsterne er helt i hus.”
For at Danmark kan komme højere op i den digitale topliga, peger
virksomhederne i pulsmålingen især på
behovet for, at lovgivningen tilpasses den
digitale udvikling, og at vi får en optimal
infrastruktur. Er der politiske initiativer
på vej i disse retninger?

Et af hovedbudskaberne i pulsmålingen fra PwC er, at den digitale
udvikling går hen over hovedet på de fleste
mindre virksomheder, og at der dermed er
fare for, at erhvervslivet knækker over på
midten: de store kontra de små/mellemstore. Er det noget, der giver anledning til
bekymring?
Det er klart, at vi har en udfordring, hvis
disse virksomheder ikke får udnyttet de
digitale muligheder. De små og mellemstore virksomheder udgør en stor og vigtig del af dansk erhvervsliv, og med tiden er det de små virksomheder og de spændende iværksættere, der vokser sig
op. Så vi skal fremtidssikre den del af erhvervslivet
og sørge for, at der er en fødekæde af nye virksomheder, som kan skabe fremtidens vækst. Derfor vil
jeg gøre flere ting.
For det første har vi nedsat Digitalt Vækstpanel.
For det andet vil vi udarbejde en strategi for Danmarks digitale vækst. For det tredje har vi, sammen
med en række erhvervsorganisationer, etableret
Erhvervspartnerskab for avanceret produktion. Og
endelig er det vigtigt, at virksomhederne har de relevante kompetencer til at udnytte mulighederne.
Det er noget, som jeg og resten af regeringen har

Jeg er meget enig i, at der skal være gode
vilkår for erhvervslivet på de ønskede områder. Vi lægger i regeringen op til en ambitiøs og
flerstrenget indsats og er allerede i gang med konkrete tiltag. Vi vil for eksempel etablere en teknologipagt, som er en bred alliance for at fremme de
digitale og teknologiske kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi lægger også op til at
etablere forsøgsområder, hvor afprøvning af ny
teknologi tillades. Konkret har vi lige fremlagt et
lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med
selvkørende biler i Danmark. Men der er ingen
tvivl om, at der er mange ting at tage fat i. Og det er
et arbejde, vi skal fortsætte i mange år.”
Erhvervslivet vil gerne øge vækst og
produktivitet. Spørger man, hvad
der skal til, svarer de: Væk med unødig
regulering, at uddanne ift. efterspørgsel
og gode rammer for iværksætteri. Er der
initiativer på vej fra ministeren, som kan
imødekomme virksomhedernes ønsker
her?
Vi skal tage hånd om disse udfordringer.
Regeringen vil generelt lempe byrderne
for erhvervslivet med 6 mia. kr. inden 2025 og gennemføre et eftersyn af den finansielle regulering.
Jeg er også optaget af, at vi skal indrette lovgivningen, så den tager højde for den digitale omstilling.
Som en lille, åben økonomi vil Danmark under alle
omstændigheder mærke konsekvenserne af den digitale omstilling, men vi har selv muligheder for at
gøre os til vindere i den digitale omstilling – og det
skal vi selvfølgelig gøre.” n

Til toppen



CXO MAGASINET / 15

Indsatsen for øget
digitalisering
Udvalg, råd, paneler
og partnerskaber
Det digitale Vækstpanel
n Kommer med anbefalinger til regeringen i løbet af
foråret. Formand er Niels B. Christiansen, adm. direktør
i Danfoss. (Det hed tidligere produktionspanel 4.0)

Virksomhedsråd for it-sikkerhed
n Skal komme med konkrete anbefalinger til at styrke
it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i danske
virksomheder.

Iværksætterpanelet
n Nedsættes snart. Skal komme med anbefalinger til,
hvordan ﬂere iværksættere kan vokse sig store og skal
forholde sig til, hvordan ny teknologi, robotter og
kunstig intelligens bedst udnyttes.
FOTO: LISELOTTE SABROE

Disruptionrådet, Partnerskab om
fremtidens arbejdsmarked
n Nedsættes snart. Skal drøfte, hvordan teknologien
påvirker arbejdsmarkedet, og hvordan man kan
fastholde et dynamisk arbejdsmarked med ordentlige
forhold uden social dumping.

Teknologi-pagt
n Erhvervsministeren ønsker at nedsætte en teknologipagt efter hollandsk forbillede, hvor uddannelsessystem,
politikere og erhvervsliv samarbejder om at øge unges
interesse for tekniske og digitale uddannelser.

Annoncerede strategier og
planer i regeringsgrundlaget:

Erhvervspartnerskab for avanceret
produktion

Strategi for Danmarks digitale
vækstudspil

n Det skal udmønte sig i ﬂere midler til små og
mellemstore virksomheder, som kan bruges til
at afdække potentialet i ny digitaliserings- og
automationsteknologi samt til implementering heraf.

n Erhvervsministeren vil præsentere en samlet strategi
for Danmarks digitale vækst, der skal bringe Danmark
i front ift. at udnytte nye teknologiske muligheder
og understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk
erhvervslivs digitale omstilling.

Partnerskab om åbne offentlige data
n Det består af Open Data DK, KL, Danske Regioner og
Erhvervsstyrelsen og skal fremme udbredelsen og den
erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.

Partnerskab om smart city
n Formålet er at fremme anvendelsen af smarte digitale
løsninger og udnyttelsen af data i udviklingen af byer.
Partnerskabet består af Digitaliseringsstyrelsen, KL,
Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen.

Deleøkonomisk strategi
n Fremlægges i 2017 og skal indeholde initiativer,
så Danmark bedre udnytter det deleøkonomiske
potentiale.

Teknologiske forsøgsområder
n Regeringen vil tillade afprøvning af ny teknologi
i begrænsede geografiske områder og på udvalgte
områder som fx transport, miljø og erhverv.
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Eksekvering
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– det fede
ved at være
iværksætter
Efter at Johan Bülow
har nået sit mål om at
skabe verdens bedste
lakrids, er næste mål
at lære verden at
elske lakrids. Starten er gået i Norden,
hvor hans virksomhed, Lakrids,
lige nu er i gang
med at opfylde
en intens go-tomarket-strategi.
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å hans skrivebord i det beskedne hjørnekontor på fabrikken i Hvidovre ligger et
låg til en lakridsdåse – guldfarvet og med
ordene Burj Al Arab indgraveret. Noget
stort er i gang – måske. Men selv om ordren langtfra er i hus, illustrerer det, hvor hurtigt det er gået
for den unge Johan Bülow, siden han som 23-årig
stod i sin mors køkken i Svaneke og rørte i gryder
med rismel, sirup, lakridspulver m.m., og til i dag,
hvor han har 250 ansatte og måske er på vej ind på
verdens fornemste hotel i Dubai.
Nøgleordet for sådan en rejse er eksekvering.
Og det har det været siden starten for den nu
32-årige Johan Bülow:
”Jeg elsker eksekvering. Det er noget af det fede
ved at være iværksætter. Jeg er meget mere iværksætter, end jeg er leder, KPI-nørd eller noget i den
stil,” lyder det indledningsvist fra den unge direktør og virksomhedsejer.
Der hører dog mere til historien. Hvor de centrale elementer for mange andre af hans slags
alene er eksekvering og fokus, har han for Lakrids
tilføjet et tredje element, nemlig grundighed. For
til at realisere og ikke mindst forblive en stor succes
handler det i hans branche i høj grad om ’at skabe
et godt og grundigt gennemarbejdet resultat, som
får forbrugerne til at hive varerne ned af hylderne’:
”Sådan som konkurrencen er, får de små ting
stor betydning. Det betyder, at vi skal være hamrende skarpe på især kvalitet og identitet, men
også på råvarer, generel fødevaresikkerhed, det visuelle, feelingen, brandingen osv. Og for at kunne
eksekvere hurtigt på disse forhold er jeg i ligningen
nødt til at tilføre noget grundighed og noget passion.”

Om Lakrids
■ Stifter: Johan Bülow, som solgte sin første
lakrids 7. juli i 2007 i Svaneke på Bornholm.
■ I juni 2013 flytter virksomheden fra Bornholm
til Hvidovre i 3.500 kvm. lokaler.
■ Har i dag 250 ansatte i fire skandinaviske
lande samt Tyskland.
■ Ejer 22 butikker i Danmark, Norge, Sverige og
Finland og har planer om otte mere i år.
■ Startede for 18 mdr. siden i Tyskland og
har nu 25 ansatte, seks butikker og er i 450
delikatessebutikker.
■ Sælger til 1.700 delikatessebutikker på 20
markeder.
■ Overtog 30. juni 2016 markederne i Norden
selv.
■ Svenske Valedo Partners overtog i juli
2016 aktiemajoriteten i virksomheden fra
grundlæggeren Johan Bülow.
■ Mål i 2020: En fordobling af virksomhedens
størrelse.
■ Omsætning hemmelig.

Verdens bedste lakrids
Meningen med Lakrids var for ni år siden at kreere
verdens bedste lakrids. Og det synes Johan Bülow i
al beskedenhed er lykkedes. Han er stolt af sit produkt. For kvaliteten er i top – ligesom indpakning,
fødevaresikkerhed, smag og råvarer er det. Så nu,
hvor han har nået målet om at lave verdens bedste
lakrids, er det næste mål at lære verden at elske lakrids. Og det er netop dette, som eksekvering lige
nu handler om i Lakrids-fabrikken på Avedøre Holme ved København. Den lakrids, som danskerne
for længst har lært at elske, skal ud på verdensmar-

Om Johan Bülow
■ Født 3. april 1984.
■ Uddannet fra Niels Brock (HHX) i København
– i 2004.
■ Stifter Lakrids by Johan Bülow i 2007.
■ Kåret som Årets Leder af
interesseorganisationen Lederne i 2014.
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“

Jeg elsker
eksekvering.
Det er noget af det
fede ved at være
iværksætter.

Johan Bülow, stifter,

FOTO: NIKOLAI LINARES

Lakrids
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Da jeg for
fem år
siden sagde, at
dét, der sker i dag,
ville ske, troede
folk, at jeg havde
jord i hovedet.

Johan Bülow, stifter,
Lakrids

kedet. Men med ét skridt ad gangen, som direktøren pointerer.
Virksomhedens beliggenhed – i Norden – gør, at
firmaet ligger godt i markedet til starten på sådan
en rejse. For én ting er, at alt skandinavisk lige nu
trender i resten af verden; en anden er, at skandinaver elsker alt, der er nyt, og elsker gode oplevelser.
De adopterer fødevarer og smage fra andre lande
hurtigere og i langt højere grad end andre. Uden
for Norden er det forskelligt fra marked til marked,
hvor meget der skal trykkes og rykkes på smagen
for at få varerne bredt ud. Og det er alt sammen
nogle af de øvelser, som gøres på Lakrids lige nu.
”Vi arbejder meget fokuseret med Norden –
Danmark, Norge, Sverige og Finland – samt Tyskland, hvor vi følger en klar go-to-market-strategi.
Selv om vi er rigtig godt på vej i disse lande, er her
stadig masser af muligheder for os. Samtidig er vi
så forholdsvis små, at vi skal passe på med ikke at
løbe i for mange retninger på én gang. Det er vigtigt, at vi eksekverer rigtigt og grundigt dér, hvor vi
bevæger os hen,” siger Johan Bülow.

Sundt med nye medejere
Lige nu er Lakrids på vej ind i en ny æra, efter at
Johan Bülow for et halvt år siden solgte aktiemajoriteten i sin virksomhed til den svenske kapitalfond
Valedo Partners.
”Det er sundt for forretningen at have fået udvidet ejerkredsen, efter at mange ting siden starten har været centreret om mig og et par andre.
Og vi har fået en størrelse, som giver behov for at

involvere flere og bygge en struktur op omkring
forretningen, så vi fortsat kan eksekvere. Dét at få
partnere med ind har for mig været en mulighed
for at lade drømmen leve videre. Uden dem ville vi
være stødt på både penge- og kompetencemæssige
stopklodser undervejs i forhold til at brede projektet helt ud. Og jeg synes, det virkelig fortjener at få
en chance for at vise, hvor langt det kan løbe,” siger
direktøren, der også tror, at succesen med fremdrift findes et sted midt imellem dem, der brænder
for produktet, og dem, der tænker mere i Excel-ark.

Klarere planer er vejen frem
Foruden mere struktur på alt det, der hører med til
driften af en halvstor virksomhed – fra økonomisystemer til rekruttering – er der med de nye ejere
også kommet klarere planer for eksekvering. De involverer flere medarbejdere og gør det tydeligt for
alle, hvor man skal hen, hvordan, hvornår, hvorfor
osv. Overordnet set tror Johan Bülow ikke, at udvidelsen af ejerkredsen er noget, medarbejderne
mærker særlig meget til. Selv kan han dog se, at det
allerede har hjulpet – på flere planer: produktlanceringer, events, butiksåbninger osv. Og han tror
på, at Lakrids’ nye, stærke fundament skal bygge
på både iværksætterkulturen og den strammere
konsulentstruktur, som han kalder det.
”Det handler om at bruge folk rigtigt. Og det er
klart, at vi i den stadige udvikling af Lakrids også
skal bruge mig og mine kompetencer rigtigt, lige
som vi skal have skarpe folk til hele tiden at have
det kølige overblik. For der er meget stor forskel på
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en virksomhed med 50 og 500 ansatte. Og jeg kan
godt mærke, at der begynder at være nogle gaps i
forhold til, hvordan man driver, leder og eksekverer i takt med sådan en vækst,” siger han.

Det skal være sjovt
I Bülows verden handler en stor del af succes med
eksekvering og vækst om at have nogle medarbejdere, der synes, at det er sjovt at være med til at
realisere drømmen:
”De stærkeste parametre på vejen mod vækst
er to: people og products. For har du ikke de rigtige mennesker med på rejsen, kommer du ikke
særlig langt. Alle skal have lyst til at gå efter nye
mål; have lyst til at innovere; have lyst til at løbe
stærkt osv. De skal dele drømmen – hvor man ikke
tæller timerne på jobbet, men i højere grad udlever
en livsstil. Kan jeg få den kultur bygget ned over
en forretning som vores, kan jeg få toget til at køre
hurtigt,” siger han og tilføjer, at det for ham er
det vigtigste, at folk smiler, når de kommer på
arbejde om morgenen. For så udvikler de sig
også. Hvorefter virksomheden vokser.
Af samme grund er Johan Bülow
heller ikke i tvivl om, at hans succes
meget langt hen ad vejen bunder i
teamwork. Det eneste, han vil rose sig
selv for, er således at have været god til at finde de
rigtige folk, som delte hans drøm og kunne hjælpe
ham med at eksekvere den.

Høj kvalitet er afgørende
Den anden del af succesen for Lakrids handler om
produkter af høj kvalitet hele vejen igennem. Det
indebærer også at være selektiv på distributionen.
I dag benytter Lakrids sig af fire kanaler: egne fysiske butikker, salg til delikatessebutikker, B2B og
merchandise samt online-salg. I denne strategi
passer fx supermarkeder ikke ind. Heller ikke selv
om virksomheden i Hvidovre har haft gigantiske,
europæiske supermarkeder stående i kø foran døren for at få lov til at forhandle Lakrids-produkter.
”Nogle gange skal du bare lade de lavthængende frugter hænge for at styrke dig selv og gøre det,
du er god til. Vi vil kun lave det bedste. Ikke også
det billigste. For det konflikter med virksomhedskulturen. Vi vil gerne have gode ambassadører og
kærlighed omkring produkterne. Høj kvalitet hele

vejen rundt er så grundlæggende en del af vores
kultur. Og det er også det, der får folk til at gå glade
på arbejde – og til at eksekvere. Ligesom det er det,
der gør det nemmere for mig at rekruttere og finde
de folk, der synes, at Lakrids er en fed virksomhed
at arbejde for,” siger Johan Bülow og løfter sløret
for ambitionen om, at virksomheden skal være
mere end dobbelt så stor i 2020. Det indebærer
bl.a. at være meget fokuserede i Skandinavien og
Tyskland – og være markedsledende på lakrids på
fire af de fem markeder.
”Det er den rejse, vi skal på sammen med vores
partnere de næste fire-fem år; den vildeste rejse,
hvor det kommer til at gå stærkt, hvor vi skal være
ekstremt fokuserede og særdeles eksekverende,”
som han tilføjer.

Et fedt sted at arbejde
På spørgsmålet om, hvilke udfordringer han ser,
når det handler om vækst, lyder svaret med et
skævt smil: ’Er der nogen?’
Johan Bülow hader med egne ord at se for
meget på alle de trusler, der kan skimtes
rundt omkring. Men han vil godt nævne
én. Og den handler igen om kompetencer. For i en virksomhed, der vokser så
hurtigt som Lakrids, vil der undervejs altid
være nogen, der falder fra, fordi de ikke kan følge
med. Og så meget desto vigtigere er det at have nogen ombord, som formår at udvikle sig på rejsen.
Indtil videre har det været meget nemt for ham
at få den rette arbejdskraft, og nok af den. Og sådan satser han på, at det fortsætter:
”Jeg håber, at Lakrids bliver ved at være et fedt
sted at arbejde, og at folk altid vil se det som en
mega udfordring. Og alle dem, der kommer ind de
næste fire-fem år, skal dælme ville det. For det bliver hårdt og kommer til at gå hurtigt. Til gengæld
står der også et rigtig godt CV til dem, når de kommer ud på den anden side – når de kan fortælle, at
de har været med til at lykkes med Lakrids.”
For lykkes gør det. Det er den unge virksomhedsleder ikke i tvivl om:
”Da jeg for fem år siden sagde, at dét, der sker i
dag, ville ske, troede folk, at jeg havde jord i hovedet. Så jeg tror fortsat meget på idéen om at have
ambitioner, sætte sig nogle mål, løbe efter dem,
være passioneret og kunne smile undervejs …” ■
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Ejerskifte

Ø

47%

af danske ejerledere
forventer, at ejerskifte af virksomheden
vil foregå via salg til en konkurrent eller
samarbejdspartner.

“En kapitalfond ville have
flyttet arbejdspladserne WWW
til Slovakiet”

Bent Jensen overvejede
både salg til kapitalfond og
børsnotering, da livsværket
skulle generationsskiftes.
Men han besluttede, at Linak
har det bedst med at være i
familieeje. CXO Magasinet
har talt med ham om
generationsskiftet, hvor han
bl.a. uddyber sin kraftige kritik
af generationsskifteskatten.
Generationsskifte i Danmark
Familievirksomheder spiller en
vigtig rolle for Danmark.
Generationsskifte er dyrt og
tidskrævende i Danmark. Det
kræver grundig forberedelse.
Generationsskifteskatten
koster samfundet vækst og
arbejdspladser.

b

ent Jensen er manden bag Linak – en
af de mest succesrige industrivirksomheder i Danmark de seneste 40 år. Han
overtog med en smule uvilje virksomheden Christian Jensen og Sønner ApS fra sin far tilbage i 1976.
“Det var ikke min livret at skulle overtage virksomheden. På det tidspunkt var jeg 25 år gammel
og nyuddannet. Jeg havde andre planer. Opleve
verden. Men jeg gjorde det, fordi det var familiens
virksomhed. Og fordi min far spurgte mig. Ellers
ville han lukke den, sagde han. Så jeg gav det en
chance,” fortæller Bent Jensen.
CXO Magasinet møder ham på fabrikken i
Guderup på Als for at tale om det generationsskifte, der tog mange år, mange alvorlige samtaler
og mange tanker at gennemføre. Bent Jensen har
derfor oplevet på egen krop, hvor stor en beslutning
det er, og hvor vanskeligt det er at gennemføre et
generationsskifte. Og med den erfaring i bagagen
sender han en skarp kritik af generationsskifteskatten i Danmark. Skatten betyder, at en virksomhed, der overdrages til næste generation, bliver
drænet for kapital, hvilket i værste fald kan forhindre generationsskiftet.
Bent Jensen mener grundlæggende, at generationsskifteskatten er urimelig.
“Jeg oplever det er, som om mange misforstår,
hvad det er, man arver, når man arver en virksomhed. Jeg er enig i, at hvis man arver nogle penge,
så er det rimeligt, at man skal betale skat af dem.
Men det er ikke tilfældet ved et generationsskifte.
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Kilde: PwC’s Ejerlederanalyse, 2016

39%

38%

af danske ejerledere forventer, at ejerskifte
af virksomheden vil foregå via salg til kapitalfond eller
lignende.

FOTO: PALLE PETER SKOV

af danske ejerledere forventer, at ejerskifte
af virksomheden vil foregå via salg til anden dansk eller
udenlandsk virksomhed.

“

Jeg er bekymret
for, at reglerne
svækker danske
virksomheder og i værste
fald er med til at sende
arbejdspladser ud af
Danmark.

Bent Jensen, ejerleder, Linak
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Her arver du en virksomhed. De penge, der er i
virksomheden, er virksomhedens. Og det er meget
vigtigt at forstå, at hvis du tager penge fra virksomheden, så udhuler du virksomhedens kapital, og så
gør du det vanskeligere for virksomheden at skabe
vækst og arbejdspladser til Danmark,” fastslår Bent
Jensen.

Fjerde generation er på plads
Han har forandret et smedeværksted med syv medarbejdere og på 40 år gjort det til en global og moderne industrivirksomhed med 2.000 medarbejdere. I dag har Bent Jensen og Linak de store linjer
i virksomhedens generationsskifte til fjerde generation på plads. Bent Jensens to døtre overtager
ejerskabet af en tredjedel af virksomheden hver.
Den sidste tredjedel har Bent Jensen og hans kone
beholdt. Og denne tredjedel vil efter planen overgå
til en erhvervsdrivende fond, når de er gået bort.
Bent Jensen tænker derfor ikke på sig selv, når han
opfordrer til at droppe generationsskifteskatten.
“Der er mange lande, der slet ikke har skat på
generationsskifter. Jeg synes helt generelt, at det
er problematisk, at vi har en generationsskifteskat
i Danmark. Jeg er bekymret for, at reglerne svækker danske virksomheder og i værste fald er med
til at sende arbejdspladser ud af Danmark. Skatten
har den uheldige konsekvens, at det bliver for dyrt
for mange familier at generationsskifte virksomheden. For nogle kan det være umuligt, fordi der ikke
er den fornødne kapital i virksomheden til at betale
skatten. Det oplagte alternativ er at sælge den til en
kapitalfond eller at børsnotere den. Og så risikerer
vi, at forankringen til Danmark forsvinder, fordi
der kommer andre rationaler ind. Det kortsigtede
fokus. Og så risikerer vi, at virksomhederne og
arbejdspladserne flytter til udlandet,” siger Bent
Jensen.

Ejerledere er noget særligt
Linak er så stor en del af hans liv, at det er umuligt at adskille Bent Jensen fra Linak. Linak er hans
livsværk. Han har viet hovedparten af sin vågne tid
til virksomheden.
Han vidste ved overtagelsen, at der skulle ske
noget med den, hvis han skulle bevare lysten til at
drive den videre. Virksomheden skulle have sit eget
produkt, og han gav sig selv fem år til at finde det.

Om Linak
■ Linak har hovedkvarter i Guderup og
beskæftiger omkring 2.000 medarbejdere i 35
lande.
■ Produktionen foregår i Danmark, USA, Kina og
Slovakiet.
■ Linak omsatte i regnskabsåret 2015/16 for 2,3
mia. kr. Resultat før skat landede på 720 mio. kr.
■ Virksomheden er opdelt i fire divisioner,
der er organiseret som selvstændige
forretningsenheder. Dette sikrer, at kunderne
inden for de forskellige forretningsområder
altid serviceres af et team af eksperter med
omfattende og relevant viden og erfaring.
■ Med mere end 7.000 forskellige varenumre
er Linak verdens største producent af
aktuatorsystemer.
■ Generationsskiftet er på plads. Bent Jensens
to døtre arver hver en tredjedel af Linak. Den
sidste tredjedel af aktierne overdrages til en
erhvervsdrivende fond, når Bent Jensen dør.

Om Bent Jensen
■ Alder: 65 år.
■ Uddannelse: Maskinarbejder og maskiningeniør.
■ Karriere: Overtager familievirksomheden
Christian Jensen & Sønner ApS efter sin far i
1976.
■ Opfinder i 1979 den lineære aktuator, der
danner grundlaget for Linaks globale succes.
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“

Idéen til produktet opstod under studierne. En af
Bents studiekammerater sad i kørestol som følge af
en ulykke, og sammen tegnede de en kørestol med
en masse nye funktioner, der kunne hjælpe kørestolsbrugeren i hverdagen. De manglede ’bare’ det
element, der skulle få funktionerne til at virke. I
1979 var produktet klar: En lineær aktuator – mest
kendt fra hæve-/sænkebordene rundt omkring på
alverdens kontorer. Denne simple idé har vist sig at
kunne bære en virksomhed, der bevæger sig i retningen mod fem mia. kr. i omsætning.

Bliver ved, så længe hovedet virker
Bent Jensen, der snart runder 65 år, står nu i spidsen for en familieejet virksomhed med omkring
2.000 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen har
deres daglige gang på fabrikkerne i Guderup på
Als. På trods af generationsskiftet har han ingen
aktuelle planer om at forlade sit livsværk.
“De sidste fem år har jeg sagt, at jeg bliver ved
10 år endnu, men jeg har ikke en dato eller en bestemt alder, hvor jeg stopper. Jeg bliver ved, så længe jeg har lyst, og så længe hovedet er skarpt. Jeg
har sagt, at folk skal sige til, hvis de synes, jeg bliver
skør eller tager dårlige beslutninger, for så vil jeg
ikke mere. Spørgsmålet er så, om de tør sige det til
mig,” lyder det med et skævt smil fra Bent Jensen.

Destruktive tanker
Han kalder tanken om generationsskifte for “destruktiv”.
“Jamen, jeg synes, at tanken var destruktiv, fordi det var første gang, at det gik op for mig, at jeg på
et tidspunkt ikke selv skulle være i virksomheden
mere. Der var noget afvikling over tanken. Ikke af
virksomheden, men af min tilstedeværelse i virksomheden. Og det var ikke sjovt at tænke på,” lyder
det med alvor i stemmen fra Bent Jensen.
Men han understreger også, at den har haft forskellige faser. Tanken. Og at det var godt, at han fik
tænkt sig om, før han tog en beslutning.
“Umiddelbart gik mine første tanker på at
komme af med Linak. Få den solgt til en kapitalfond eller måske få den børsnoteret. Men da jeg fik
tænkt mere over det, så begyndte jeg at tænke over,
hvad jeg ville have det godt med. Jeg tænkte over
ansvaret og på medarbejderne. Men jeg tænkte
også over, hvad jeg skulle lave, hvis jeg ikke havde

Familieejede virksomheder
spiller en meget vigtig rolle
for dansk erhvervsliv og for det
danske samfund.
Bent Jensen, ejerleder, Linak

Linak. Det ender med, at jeg drikker mig ihjel,”
siger han med et smil på læben.

For samfundets skyld
Når det handler om virksomhedens fremtid, taler
han med alvor i stemmen.
“Jeg kunne jo godt have solgt til en kapitalfond.
Og kapitalfonde har til formål at øge virksomhedens værdi mest muligt over en årrække for så
igen at sælge virksomheden videre. Og havde jeg
solgt til en kapitalfond, så kan du være sikker på, at
Linak ville være blevet flyttet til et andet land, hvor
produktionen kan gøres billigere end i Danmark.
På de områder, hvor vi har manuelt arbejde i Danmark kunne det bedre betale sig for os at flytte produktionen til Slovakiet. Så ville vi tjene flere penge
end i dag. Men jeg kan jo ikke bare gå ud og sige
til de mange mennesker, der har været med til at
bygge Linak op, at nu bliver I fyret, så jeg kan tjene
flere penge.”
Det er ikke kun for hans egen og familiens
skyld, at Linak er bevaret på familiens hænder. Det
er også, fordi Bent Jensen mener, at det er det bedste for virksomheden, for medarbejderne, for samfundet og for Danmark generelt. Og det er netop
hans pointe i forhold til den danske generationsskifteskat.
“Familieejede virksomheder spiller en meget
vigtig rolle for dansk erhvervsliv og for det danske
samfund. Der er en forankring og en stærk relation til lokalområdet, og der bliver tænkt langsigtet. Hos familieejede virksomheder er rationalet
meget bredere end at skabe omsætning og maksimere overskuddet. Og hvis man holder fast i, at
det skal være besværligt og dyrt at gennemføre
generationsskifter i familien, så risikerer man, at
Danmark mister en masse vigtige virksomheder og
arbejdspladser,” slutter Bent Jensen. ■
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Vækstdrivere

Ø

42%

af danske ejerledere forventer,
at væksten primært kommer via eksisterende
produkter på eksisterende markeder.

Too Good To Go
vil erobre verden
Fem unge danske mænd udlever
enhver iværksætters drøm og
har skabt en app, der tager alle
med storm. Too Good To Go
reducerer madspild, giver forbrugerne god mad til meget lave
priser og øger restauranternes
indtjening. Nu skal konceptet
globaliseres.

Gør som Too Good To Go
Hellere handle end risikere at
planlægge sig ihjel.
Sørg for at justere forretningen
undervejs.
Find de rigtige investorer.

m

WWW



edier, investorer, restauranter og
sultne miljø- og prisbevidste forbrugere har elsket konceptet Too
Good To Go, lige siden de hørte om det første gang
tilbage i efteråret 2015. Og man forstår dem godt.
Her er et koncept, der nedbringer madspild, giver
forbrugeren billigere mad og sikrer restauranterne
en bedre indtjening.
“Stort set fra første dag kunne vi mærke, at vi
havde ramt et behov hos både restauranterne og
forbrugerne. Modtagelsen var overvældende,” siger den ene af stifterne, CMO Klaus Pedersen.
CXO Magasinet har sat to af stifterne, CMO
Klaus Pedersen og CEO Stian Olesen, stævne for
at tale om historien bag Too Good To Go, hvordan
de er endt, hvor de er – og hvor de skal hen nu. Det
er tydeligt, at der er mange faktorer, der har ført
til, at Too Good To Go er en succes. Idéen er en af
faktorerne. De fem stifteres evne til at eksekvere,
udnytte de muligheder, der opstår, når de opstår
– og ikke mindst lytte til kunderne – er en anden.
Too Good To Go hjælper restauranter, som
har meget spild, med at få solgt maden frem for at
smide den ud. Samtidig får forbrugerne et billigt
måltid mad. Alt sammen med det formål at reducere madspild. Forbrugerne kan søge de billige
måltider via Too Good To Go-appen.
“Vi vidste helt fra start, at vores produkt potentielt var interessant for mange typer virksomheder,
men vi koncentrerede os i første omgang om buffetrestauranter, fordi vi mente, at det var her, behovet
var størst,” siger Klaus Pedersen, der fortæller, at
man efterfølgende har bygget mange forskellige
forretninger på.
Too Good To Go kan dokumentere, at man er
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Kilde: PwC’s Ejerlederanalyse, 2016

32%

13%

af danske ejerledere forventer, at væksten
primært kommer via nye produkter på nye markeder.
Yderligere 13 % forventer vækst primært fra nye produkter
på eksisterende markeder.
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af danske ejerledere forventer, at væksten
primært kommer via eksisterende produkter på nye markeder.

“

Det positive
budskab har
uden tvivl været en
løftestang for vores
forretning. Vi er med
til at løse et problem,
der af mange opfattes
som en stor global
udfordring.

Stian Olesen, medstifter
og CEO, Too Good To Go
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Om Too Good To Go:
■ Startede i oktober 2015.
■ 1.000.000 downloads af appen pt.
■ Over 1.500 deltagende forretninger.
■ Over 600.000 måltider reddet fra
skraldespanden.
■ 980 ton CO2 -ækvivalenter reduceret.

Markedsføring er nærmest overflødig i starten.
Det klarer kunderne selv via de sociale medier. Kunder deler deres madoplevelse med andre, som prøver
og deler den med andre. Og så rullede bolden.
“Vi fik også en hel del hjælp fra mediernes side,
hvilket har betydet meget for vores forretning.
Både i forhold til at få virksomheder med på ordningen, men også i forhold til at få forbrugernes opmærksomhed, så vi begyndte meget hurtigt at få et
ret stort salg,” siger Klaus Pedersen.

Et kapløb med tiden
med til at reducere madspild med tre ton om dagen.
Bl.a. derfor modtog virksomheden Nordisk Råds
Miljøpris sidste år. I motivationen hed det bl.a., at
“... tjenesten på en innovativ digital, let og folkelig
måde er med til at ændre forbrugere og forretningers holdninger til madspild og ressourceforbrug …
Initiativet er helt i tråd med de nye verdensmål for
bæredygtig udvikling, som bl.a. har fokus på at reducere madspild og ressourceforbrug i øvrigt.”

Den klassiske iværksætterhistorie
Historien om Too Good To Go er den klassiske
iværksætterhistorie om et garageprojekt, der bliver
en global succes. I efteråret 2015 sidder idémand
og medstifter Thomas Momsen på en klassisk
buffetrestaurant og undrer sig over, hvor meget
mad der bliver smidt ud. Han får idéen til konceptet, som han fortæller til de to andre medstiftere,
Stian Olesen og Klaus Pedersen.
Thomas, Klaus og Stian bliver enige om at prøve idéen af, og de etablerer en simpel webshop via
Shopify og begynder at sælge. I starten sidder de i
Stians lejlighed og ringer rundt til buffetrestauranter for at få dem til at koble sig på systemet. Nogle
gange tager de også ud og sælger i forretningerne.
Kontrakterne er meget simple. En A4-side, hvor
restauranterne selv angiver, hvor mange portioner
de vil sælge, hvornår maden bliver sat til salg, og
hvornår folk kan hente maden. Først senere bliver
det muligt for restauranterne at oprette sig. Og
først senere igen bliver der udviklet en app.
“I starten handlede det for os om at komme i
gang. Få produktet ud at leve. Vi skiftedes til at
sidde og holde øje med bestillingerne, der kom ind
via hjemmesiden, og registrere dem manuelt, så
folk kunne få deres mad,” siger Stian Olesen.

Allerede to måneder efter etableringen var Too
Good To Go kendt i hele landet og havde 100
restauranter på kundelisten. Lige nu er Too Good
To Go diamanten inden for dansk iværksætteri.
“Det positive budskab har uden tvivl været
en løftestang for vores forretning. Vi er med til at
løse et problem, der af mange opfattes som en stor
global udfordring. Dét, kombineret med, at vi har
fundet en forretningsmodel, hvor restauranter og
forbrugere også kan se en økonomisk interesse i at
tage hensyn til miljøet, gør, at vi også kan få en god
forretning ud af det,” siger CEO Stian Olesen.
En af de største udfordringer lige nu for Too
Good To Go-teamet er at vokse hurtigt nok til at
holde konkurrenterne væk fra markedet. Særligt
på globalt plan.
“Vores største konkurrenter findes formentlig ikke endnu. Der er nogle enkelte i Finland og i
Frankrig, der arbejder med at nedbringe madspild,
og så er der startet et projekt på Kickstarter, som
måske vokser sig stort. Hvem ved, om der kommer
en stor konkurrent. Men mon ikke. Derfor handler
det for os om at eksekvere. Få skabt en god, sund og
voksende forretning på de største markeder. Det er
det, vi gør nu,” siger Stian Olesen.

International udvikling
For at sætte ekstra fart på udviklingen i virksomheden har Too Good To Go fået nogle stærke
erhvervspersonligheder og investorer i ejerkredsen, som nu består af de fem stiftere samt Birgit
Aaby, der er indehaver af rengøringsvirksomheden
Combiservice, Mette Lykke, der er medstifter af
Endomondo, og Preben Damgaard, der efter salget af Navision til Microsoft nu investerer i en lang
række selskaber igennem Damgaard Company.
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Om stifterne:

Brian Christensen:
■ 33 år.
■ Bosat i Odense med
sin kone Mette.
■ Civilingeniør inden
for software og robottech.
■ 16 års it-erfaring.

Adam Sigbrand:
■ 28 år.
■ Har været med i flere
startups.
■ Gennemført en
Ironman.
■ Nyder at tage i
saunagus.
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Stian Haanes
Olesen:
■ 29 år.
■ Tidligere ejendomsmægler med flest salg
i Danmark.
■ Gennemført en
Ironman.
■ Nyder at tilbringe
tid med sin datter
Sophia.

De fem stiftere og investorerne er i fuld gang med
både at professionalisere organisationen og samtidig globalisere forretningen. Too Good To Go er
i øjeblikket til stede i Norge, Tyskland, England,
Frankrig, Schweiz og Sverige. Der er kørt test i
New York, som skal danne grundlag for etablering
på det amerikanske marked i 2017.
“Vi har valgt at udvide forretningen, så vi på
nogle markeder benytter os af licenspartnerskaber
eller franchisetagere, som har ansvaret for at bygge
firmaet op i det pågældende land. Der er dog også
andre markeder, som vi mener er så vigtige for os,
at vi selv står for det hele,” siger Klaus Pedersen.

Tyskland er næste store satsning
Det næste store skridt for Too Good To Go er at
etablere sig i Tyskland.
“Tyskland er et meget interessant marked, og
der er et kæmpepotentiale. Vi har testet det af og
fået god respons. Tyskerne er meget miljøbevidste.
Vi har fundet en tysk landedirektør, og nu skal vi
hjælpe ham godt i gang. Derefter tager vi til Frankrig og England,” siger Stian Olesen.
Thomas, Klaus og Stian turnerer rundt i de
pågældende lande og ansætter landeansvarlige og
det nødvendige antal sælgere, som skal sættes ind
i, hvad Too Good To Go er, og hvordan konceptet

Klaus Pedersen:
■ 26 år.
■ Uddannet BA. Negot
Engelsk fra SDU.
■ Har tidligere drevet
egen virksomhed.
■ Ubesejret i 21
kampsportskampe.

Thomas Bjørn
Momsen:
■ 24 år og oprindeligt
fra Aarhus.
■ Droppede ud af
gymnasiet for
at starte egne
virksomheder.
■ Chef for salg i Too
Good To Go.
■ Elsker grøntsager.

fungerer. Derudover skal de landeansvarlige sættes ind i den overordnede strategi og driften, så alt
kører, som det skal fra start. Alene i Tyskland skal
Too Good To Go ansætte 34 sælgere i løbet af 2017.

Ny ledelse på plads
En anden og mere overraskende beslutning, det
unge team har taget, er, at det oprindelige team
skal skiftes ud med en professionel ledelse i løbet af
2017. Den proces er allerede i fuld gang.
“Vi er nogle unge fyre, der er kommet langt
med en god idé og et stærkt drive. Men vi har ambitioner på virksomhedens vegne. Too Good To Go
handler jo sådan set ikke om os. Det handler om
at give virksomheden de bedste muligheder, og vi
tror på, at der er andre, der kan give virksomheden
en bedre fremtid,” lyder konklusionen.
Det er endnu så nyt, at der ikke er fundet en ny
ledelse. Det er i proces.
“Vi er gode iværksættere, der er gode til at
eksekvere. Vi har skabt en virksomhed, der er
vokset fra 0 til 20 medarbejdere. Nu skal virksomheden videre fra 20 til 100 mand og mere end det.
Det kræver nogle andre kompetencer. Vi vil fortsat være ejere, og vi vil komme til at fungere som
mentorer, men vi kommer ikke til at stå for den
daglige drift.” ■
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Forretningsplan

Ø

74%

af ejerledede virksomheder har en
nedskreven forretningsplan. Af dem har 67 %
opdateret planen i løbet af det seneste år, mens
21 % ikke har opdateret den de seneste tre år.

En sejr for det
langsigtede perspektiv
Kaare Danielsen har brugt 20 år
på at digitalisere jobmarkedet.
Stifteren af Jobindex har disruptet mediebranchen lang tid
før, der var noget, der hed disruption. I dag står han i spidsen
for Danmarks største og mest
kendte jobportal. En stor del af
succesen skyldes, at han som
ejerleder har handlet ud fra et
langsigtet perspektiv.

Læring fra Jobindex
Store virksomheder skabes ofte
på ryggen af ny teknologi.
Sidder du med en viden, andre
ikke har, skal du udnytte den.
Tænk langsigtet – både i
medgang og modgang.
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perioden omkring 1995 bevægede inter
nettet sig fra at være en legeplads for nørder
til en game changer for de fleste virksom
heder. Og det var i denne periode, at Kaare Daniel
sen begyndte at eksperimentere med digitale for
retninger. Han vidste, at hvis han skulle lave en
virksomhed, der kunne blive en stor virksomhed,
så skulle det ske på ryggen af ny teknologi.
“Da internettet kom, var jeg ikke i tvivl om, at
her var en ny teknologi, der ville vende op og ned
på mange ting. Jeg var så heldig, at jeg så det før
andre danskere gjorde, fordi jeg arbejdede i USA,
hvor udviklingen var mindst et par år foran Dan
mark,” fortæller Kaare Danielsen.
Han etablerede i denne periode en af de æld
ste stadigt eksisterende hjemmesider i Danmark,
nemlig Aktienyt.dk. En side han stadig hygger sig
lidt med i fritiden den dag i dag. Men det var en an
den hjemmeside, der skulle optage de fleste af hans
vågne timer de næste mange år. Og som også skulle
vise sig at være den gode idé, der kunne bære en
forretning. Hjemmesiden – og forretningen – er na
turligvis Jobindex.dk, som han oprettede et halvt
år efter. Aktienyt.dk var blandt de første 100 dan
ske hjemmesider, mens Jobindex.dk var blandt de
første 500, da den kom på nettet i februar 1996.

Forberedt på mediernes reaktion
Netop placeringen i USA gjorde, at Kaare Daniel
sen kunne lægge en strategi, der tog højde for me
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af de ejerledede virksomheder fokuserer i
forretningsplanen på udvikling af værdi for kunden.

47%

af de ejerledede virksomheder fokuserer i
forretningsplanen på innovation og produktudvikling.

FOTO: ÓLAFUR STEINAR GESTSSON

49%

“

Da internettet kom, var jeg
ikke i tvivl om, at her var en
ny teknologi, der ville vende op og
ned på mange ting. Jeg var så heldig, at jeg så det før andre danskere
gjorde, fordi jeg arbejdede i USA.
Kaare Danielsen, adm. direktør, Jobindex
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“

Det er altid sjovest at tjene
penge, men hvis man ikke
kan det, så må man se, om man kan
gøre noget andet for at udnytte de
muligheder, der er i situationen.

Kaare Danielsen, adm. direktør, Jobindex

diernes modtræk. Han udviklede derfor verdens
første jobsøgemaskine på nettet.
“Fra min position i USA kunne jeg se, at job var
noget af det, der var interesse for at lægge ud på
nettet. Medierne begyndte at lave nogle jobdata
baser. Og det interessante var, at jeg faktisk kunne
forudse, hvad de danske medier ville gøre, fordi jeg
kunne se, hvad de amerikanske medier gjorde. Så
jeg var godt forberedt. Og da var det, at jeg fik idéen
til at samle alle jobannoncer ét sted. Det betød jo,
at uanset hvor store jobdatabaser medierne lavede,
så ville jeg stadig være større, fordi jeg indsamlede
alle annoncerne på Jobindex, mens medierne jo
kun havde deres egne annoncer,” fortæller Kaare
Danielsen.
En god idé og et godt produkt er ikke altid nok
til, at man ender med en succesfuld forretning.
Det kræver hårdt arbejde, held og ikke mindst
mod og tro på egne evner, når vinden ikke blæ
ser i den rigtige retning. Kaare Danielsen er ikke i
tvivl om, at hans position som ejerleder har været
afgørende for, at Jobindex står tilbage som vinder
på det danske marked.

Succes i krisetider
Der er særligt to kernebegivenheder, der beseg
lede skæbnen for Jobindex. Det er de to store glo
bale kriser, dotcom-krisen og finanskrisen. Før
dotcomkrisen var StepStone den største konkur
rent. Mange gange større end Jobindex. Hjulpet
på vej af venturekapital var StepStone domine
rende på det europæiske marked og havde efter
børsintroduktionen en markedsværdi på omkring
10 mia. kr. Så kom dotcomkrisen, og lige i halen
på denne kom så 11. september, og pludselig var
StepStone på kanten af konkurs. Og i dag er den

danske del af StepStone såmænd en del af Job
indexkoncernen.

Det afgørende slag
I 2008 kom så næste vigtige begivenhed for Job
index. Det var her – under finanskrisen – at de to
store aktører, Jobindex og Jobzonen, udkæmpede
dét, der skulle vise sig at blive det afgørende slag
om markedet.
“Tilbage i 2007 var Jobzonen og Jobindex lige
store, men efter krisen var magtforholdet vendt til
vores fordel. Vi kom ganske enkelt markant stærke
re igennem krisen end Jobzonen,” fortæller Kaare
Danielsen.
Krisen kom som et chok for de fleste og fik et om
fang, som de færreste kunne forudse. På Jobindex
faldt antallet af jobannoncer fra omkring 33.000 i
marts 2008 til 13.000 i 2009. Omsætningen faldt
nærmest fra den ene dag til den anden med 50 pct.
Branchen var nødt til at reagere. Kaare Danielsen
vælger en anderledes reaktion end de fleste kon
kurrenter, og det skal vise sig at give pote.
“Vi kunne se, at vores konkurrenter fyrede
op mod 50 pct. af deres medarbejdere og stort
set holdt op med at markedsføre sig. Vi valgte en
anden approach. I de kriser, vi har oplevet, har vi
valgt at holde et højere omkostningsniveau end
konkurrenterne, fordi vi mente, at det var til vores
fordel på langt sigt. Noget af det, jeg kan se har
gjort en forskel for min virksomhed, er, at jeg som
ejerleder har truffet nogle beslutninger, som var
mere langsigtede, end hvad man normalt ser i an
dre virksomheder,” siger Kaare Danielsen.

Styrket igennem kriserne
Han forklarer, at Jobindex under begge kriser har
brugt nogenlunde den samme opskrift, nemlig at
bruge nedgangen til at styrke sin markedsposition
igennem eksempelvis øget markedsføring og fast
holde en større andel af medarbejderne end kon
kurrenterne.
“Selv om vi mistede halvdelen af omsætningen,
så skar vi kun 20 pct. af medarbejderne fra. Jeg var
jo ikke i tvivl om, at markedet nok skulle rette sig op
igen. Jeg vidste ikke præcis, hvornår det ville ske,
men det ville ske. Vi brugte så krisen til at uddanne
vores medarbejdere og ruste os, så vi var klar, når
markedet vendte tilbage,” siger Kaare Danielsen.
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Om Jobindex
n Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første
danske internetselskaber og blev i 2007
børsnoteret på First North. Mange af de
oprindelige medarbejdere, inklusive selskabets
stifter, er stadig involveret i virksomheden.
n Jobindex står sammen med datterselskaberne
StepStone og it-jobbank for over halvdelen af det
danske online-jobannoncemarked.
n Koncernen omfatter også Computerworld, der er
Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder,
samt Jobbsafari i Sverige og Norge.
n I alt når koncernens websites ud til over 1 mio.
brugere hver måned.
n Koncernen har over 200 medarbejdere og
omsatte for over 280 mio. kr. i 2016 med et
driftsoverskud på 78 mio. kr.

En anden helt afgørende beslutning var at fast
holde en meget aggressiv markedsføring under
hele krisen. Jobindex skærer deres TVspots fra
30 til 20 sekunder og flytter dem fra TV2 til de bil
ligere satellitkanaler, som også er sultne efter at
lave langsigtede handler til en rimelig pris. Virk
somheden styrker sin position og sit brand ved at
være den eneste jobportal, der reklamerer i TV i
2009.
“Det interessante var jo, at vi under krisen plud
selig var i en situation, hvor rigtig mange kiggede
efter job. Måske endda flere end i opgangstider. Så
selvom der ikke var så mange jobannoncer, så hav
de vi muligheden for at forstærke vores markeds
position, hvis vi kunne være stedet, hvor man søgte
efter job. Vi udnyttede ganske enkelt situationen til
at slå vores navn fast over for jobsøgerne. Men det
kræver, at man tænker langsigtet og har råd til at
tænke langsigtet,” siger Kaare Danielsen.

Ejerlederens styrke

Om Kaare Danielsen
n Født: 5. september 1962.
n Stilling: Adm. direktør for Jobindex, StepStone
og it-jobbank.
n Uddannelse: Ph.d. i datalogi, Ba. i matematik/
statistik fra Københavns Universitet, HD i
Organisation – Strategi og Planlægning fra CBS.
n Tillidshverv: Direktør for Danielsen.com ApS,
bestyrelsesmedlem i Jobindex A/S, StepStone, itjobbank, ComputerWorld, Firmafon, SimpleSite
og Foreningen Nydansker.

Og man kan kalde det held eller godt købmandskab,
men resultatet var, at Jobindex havde udnyttet kri
sen til at stå markant stærkere end konkurrenter
ne, da markedet vendte. Man havde de fornødne
kompetente medarbejdere, masser af jobsøgere
samt en betydeligt stærkere kendskabsgrad hos
både jobsøgere og annoncører. Alt imens konkur
renterne troede, at markedet var det samme som
før krisen, så viste det sig, at Jobindex havde udnyt
tet nedturen til at give sig selv et kæmpe forspring.
“Det er altid sjovest at tjene penge, men hvis
man ikke kan det, så må man se, om man kan gøre
noget andet for at udnytte de muligheder, der er i
situationen,” siger Kaare Danielsen.
Han har gennemlevet to markante kriser, og er
begge gange kommet styrket ud på den anden side.
Begge gange har han udmanøvreret de største kon
kurrenter, men erkender, at særligt finanskrisen
blev mere voldsom end forventet. Det ændrer dog
ikke på, at han handlede tålmodigt og langsigtet –
og vandt. Når Kaare Danielsen tænker tilbage på de
seneste 20 år som ejer og leder af Jobindex, er han
ikke i tvivl om, at hans position som ejerleder har
gjort ham i stand til at tænke langsigtet i medgang
og modgang. Og at netop det har været afgørende
for, at Jobindex nu dominerer markedet for job
annoncering i Danmark. n
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Kundefokusering

Ø

86%

af ejerlederne sætter kunden
i fokus ved at interagere med og/eller bruge
kunderne aktivt i en tilpasning af rammerne
for deres virksomhed.

RICE giver plads til det
skøre og det sjove
Charlotte Guéniau har startet
interiørvirksomheden RICE sammen
med sin mand, Philippe Guéniau. Med
en filosofi om at sprede glæde og farve
i hverdagen har RICE ramt et behov
hos et stigende antal kunder verden
over.

Filosofien bag RICE
En afslappet livsstil.
Sjovt, skørt og skævt.
Social ansvarlighed og
menneskelighed.

WWW
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harlotte Guéniau er iværksætter og ejerleder med hjertet. Hun er medstifter af
interiørvirksomheden RICE. Historien
om RICE er historien om et ægtepar, der for snart
20 år siden tog en beslutning om at tilbringe mere
tid sammen og bl.a. derfor skabte deres fælles virksomhed, som i dag sælger produkter til mere end
2.000 butikker i 45 lande. Charlotte Guéniau og
hendes mand, Philippe, havde i flere år talt om, at
de skulle flytte tilbage til Danmark. De havde begge gode job og havde boet i Paris i mange år. Og da
Charlotte blev gravid med det første barn, blev det
anledningen til at gøre alvor af tankerne. Hun var
på det tidspunkt landechef for tøjfirmaet RedGreen
i Frankrig. Et datterselskab, hun selv havde bygget
op helt fra grunden. Og hendes mand rejste verden
rundt som eksportansvarlig i en it-virksomhed,
han selv var medejer af.
“Jeg elsker Paris og har boet mange år af mit liv
i Paris, men det var helt naturligt for os, at vores
børn skulle vokse op i Danmark. Samtidig havde
vi lyst til at tilbringe mere tid med hinanden, og så
var det oplagt at starte virksomhed sammen,” siger
Charlotte Guéniau om opstartsfasen.

Fra Paris til Lohals
Parrets beslutning betød, at karrieren i udlandet og
lejligheden i Paris blev skiftet ud med en tilværelse
som iværksættere i Danmark. De flyttede til Lange
land, hvor de boede i deres sommerhus i Lohals.
Det varede dog ikke længe, før sommerhuset blev
for lille til forretningen.
“Det gik meget stærkt helt fra starten. Jeg hu-
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71%

af ejerlederne angiver, at virksomhederne
involverer sig med kunderne. Af disse benytter 44 % sig af fx
sociale medier til at involvere sig med kunderne.

68%

benytter sig af spørgeskemaundersøgelser
eller andre “lytteaktiviteter” i arbejdet med at identificere
kundernes præferencer. 38 % anvender indsamlet viden i
beslutningsprocesser omkring produktudvikling.

“

FOTO: SOPHIA JULIANE LYDOLPH

Jeg elsker farver,
og jeg har hele
tiden valgt produkter, jeg
selv kan lide. Og det, tror
jeg, er en af årsagerne til,
at kunderne vælger vores
produkter.

Charlotte Guéniau,
medejer, RICE
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sker, da jeg skulle ud og sælge de første varer til de
første butikker. Vi havde været på inspirationstur
til Madagascar, hvor vi købte nogle fede kurve og
tasker med hjem. Dem skulle jeg så ud for at sælge.
Der var ikke noget internet, så min research bestod
i at læse de danske modeblade og se, hvilke butikker der blev skrevet om. Dem tog jeg så ud til på
min allerførste salgsturne, og det viste sig, at de
bare var helt vilde med det, jeg kom med. De købte
alt. Jeg troede først, at de bare var vilde med alt.
Men det var altså, fordi vi virkelig ramte noget,”
fortæller Charlotte Guéniau.
Hun elsker at sælge og at møde kunderne. Hun
elsker at skabe relationer og få den umiddelbare
feedback på sine produkter. Charlotte Guéniau er
den kreative part i RICE, og hun har ansvaret for
koncept og udvikling, mens hendes mand, Philippe
Guéniau, har ansvaret for administration og økonomi.

Inviterer kunderne hjem
Charlotte Guéniau havde, inden beslutningen om
at starte for sig selv, opbygget datterselskabet i
Frankrig for RedGreen stort set egenhændigt, så
det med at starte en virksomhed op fra grunden
var ikke nyt for hende, da RICE skulle etableres.
RedGreen var ikke til stede på det franske marked og havde faktisk heller ikke planer om det, før
Charlotte Guéniau fik kontakt til dem. Hun fik lov
at starte op og kunne se frem til et job, hvis hun
altså solgte for 1 million kroner af den første kollektion. Det gjorde hun så – og blev landechef.
Forløbet understreger hendes store drive og
veludviklede salgstalent samt ikke mindst evnen
til at skabe relationer. Det samme gør opbygning
en af RICE. Parret bag RICE er kendt for sin særlige kundepleje. Det er eksempelvis almindeligt for
dem at invitere kunderne hjem til sig selv til private
dinings, når kollektionerne præsenteres.
“For os har det været helt naturligt at invitere
kunderne hjem til os. Vi gør det, fordi vi synes, det
fungerer for os. Vi møder kunderne på en anden og
mere personlig måde, når vi åbner vores hjem for
dem, og vi kan mærke, at kunderne har den samme
fornemmelse,” siger Charlotte Guéniau.

Fun, funky, functional

FOTO: SOPHIA JULIANE LYDOLPH

Om RICE
■ RICE er en dansk interiørvirksomhed kendt
for farverigt melamin, håndlavede kurve,
opbevaringsbokse og glaseret keramik.
Virksomhedens designs er glade og farverige –
og med masser af sjove detaljer.
■ Virksomheden er etableret af Charlotte og
Philippe Guéniau i 1998.
■ RICE beskæftiger 70 ansatte, hvoraf 40
medarbejdere er placeret i hovedsædet i
Odense.
■ RICE eksporterer til 45 lande, og produkterne
sælges i mere end 2.400 butikker verden over.
■ Det første RICETERIA åbnede i Odense i 2014.
RICETERIA er caféer indrettet med RICEprodukter og baseret på den stemning, der
kendetegner virksomheden. Siden er der åbnet
RICETERIA i Stuttgart og RICETERIA Stall i
Los Angeles, og målet er at skabe flere rundt om
i verden.

Kåring for kundefokus
■ RICE blev i efteråret 2016 kåret som Årets
Ejerleder i kategorien Årets Temaprisvinder.
Årets Ejerleder kåres af PwC i samarbejde med
Nykredit og Dansk Erhverv.
■ RICE blev kåret som årets bedste til kundepleje,
og det blev fremhævet, at RICE er indbegrebet
af kundefokusering og gør en dyd ud af at
opbygge og bevare et tæt forhold til sine kunder.

RICE har helt fra start ramt et behov hos et stort an-
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“

Målet er at gøre hverdagen mere farverig. Vi gør meget
ud af, at vores produkter er fun, funky og functional.
Det skal være mere end bare pynt.
Charlotte Guéniau, medejer, RICE

tal kunder, der gerne vil have lidt mere farve ind i
boligen. Hos RICE kalder de det hverdagsmagi.
“RICE giver mere plads til det sjove og det skæve i hverdagen. Jeg elsker farver, og jeg har hele
tiden valgt produkter, jeg selv kan lide. Og det,
tror jeg, er en af årsagerne til, at kunderne vælger
vores produkter. De får en god oplevelse med i købet,” siger Charlotte Guéniau, som kan konstatere,
at hendes sans for farverigt og funktionelt interiør
rammer lige i hjertet på kunder over hele verden.
“Målet er at gøre hverdagen mere farverig. Vi
gør meget ud af, at vores produkter er fun, funky
og functional. Det skal være mere end bare pynt,”
understreger Charlotte Guéniau.

Med god samvittighed
De fleste produkter i RICEkollektionerne produceres i tredjeverdenslande. RICE gør meget ud af at
sikre, at produkterne produceres under ansvarlige
vilkår.
“Vi har selv været ude og se forholdene, og det er
vigtigt for os, at vi følger internationale standarder, der omhandler social ansvarlighed. Det er også
vigtigt for vores kunder at kunne shoppe med god
samvittighed,” siger Charlotte Guéniau, som understreger, at alle produkter bliver produceret med
respekt for menneskerettigheder, under sunde arbejdsforhold og uden brug af børnearbejde.
RICE lever således op til den særlige SA8000
standard og benytter Global Compact som en
guideline til at drive en etisk forsvarlig forretning.

Tættere på kunderne
RICE har de første mange år været en grossist-virksomhed med egne kollektioner, som man solgte til
butikker – både fysiske butikker og webbutikker.
I 2014 tog man så et helt nyt skridt i virksomhedens liv. Her tog man nemlig initiativ til at etablere
egne butikker under navnet RICETERIA, som er en
kombination af butik og café, hvor kunderne kan

kombinere shopping af interiørartikler til boligen
med cafébesøg.
“Hvis vi var en ren interiørbutik, så ville vores
kunder komme her en gang imellem, men fordi vi
også sælger mad og kaffe, så kan man komme her
hver dag og blive inspireret, mens man får en sund
og lækker frokost eller bare en kop kaffe,” siger
Charlotte Guéniau, som opfatter RICETERIA som
et laboratorium, hvor hun kan komme tættere på
slutbrugerne.
“Jeg bruger meget tid i butikken i Odense. Jeg
kan se, hvad der fungerer, og jeg kan tale med
kunderne om, hvad de køber og hvorfor. Tidligere
sendte vi fire kollektioner ud om året, og så havde
jeg kun salgstal at vurdere ud fra. Nu kommer jeg
helt tæt på,” siger Charlotte Guéniau.
RICETERIA er på den måde med til at styrke
RICEbrandet. Med RICETERIA understreger
Charlotte Guéniau sin sans for konceptudvikling
og evne til at ramme kundernes behov. Og så har
hun formået at udvide RICE-konceptet, så det omfatter en af hendes andre store passioner, nemlig
mad. Hun er forfatter til en række kogebøger og
har selv udviklet menuerne, der serveres. Og heller
ikke her overlades der noget til tilfældighederne.
“Da vi startede, købte vi maden udefra, men vi
fandt hurtigt ud af, at det ikke fungerede. Vi følte,
at det var nødvendigt, at vi selv tog ansvaret for
menuerne i vores butikker. Det har så udviklet sig
til, at vi har etableret en catering-virksomhed, der
leverer mad til RICETERIAbutikkerne og til eksterne kunder,” siger Charlotte Guéniau.
Helt i tråd med ånden i RICE er RICETERIA udviklet og etableret i tæt samarbejde med nogle af
de kunder, man har opbygget et godt og nært forhold til gennem årene. Den første butik blev startet
i Odense i 2014, den næste i 2015 i Stuttgart. Og for
nylig åbnede den tredje butik i Los Angeles. Mange
flere kommer til i de kommende år, lover Charlotte
Guéniau. ■
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Investering
i vækst

Ø

40%

af ejerlederne forventer at
investere mellem 0 og 5 mio. kr. i vækst de
kommende tre år. 22 % vil investere mellem 5 og
10 mio. kr og 38 % mere end 10 mio. kr.

Via Biler vil tættere på
kunderne og fortsætte
væksten
Efter tredoblet omsætning på
fire år har ejertrioen i Via Biler
appetit på mere vækst. Værktøjerne
omfatter tæt kontakt til kunderne,
øget digitalisering – og måske flere
bilmærker.

Salg og kundekontakt
Via Biler har på fire år tredoblet
salget, og strategien lyder på
fortsat vækst.
De vigtige privatkunder er
mindre loyale. Det skærper
kravene til salgsarbejdet.
En stigende del af salgsarbejdet
og kundekontakten i Via Biler
foregår digitalt.

WWW
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angvarige relationer til kunder, medarbejdere og leverandører har altid været en
grundlæggende værdi for Via Biler, der åbnede i Aarhus i 1980. Og gode, langvarige
relationer var baggrunden for det kvantespring,
virksomheden tog ved årsskiftet 2012/2013 med
anden generation i spidsen, søskendeparret Erik
Rasmussen, som er adm. direktør, og Lone Erdmann, chef for HR og markedsføring.
Firmaet var nået op på fire bilhuse i Østjylland
og gik sammen med det ligeledes familieejede Monk
Biler med fire bilhuse i hovedstaden. Peter Monk
blev direktør og medejer i det nye Via Biler, hvor
omsætningen i 2013 steg 71 pct. til en lille milliard
kroner.
”Vores to firmaer havde samarbejdet, lige siden
vores respektive forældre blev Toyota-forhandlere
i 1980’erne. Så Peter og jeg kendte hinanden rigtig
godt, og vi mødtes på neutral grund i Odense og
blev hurtigt enige om at gå sammen,” fortæller Erik
Rasmussen.
Siden er aktiviteterne udvidet med fx købet af
en Ford-forhandler i Aarhus Vest, med forhandling
af Renault/Dacia i to nye bilhuse i Storkøbenhavn
og med to ekstra afdelinger af Hertz Biludlejning.
I 2015 passerede omsætningen 1,4 mia. kr., og i
2016 summerede salget af 13.500 nye og brugte
biler samt værkstedsarbejde op i knap 1,8 mia. kr.
”I år skulle vi gerne op over to milliarder,” fastslår Erik Rasmussen, mens Peter Monk nikker.
Vækststrategien er fastlagt i bestyrelsen med
de tre ejerledere og fem professionelle bestyrelsesmedlemmer. Ét medlem er advokat med speciale
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Kilde: PwC’s Ejerlederanalyse, 2016

54%

40%

af ejerlederne regner med at ansætte
0-9 nye medarbejdere de kommende tre år, 35 %
vil foretage 10-25 nyansættelser, mens 22 % vil øge
medarbejderstaben med 26-50 personer.

FOTO: IDA GULDBÆK ARENTSEN

af ejerlederne angiver ‘produktionsanlæg’
som det område, de primært vil investere i, herefter følger
‘bygninger og ejendomme’ med 33 % og ‘rekruttering og
udvikling af medarbejdere’ med 25 %.

“

Vi skal gøre
det nemmere
at være kunde, og vi skal
være mere tilgængelige – på
nettet, på telefonen og i bilhusene.
Vi får nok ikke døgnåbent som Bilka,
men vi skal lidt i den retning.
Erik Rasmussen, adm. direktør og medejer, Via Biler
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i opkøb og fusioner, et andet er mangeårig bankmand og ekspert i finansiering. Tre erhvervsfolk
har indsigt i kundeprocesser, kundeoplevelser og
digitalisering.
”Vi har altid haft professionel bestyrelse, men
med den størrelse, vi har fået, er vi fuldstændig afhængige af de kompetencer, bestyrelsen har,” siger
Erik Rasmussen.
Strategien eksekveres ved, at de otte øverste
ledere fastlægger overordnede budgetmål, som bliver brudt ned på hvert forretningsområde – fx salg
til private, erhverv eller kommuner. Sammen med
områdelederne bliver der opstillet månedsmål, og
alle 50 sælgere ved, hvor meget de skal sælge.
”Lederne kan dagligt følge op på målene, og det
er en del af deres arbejde at rose de medarbejdere,
der gør det godt og sørge for, at teamet lærer af de
metoder, der virker. Lederne skal også motivere
og hjælpe de medarbejdere, der måske er kommet
bagud: Måske er der brug for ekstra uddannelse,”
siger Lone Erdmann.
”Fordi vi er en stor virksomhed, har vi også mulighed for at rykke rundt, hvis nogen måske passer
bedre ind i et andet af vores bilhuse,” supplerer
Peter Monk.
For ledelsen er det vigtigt, at der blandt de 400
ansatte bliver sat de rigtige medarbejderhold rundt
omkring, og at lederne sørger for optimalt samarbejde i dagligdagen.

Digital kontakt
Andre dele af salgsarbejdet handler om den digitalisering, som præger bilbranchen – selv om biler i
sagens natur er så store, at de hverken kan hentes
på nettet eller leveres med posten.
”Kunderne bruger nettet meget mere, når de
skal købe bil. Før kom en kunde typisk fire gange
i et bilhus, inden der lå en slutseddel. Nu er snittet
1,2 besøg. Kunderne har via nettet gjort et meget
større forarbejde og er tættere på en købsbeslutning, når vi møder dem i butikken,” forklarer Erik
Rasmussen.
Et af redskaberne er at skaffe personalet bedre
tid til at betjene kunderne, når de så dukker op –
fx ved at etablere et kundecenter med fokus på den
rigtig gode kundeoplevelse, kombineret med høflig
selvbetjening på nettet.
Sidste år blev det muligt for kunder i Via Biler

Om Via Biler-koncernen
■ Fem bilhuse i Aarhus/Østjylland og seks i
Storkøbenhavn.
■ Salg og service af person- og varebiler fra Toyota,
Ford og Renault/Dacia.
■ Fem Hertz Biludlejnings-kontorer i Jylland
samt i København.
■ Opkaldt efter det latinske ’via’ for vej
■ Grundlagt i Aarhus i 1980, gik sammen med
Monk Biler i København i 2013.
■ Nettoomsætning i 2016: Knap 1,8 mia. kr.
– en tredobling fra 2012.
■ Erik Rasmussen, Lone Erdmann og Peter Monk
blev i efteråret kåret som Årets Ejerleder i
Region Østjylland. En pris, der uddeles af PwC,
Nykredit, Dansk Erhverv og Finans.

FOTO: IDA GULDBÆK ARENTSEN

Om Erik Rasmussen
■ Adm. direktør og medejer i Via Biler.
■ Ansat siden 1994.
■ Tidligere ansat i Nordea (dengang
Andelsbanken/Unibank) og trainee i
Toyota i Tyskland.
■ Bankuddannet og HD(O).

Om Lone Erdmann
■ HR- og marketingchef samt medejer i Via Biler.
■ Ansat siden 1998.
■ Tidligere ansat i tøjfirmaet RedGreen og
køleproducenten Sabroe.
■ HH-eksamen og merkonom i marketing.

Om Peter Monk
■ Direktør og medejer i Via Biler siden 2013.
■ Ansat i Monk Biler siden 1997.
■ Uddannet på Niels Brocks bilakademi.
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Nettet er
blevet et
slags showroom
for bilmærkerne,
og vi skal løbende
have fokus på
at udvikle os
digitalt.
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Peter Monk, direktør
og medejer, Via Biler
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at bestille værkstedstid over nettet. Det har sparet
salgspersonalet for en del telefonsamtaler om lavpraktiske kalenderdrøftelser.
”Den første måned blev 63 pct. af bestillingerne
gennemført mellem kl. 21 og 23. Vi skal gøre det
nemmere at være kunde, og vi skal være mere tilgængelige – på nettet, på telefonen og i bilhusene.
Vi får nok ikke døgnåbent som Bilka, men vi skal
lidt i den retning,” siger Erik Rasmussen.
”Nettet er blevet et slags showroom for bilmærkerne, og vi skal løbende have fokus på at udvikle
os digitalt. Men vi er endnu ikke dér, hvor man kan
trykke på en knap, og så har man købt en bil,” siger
Peter Monk.

Bredere vifte af produkter
Via Biler er jævnligt i kontakt med de største kunder: virksomheder, kommuner, leasingselskaber
og biludlejningsfirmaer. Men privatkunder står stadig for 70 pct. af salget, og kombineret med færre
besøg i bilhusene stiller det større krav til fx elektroniske nyhedsbreve og anden kundekontakt.
”Loyaliteten er faldende, så vi kan ikke tage
kunderne for givet og skal gøre mere for dem. Derfor er serviceaftaler vigtige for os, og vi lægger vægt
på at have skarpe priser. Kunden kan få en aftale,
der fx løber samtidig med en finansieringsperiode
på 48 måneder: Kunden betaler et fast månedligt
beløb og kender alle udgifter; der kommer ingen
overraskelser. Vores fordele er tættere kontakt til
kunden, og at service og reparationer sker på vores
værksteder,” siger Erik Rasmussen.
Den øgede omsætning i Via Biler – hjulpet af
de senere års stigende bilsalg i Danmark – er ifølge
Dansk Brancheanalyse gået hånd i hånd med en
ganske fornuftig indtjening. Analysefirmaet følger

bilbranchen, som historisk har haft store udsving i
takt med samfundsøkonomien.
I Via Biler steg forrentningen af egenkapitalen
fra pæne 24 pct. i 2015 til næsten 26 pct. sidste år.
Overskudsgraden – indtjeningen fra driften i forhold til salget – steg fra 1,6 til 1,8 pct.
”Det er vi ret tilfredse med, for bilbranchen har
traditionelt små marginaler. Der er store investeringer i showroom, værksteder og uddannelse, så
der skal være styr på omkostningerne, og vi skal
være hurtige til at tilpasse os, når konjunkturerne
vender,” påpeger Erik Rasmussen.
Gennem Via Bilers levetid er produktviften
bredt ud – med flere typer af tilbud og ydelser til
kunderne og med nye bilmærker.
”Vi ligger i landets to storbyområder, som har
vækst hele tiden, men forbrugerne her stiller også
større krav, når der opstår nye ting som privatleasing eller delebiler. Det holder os skarp som
virksomhed,” siger Erik Rasmussen.
I 2001 fik Via Biler franchisekontorer for Hertz
Biludlejning – en naturlig forlængelse af et mere
fleksibelt marked, hvor fx virksomheder eller udlandsdanskere kan have brug for en nem og hurtig
billøsning i kortere tid.
Bilmærkerne omfattede de første år Toyota og
siden også Ford. I 2015 kom Renault og franskmændenes Dacia-mærke til. Og med vækstplanerne kan viften sagtens blive bredt yderligere ud,
pointerer Erik Rasmussen:
”Andre større bilvirksomheder har typisk lidt
flere mærker, men vi har nogle mærker, som er ret
store på det danske marked, og som har en meget
professionel organisation, også herhjemme. Begge
dele er vigtige for os, men jeg tror da, at vi med tiden får et par mærker mere.” ■
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Made in Denmark

3D-print

Med
ind i fremtiden
For 4. generation Thürmer er succesen
allerede i hus med fremstilling af
værktøj på traditionel vis i Thürmer
Tools. Og nu har ægteparret bag
virksomheden også stillet sig i front
med udvikling af 3D-printede
produkter og er bannerførere for en
digital udvikling, som de håber vil give
Danmark et skub i den rigtige retning.

d

et er lille Max,” siger Ingeborg Rosenvinge og fremviser en figur i plastik, som er
blevet til ved at 3D-printe et almindeligt
ultralydsscanningsbillede fra en gravid
kvinde. Billedet er til et blindt ægtepar, der som alle
andre vordende forældre gerne vil følge med i fostrets udvikling. Og det er samtidig første led i det,
der kan gå hen og blive et spændende samarbejde
mellem Thürmer Tools og Dansk Blindesamfund.
Og hvad har det så med værktøj at gøre? Ikke
ret meget – endnu. Men med målet om at blive den
første leverandør i verden af 3D-printet værktøj i et
marked af Novo-størrelse er det et stort skridt på vejen. Og dermed også til forvandlingen af den gamle
gevindfabrik til en digital forretning af helt andre
dimensioner end dem på Hammerholmen i Avedøre
i dag, hvor et voksende antal ansatte arbejder med
fjerde generation af Thürmer-familien i spidsen –
dvs. Erick og hans hustru, Ingeborg.
For sin kreative og innovative måde at arbejde
med 3D-print på fik virksomheden i december sidste år tildelt ’Danmarks Digitale Førertrøje’ af Dagbladet Børsen og Siemens. En bemærkelsesværdig
pris for en mindre virksomhed. Men det unge æg-

WWW



tepar bag har de senere år målrettet arbejdet på at
sætte sig i spidsen for udviklingen på 3D-området
og er foreløbig den eneste danske virksomhed, der
har disruptet sin egen konventionelle produktion
af værktøj og er gået i gang med at udvikle på at
kunne fremstille produkterne vha. 3D-print.
”I dag har vi en virksomhed, der producerer
huller frem for værktøj til huller. Vi har vendt hele
paradigmet om og oprettede for fire måneder siden en ny virksomhed ved navn TwentySeven.
ai, som gør det i 3D-print og eksponentielle teknologier, og for to måneder siden etablerede vi
også Tiny TwentySeven, der kreerer babyprint,”
fortæller Erick Thürmer og forklarer, at tallet 27 i
generationer har været familiens lykketal.
Lykken for ham og hustruen vil være, at disse offspring, som deres 3D-eventyr allerede har skabt, vil
vokse sig store og stærke og være med til at trække
Danmark op på vognen, når det handler om 3Dprint. For her er vi langt bagefter, mener parret.
”Vi kan slet ikke forestille os, hvor hurtigt og
voldsomt det vil ramme os, hvis vi ikke kommer
mere i omdrejninger i forhold til det digitale. Vi vil
få en enorm arbejdsløshed. Derfor er jeg lige nu ude
og advokere for, at alle virksomheder tager den nye
teknologiske verden til sig. For ny it skaber nye arbejdspladser, hvis vi formår at stille os i front,” lyder det fra direktøren.

Den fælles drøm
Historien om det fremsynede foretagende i
Avedøre starter i 00’erne, hvor Erick Thürmer bliver 4. generations ejer af Thürmer Tools. Kort efter
bliver han gift med Ingeborg, der er uddannet handelsjurist. Og i 2012 går ægteparret så i gang med
at realisere deres fælles drøm om at forvandle og
modernisere branchen for værktøj i Danmark. Til
en start beslutter de, at der skal være andre måder
at sælge værktøj på end den konventionelle og etablerer en webshop, hvor internationale kunder kan
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Vi kan slet
ikke forestille
os, hvor hurtigt og
voldsomt det vil
ramme os, hvis vi
ikke kommer mere i
omdrejninger i forhold
til det digitale.

Erick Thürmer, ejerleder,
Thürmer Tools

FOTO: LISELOTTE SABROE

bestille direkte uden om grossisterne. Dermed vil
succesen være i hus, er de sikre på.
Men sådan går det bare ikke. De ender med næsten at måtte gå fra hus og hjem; sælger alt der er
noget værd, skifter Range Rover’en ud med en lille
Polo på gule plader og udbetaler stort set ingen løn
til sig selv. Sådan er det stadig. Tilbageholdenheden vendes til en styrke, og fremtidsudsigterne er
nu lyse. I slutningen af 2013 ændrer parret således
konceptet, så webhandelspladsen nu rettes mod
grossisterne. Det giver bonus. Store, kendte, danske
grossister kommer på kundelisten. Og ordrerne ringes ind i en størrelsesorden, så produktionen ikke
kan følge med. Samtidig møder Erick Thürmer én,
som henleder hans opmærksomhed på 3D-print.
Det vækker en tanke i ham, som allerede ulmer. Så
på vej hjem fra mødet ringer han begejstret til hustruen og præsenterer idéen. Den er hun med på.

Om Thürmer Tools
■ Virksomheden blev etableret i 1898 af Ericks oldefar,
værktøjsmager Fritz C. Thürmer Han udviklede
og patenterede den firkantede skærebakke, hvilket
revolutionerede produktionen af det udvendige
gevind. Erick Thürmers far solgte virksomheden.
Men i dag har sønnen købt den tilbage og ejer den
i dag 100 pct. sammen med sin hustru, Ingeborg
Rosenvinge.
■ Familien Thürmer har produceret og solgt gevind
og bor til industri og håndværk siden 1898. Erick
Thürmer, der nu driver virksomheden, repræsenterer
fjerde generation af familien Thürmer.
■ Siden 2013 har Thürmer arbejdet med udvikling
af skærende værktøjer i 3D-print i metal. Og i
september 2015 etablerede man hertil virksomheden
TwentySeven og to måneder senere endnu et offspring, Tiny TwentySeven. Disse virksomheder ledes
af Erick Thürmers hustru, Ingeborg Rosenvinge.
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“

Designmæssigt er du jo frit
stillet med 3D og kan lave
nogle strukturer, som ikke kan
realiseres på konventionel vis.

FOTO: LISELOTTE SABROE

Ingeborg Rosenvinge, ejerleder,
Thürmer Tools

3D-print af værktøj. For det er ikke så enkelt, som
det kunne lyde. Det fordrer en masse forsøg og bunker af ingeniør- og it-viden. Det koster tid – og penge.
Mange penge. Og dem søger hun alle mulige steder.
Lige nu går hun spændt og venter på et svar fra EU’s
forsknings- og innovationsprogram, Horizon2020,
om en støtte på 10 mio. kr. Hvis den kommer i hus,
er ægteparret ikke i tvivl om, at det vil lykkes dem at
realisere deres drøm.

Fester ikke pengene op
Og inden længe har de skabt den første prototype
på et stykke værktøj, printet i metal vha. 3D.
”Det var i 2013 og teknologisk set meget længe
siden. Men vi kunne hurtigt se, at der lå nogle muligheder her, som var helt unikke. Designmæssigt
er du jo frit stillet med 3D og kan lave nogle strukturer, som ikke kan realiseres på konventionel
vis. Lige nu ligger udfordringen i kvaliteten
af materialerne og i printernes hastighed.
Men udviklingen går så hurtigt, at det
er et spørgsmål om kort tid, før vi kan
garantere den samme kvalitet til den
samme pris – og meget hurtigere,”
siger Ingeborg Rosenvinge, der
står i spidsen for TwentySeven.
I de sidste to-tre år har
denne del af Thürmer
været i gang med at
udvikle på

Foreløbig har de hjemtaget et patent på deres prototype af 3D-printet gevindværktøj. Det indebærer, at
man kan reducere forbruget af køle- og smøremidler
ganske væsentligt. Og det blev af Dansk Industri sidste år vurderet til 200 mio. kr. – mens markedet for
disse værktøjer anses for at være på
over 17 mia. kr.
Mens Erick og Ingeborg
således kniber sig selv i
armen over patentets
fremtidsudsigter, affødte nyheden også
en telefonopringning
fra en kendt ejendomsmægler,
der
ville sælge familien
en stor gård samt en
anden fra en Ferrariforhandler. Begge fik
dog et pænt nej tak. Og
hr. og fru Thürmer holder
bevidst fast i nøjsomheden.

Til toppen



CXO MAGASINET / 4545

Videre ambitioner
Men armbevægelserne og ambitionerne på itområdet rækker længere end 3D for Erick og Ingeborg. De vil gerne disrupte værktøjsbranchen
generelt og satser på at skabe et Spotify for Tools
– dvs. en digital handelsplads, hvor enhver
kan købe fx Thürmer Tools’ patenterede tegninger til 3D-print af værktøjer.
Parallelt hermed har man for nylig indledt et
samarbejde med Amazon England om test af varelevering med droner, som betyder, at kunderne har
varerne et kvarter efter deres bestilling. Det er et
projekt, som Erick Thürmer har svært ved at få armene ned over, og som han venter, vil medføre en
markant stigning i salget.
Men forandringer – og især de digitale – kommer ikke af sig selv. Undervejs har Erick Thürmer
måttet fyre hele virksomhedens bestyrelse og en
god del af de ansatte – dvs. dem, der ikke kunne se
mulighederne i den digitale verden.
”Jeg havde ikke brug for folk, der mente, at de

vidste, hvad der ville komme, og hvad der
skal til. Jeg gider ikke alle dem, der siger,
at noget ikke kan lade sig gøre. Så i dag
har Ingeborg og jeg flere nye medarbejdere og har i stedet sammensat et Advisory Board, hvor vi omgiver os med alt fra
spirituelle rådgivere over eksperter i 3Dprint til folk, vi bare finder dybt fascinerende på en eller anden måde. Og det er
en ordning, der giver os den frihed og
fleksibilitet, vi har brug for til at navigere,” siger Erick Thürmer og
fremviser sit røde lyssværd,
som han håber vil hjælpe til med at føre virksomheden ind i Star
Wars-æraen, hvor
fremtiden både for
Thürmer Tools,
TwentySeven og
Danmark er lys
og lykkelig. ■

FOTO: LISELOTTE SABROE

FOTO: LISELOTTE SABROE

”Hvis man undlader at feste pengene op, får du
mere respekt både fra kunder og medarbejdere. Og
det er en meget vigtig faktor i startfasen,” mener
Erick Thürmer.
På samme måde følger ægteparret en praksis
med at reinvestere 80 pct. af kapitalen i virksomheden. For parallelt med drømmene i 3D har især
Erick Thürmer et ønske om at føre familiearven
videre og udvikle også på det konventionelle Thürmer Tools. Specielt efter at virksomheden sidste og
forrige år oplevede vækstrater på hhv. 35 og 40 pct.
Om ti år forestiller han sig, at TwentySeven og
Thürmer Tools er ét og samme firma, og han håber,
at familienavnet dermed kan leve videre i yderligere 100 år. Og for sig selv og hustruen håber han,
at de til den tid stadig er lykkelige og glade og har
været i stand til at skabe et fundament for deres
børn. Og at have skabt en succesfuld virksomhed.
Om den skal ledes af 5. generation Thürmer, ved
han ikke helt, for han er også meget tilhænger af,
at virksomheden bliver medarbejderejet.
”Det med den gamle kapitalist, der sidder i hjørnekontoret, tror jeg ikke længere på,” forklarer han
og tilføjer, at han også arbejder med idéen om at få
flere investorer med ombord, fordi den udvikling,
man er i gang med, koster mange penge.
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“Jagt er
en god måde at pleje
relationerne på”



Naturen har altid haft en plads i Peter Hansens liv. I mange år
har fritiden været propfyldt med sejlads om sommeren – og ski
om vinteren. På det seneste er en ny fritidsaktivitet kommet
til, nemlig jagten, som Peter Hansen kalder ‘en god måde at
networke på’. For ham handler det ikke om at gøre forretning,
men om at dyrke gode relationer.

p

eter Hansen arbejder noget mere end
8-16 hver dag. Som hovedaktionær og
adm. direktør for Andersen & Martini
bliver der lagt mange arbejdstimer i jobbet, og netop derfor er han meget bevidst om, hvad
han bruger sin fritid på. Familien, hans tre sønner
og de nære relationer er højt prioriteret i den tid,
jobbet ikke optager.
“Når man har et job som mit, er man nødt til at
prioritere sin tid, så man sikrer samvær med familie og venner. Jeg har tre store fritidsinteresser, som
matcher mine prioriteter perfekt. Det er sejlads, ski

“

Jagt giver mig en god mulighed
for at bevare en god kontakt til
mine voksne sønner, og så er det
en god måde at dyrke netværket på.

Peter Hansen, adm. direktør,
Andersen & Martini

og jagt. Alle tre giver plads til at dyrke familien
og relationerne, samtidig med at man kommer
tæt på naturen,” fortæller Peter Hansen til CXO
Magasinet.
Jagt har ikke altid været en del af Peter Hansens
liv. Sejlads har til gengæld fyldt meget, særligt fordi
to af hans tre sønner har dyrket sejlsport på højt niveau. Fritiden har i mange år været domineret af
sejlads om sommeren og ski om vinteren.
“Jeg har sejlet, siden jeg var fem år gammel, og
den interesse er gået i arv til mine sønner, der har
dyrket sejlsport på højt plan i mange år. Familien
har kørt Europa tyndt sammen til konkurrencesejladser, mens drengene var mindre. Det gør vi
ikke mere. Og så er det rigtig rart, at vi nu har jagten sammen,” siger Peter Hansen.

Relationer frem for forretning
Mange af hans venner har med jævne mellemrum
spurgt, om ikke han havde lyst til at komme med
på jagt. Men det var først for ni år siden, da hans
næstældste søn Claus fortalte, at han ville tage jagttegn, at Peter Hansen lod sig overtale, og nu elsker
han jagt.
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“Jagt giver mig en god mulighed for at bevare
en god kontakt til mine voksne sønner, og så er det
en god måde at dyrke netværket på,” siger Peter
Hansen, der ikke opfatter sig selv som en klassisk
netværker.
Jagt handler for Peter Hansen selvfølgelig om
networking, men han understreger, at det vigtigste er at være sammen med gode relationer.
Forretningen kommer i anden række.
“Det er svært at sige, hvad det er ved jagten, der
driver mig. Jeg synes, at jagt er en rigtig god måde
at netværke på. Man har tid sammen med gode
venner, og man møder nye relationer i en sammenhæng, hvor der er fokus på noget, vi alle sammen
elsker at bruge vores fritid på, nemlig jagt. Og ja,
det er også forretning, men det er jagten frem for
forretningen. Og det kan jeg godt lide. Og så kan
jeg godt lide rammerne og traditionerne,” siger Peter Hansen.

Plads til en god handel
Han er dog også så meget købmand, at han ikke
går af vejen for en god handel, hvis den skulle opstå undervejs. Og det er da sket flere gange, at en
handel er indgået under eller i forbindelse med en
jagt. Men det er nu mest de lidt kuriøse handler, der
falder på plads under jagten, forklarer Peter Hansen, mens han uddyber med en af de sjove anekdoter.
“Ja, det er da sket, at jeg er ankommet til jagten
i én bil og har forladt den i en anden. Jeg husker
engang, hvor en af jagtkammeraterne så mig ankomme til jagten i min Range Rover. Den bil måtte
han bare eje, så det måtte vi jo finde en løsning på.
Det endte med, at han købte min Range Rover, og
så købte jeg hans Jaguar XKR Convertible. Den var
grå med beige kaleche, og da jeg kom tilbage til
virksomheden, var reaktionen, at den bil ville jeg
komme til at beholde, for den ville vi aldrig komme
af med. Men så skete der det et par dage efter, at
en kunde kom ind og sagde, at han ledte efter en
Jaguar XKR Convertible med en helt særlig farvekombination. Og ja, selvfølgelig, grå med beige kaleche,” smiler Peter Hansen tilfreds.

Peter Hansens
foretrukne jagtgodser:
Store Frederikslund:
■ Store Frederikslund Gods ligger mellem Sorø
og Slagelse. Det imponerende gårdanlæg
omfatter en gennemgribende istandsat
fredet hovedbygning på 1.800 m2 bolig, 17
tjenesteboliger, samt 1.025 hektar ager, skov,
dyrehave, og parkanlæg.

Pandebjerg Gods
■ Pandebjerg Gods ligger i Nykøbing Falster. I
jagtvæsenet er ansat en skytte samt en elev,
som fungerer som naturforvaltere, herunder
at opdrætte og udsætte fasaner, tilse og fodre
råvildt samt at vedligeholde levende hegn,
remisser og biotopen generelt.

Gyllingnæs Gods
■ Gyllingnæs ligger i Odder og drives som en
moderne land- og skovbrugsvirksomhed. Det
totale areal dækker 906 hektar, hvoraf de 215
hektar er skov, remisser og park. Driftsgrenene
omfatter udover kvægbrug, også markbrug,
skovbrug og jagtvæsen. Skoven drives efter
principperne om naturnær dyrkning.

Svenstrup Gods
■ Svenstrup Gods ligger ved Borup i Køge
Kommune. Godset består af en hovedbygning
med to sidefløje og en stald med tjenesteboliger.
Hele anlægget er fredet og ligger i naturskønne
omgivelser med store marker og vidtstrakte
skove.

Johannishus Gods
■ På Johannishus Gods i Karlskrona råder man
over en af Nordeuropas største bestande af
vildsvin. Godset råder også over mere end 9.000
hektar jagtområde.

Understrege det gode kundeforhold
”Jagt er godt til at udbygge gode relationer. For mig
er det ikke et spørgsmål om salg til nye kunder, det

Til toppen
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“

Det hænder, at man
møder en jagtkammerat
til et selskab eller et møde, og
når man så ser vedkommende
i en blå habit, bliver man
nærmest helt overrasket, fordi
man er vant til at se hinanden
i jagttøj. Det giver ind imellem
nogle sjove episoder.

Peter Hansen, adm. direktør,
Andersen & Martini

FOTO: IDA GULDBÆK ARENTSEN

holder ikke. Jagter er også med til at opbygge et
efterhånden stort netværk, og det hænder, at man
møder en jagtkammerat til et selskab eller et møde,
og når man så ser vedkommende i en blå habit, bliver man nærmest helt overrasket, fordi man er vant
til at se hinanden i jagttøj. Det giver ind imellem
nogle sjove episoder,” fortæller Peter Hansen.

Relationer fra ‘skovbørnehaven’
Der er mange forskellige måder at holde jagter og
gå på jagt på. Peter Hansen har bl.a. en lille gruppe
af tætte relationer, som går på jagt sammen. Det er
dem, han kalder ’skovbørnehaven’, og det er ikke

kundeforholdet, men venskabet der er afgørende.
Jagten med ’skovbørnehaven’ foregår spontant, og
når vejret er til det. Så inviterer de hver især et par
venner med, og så tager de på jagt på nogle af de
store godser på Sjælland og Fyn, og indimellem går
turen også til Sverige.
“Det interessante ved Sverige er, at man må
jage vildsvin hele året rundt, fordi vildsvinet opfattes som et skadedyr,” siger Peter Hansen, der mest
er til fuglejagt, fordi det passer bedst til hans lidt
utålmodige temperament.
“Og så har jeg det faktisk lidt svært med at skyde et rådyr,” slutter Peter Hansen. ■
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Optimér din finans
funktion med Finance
Transformation

Mød eksperten bag artiklen, der giver dig gode
råd til arbejdet med Finance Transformation.
Natasha Maja Louise Lembke
Senior manager, Consulting, PwC,
nml@pwc.dk
www.pwc.dk/financetransformation

Som finansfunktion er det i dag
alfa og omega at være på forkant
med de megatrends og digitale
forandringer, som præger både
dansk erhvervsliv og de globale
markeder. Finansfunktionen
bør bidrage til virksomhedens
samlede vækst og være med
til at understøtte nye tiltag i
forhold til digitalisering, kunder,
markeder mv. Vi sætter her fokus
på, hvorfor en såkaldt Finance
Transformation-proces kan
optimere din virksomheds
finansfunktion og sikre
effektivitet samt vidensdeling
på en række centrale
niveauer.
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Finansfunktionens rolle har over tid ændret sig, så
den i dag i højere grad går ud på at være en strategisk informationsleverandør til virksomheden og
ikke kun en kontrolinstans, der styrer bogføring
og aflægger regnskab. Det stiller nye og mere komplekse krav til finansfunktionen, som skal kunne
interagere med både interne og eksterne interessenter og samtidig være i stand til at levere meningsfuld indsigt og analyser til forretningen.
Desuden ser vi en udvikling, hvor leverancer og
kommunikation med interessenter vil ændre sig fra
at være ’standard traditionel bogføring’ og rapportering til et miljø med faglig sparring og vidensdeling, der har direkte indvirkning på hele virksomhedens styring.
Det forudsætter en øget forretningsforståelse
og kompetenceudvikling af finansfunktionens
medarbejderne, hvis afdelingen skal kunne agere
som en fuldblodet ”business partner”. Den ændre-

de rolle – og den tættere tilknytning til forretningen – vil kræve effektive, men fleksible og tilpasningsparate processer, som leverer realtidsdata til
rapportering og hurtige ad-hoc analyser.

Finance Transformation i praksis
Vores erfaring er, at mange økonomichefer i dag
er udfordret af at skulle imødekomme de stigende
krav fra forretningen. Flere mærker allerede et behov for øget interaktion og større krav til ledelsesinformationen, og det er næsten uundgåeligt for finansfunktionen i en eller anden grad at gennemgå
en transformation for at kunne imødekomme disse
krav og forventninger.
En struktureret Finance Transformation-proces
tager udgangspunkt i fire faser og er en forandringsproces, som typisk tager 2-3 år at gennemføre:

1.

2.

3.

4.

Vision

Baseline

Fremtidig
operativ model

Handlingsplan
& Business case

Visionen og strategien
for finansfunktionen
afstemmes med forretningsstrategien og
interessenter.

Den nuværende situation fastslås, og finansfunktionens modenhed
sammenlignes med
”best in class”.

Den fremtidige leverancemodel defineres,
og finansprocesser
tilpasses til strategi og
vision.

Business casen, implementeringsinitiativer
og udrulningsplan
udvikles.

”Hvad vil vi gerne
opnå?”

”Hvor står vi nu?”

”Hvor skal vi ende?”

”Hvordan når vi
derhen?”

Tag temperaturen på din økonomiafdeling
med PwC’s modenhedsvurdering, og mål din
virksomhed op imod best practice. Du modtager
efterfølgende en gratis og uforpligtende rapport
med en vurdering af modenheden i jeres
økonomiafdeling.
Deltag her:
www.pwc.dk/modenhedsvurdering

Finansstrategien og visionen, samt designet af
den fremtidige finansfunktion, er centrale områder for enhver transformation og består overordnet af den rette balance mellem forretningsindsigt, kontrolstruktur og proceseffektivitet. Alle
tre dele er nødvendige i en succesfuld finansfunktion, men det rette mix imellem de tre varierer i forhold til, hvilken industri og organisation
der er tale om.
Balancen i trekanten er central for at sikre finansfunktionens muligheder for at kunne levere
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Forretningsindsigt

Compliance og kontrol
Sikre den rette balance mellem formelle kontroller uden at begrænse
forretningen.
Nuværende (illustrativt)
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Optimér effektiviteten af dine
finansprocesser for at frigøre
ressourcer og reducere finansomkostningerne.
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Proceseffektivitet

Væ
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Tilpas finansfunktionen med
forretningen for at kunne yde en effektiv performance management og
udfordre resultater.
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Forretningsindsigt

Kompleksitet o
gg
lob

på fremtidige forventninger og behov fra
interessenter:

Operationel effektivitet
Proceseffektivitet

Compliance
& kontrol

For
ed
and
ring og usikkerh
Best in class

Mulige indikationer
på behov for en
transformation

Eksempler på
fordele ved Finance
Transformation

Eksempler på centrale
spørgsmål som
besvares i en Finance
Transformationproces

■ Ledelsesinformationen er
ikke på linje med den strategiske beslutningstagning

■ Forbedret præcision, timing
og kvalitet af rapportering

■ Hvad er virksomhedens strategi og vision?

■ Standardiserede processer
og bedre udnyttelse af
ressourcer

■ Hvad kræves der af finansfunktionen for at understøtte
visionen?

■ Øget produktivitet
■ Forbedrede kontroller

■ Sætter finansfunktionen
begrænsninger for realiseringen af virksomhedens
strategi?

■ En klar formulering af
finansfunktionens rolle og
mandat i virksomheden

■ Er der eksterne forandringsdrivere? (Fx regulering, skat,
lovgivning mv.)

■ Giver mulighed for tilpasning og udvidelse af forretningen.

■ Hvordan oversættes strategien til retvisende præstationsmål?

■ Ekspansion til nye markeder
■ Inkonsistente arbejdsgange
mellem finans og andre
funktioner
■ Flere forskellige finanssystemer og kontoplaner
■ Regneark er det dominerende arbejdsredskab
■ Pres for at rapportere mere
information hurtigere (både
internt og eksternt)
■ Stigning i manuel ad-hoc
rapportering.

■ Bedre udnyttelse af teknologi
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Intet fradrag for
underskud af
anpartsvirksomhed



For investeringer foretaget den 14. december 2016 eller
senere vil skattemæssige underskud af anpartsvirksomhed
(K/S-projekter) for personlige ejere ikke længere kunne
modregnes, hvis et fremsat lovforslag bliver vedtaget.

Hvert år op til jul udbydes en række investeringsprojekter i ejendomme, vindmøller, solceller, skibe
og lignende. Projekterne vedrører investeringer i
Danmark eller i udlandet.
De udbudte projekter giver ifølge prospekterne
et større eller mindre afkast, og i en del af projekterne er skatteudskydelsen som følge af afskrivninger på ejendomme, vindmøller, solceller, skibe
mv. en ikke uvæsentlig del af finansieringen. Projekterne giver ofte skattemæssige underskud i de
første år, som investorerne kan modregne i andre
indtægter, fx lønindkomst.
Det er muligheden for at modregne underskud
fra anpartsvirksomhed i personers anden indkomst, der foreslås afskaffet for investeringer foretaget den 14. december 2016 eller senere.
Lovforslaget omfatter alene fysiske personers
underskudsanvendelse. Aktie- og anpartsselskaber kan således fortsat modregne underskud i anden indkomst.

Hidtil gældende regler
Det har hidtil været muligt for personer at opnå
fradrag for løbende underskud, renter og afskrivninger ved deltagelse i 10-mandsprojekter (højst
10 ejere) organiseret som fx K/S’er og P/S’er, der

investerer i afskrivningsberettigede aktiver. Det
kan være investeringer i fast ejendom, vindmøller,
solceller og skibe i timecharter beliggende i Danmark eller udlandet.
Underskud fra virksomheden har kunnet fratrækkes, således at skatten af personens øvrige indkomst er blevet reduceret. Virksomhedsordningen
kan desuden anvendes på sådanne investeringer.
For tilsvarende projekter med mindst 11 ejere
kan underskud ikke modregnes i personens øvrige indkomst, men derimod alene i indkomst fra
samme virksomhed. Positiv indkomst fra sådanne
projekter beskattes som kapitalindkomst.

Lovforslaget og dets konsekvenser
Det fremsatte lovforslag har til formål at sidestille
investering i 10-mandsprojekter med investering i
anpartsprojekter med flere end 10 ejere. Fremover
kan underskud ved passiv investering i anpartsprojekter således alene modregnes i indkomst fra
samme virksomhed uanset antallet af ejere. Positiv
indkomst fra 10-mandsprojekter marginalbeskattes derimod fortsat op til topskattegrænsen, mens
positiv indkomst fra anpartsprojekter med mindst
11 deltagere beskattes som kapitalindkomst.
Fysiske personer vil blive ramt af lovforslaget ved
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investering i projekter den 14. december 2016 eller
senere, hvor:
■ investeringen sker i en skattemæssigt transparent enhed, hvor personen ikke hæfter
personligt, typisk K/S’er og P/S’er, og
■ hvor personen ikke deltager i virksomhedens
drift i et væsentligt omfang (vejledende
mindst 50 timer om måneden).
Lovforslaget får ikke betydning for investeringer,
der foretages i et interessentskab, der er kendetegnet ved, at ejerne hæfter personligt for interessentskabets forpligtelser. Lovforslaget omfatter heller
ikke enkeltpersoners direkte investeringer, fx forældrekøbslejligheder.
Forslaget indeholder en kildeartsbegrænsning
af underskuddet. Det betyder, at retten til modregning af underskud ikke bortfalder, men kun kan
fremføres til modregning i senere års positiv skattepligtig indkomst fra samme projekt. Dette gælder
uanset, om virksomhedsordningen er valgt eller ej.
Dette medfører, at det ikke længere er muligt at
sænke topskattebetalingen som følge af underskud
opstået i et 10-mandsprojekt eller fradrage underskuddet i virksomhedsordningen.
Lovforslaget har ikke betydning for adgangen
til anvendelse af virksomhedsordningen ved investering i 10-mandsprojekter, men kun på adgangen
til fradrag. Dermed vil opsparet overskud i virksomhedsordningen, opstået fra de pågældende
investeringer, fortsat beskattes som personlig indkomst efter ændringerne.
Forslaget vil få betydning for personers nye investeringer foretaget den 14. december 2016 eller
senere, hvad enten dette sker i et nyt eller eksisterende projekt. En handel med brugte anparter den
14. december 2016 eller senere vil også være omfattet af begrænsningen.
Det oplyses i lovforslaget, at hvis en personlig
investor har anskaffet en anpart senest den 13. december 2016 og en anden anpart den 14. december
2016 eller senere i samme virksomhed, vil andelene blive betragtet som to andele i samme virksomhed. Den først erhvervede andel vil være underlagt
de hidtil gældende regler, og den senere erhvervede andel vil være omfattet af de nye skærpede regler om kildeartsbegrænsning af underskud.

Investering i 10-mandsprojekter foretaget før
den 14. december 2016 rammes som udgangspunkt
ikke af lovforslaget. Dette gælder dog ikke, hvis der
sker en udvidelse af det eksisterende projekt ved
eksempelvis investering i yderligere aktiver eller
anden virksomhed mv. den 14. december 2016 eller
senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift. Deltagere i 10-mandsprojekter
etableret før den 14. december 2016 bør derfor nøje
overveje, om en fremtidig investering i virksomheden ved eksempelvis erhvervelse af nye aktiver eller anden virksomhed mv. kan risikere at medføre,
at hele indkomsten fra virksomheden vil være kildeartsbegrænset fra og med det indkomstår, hvori
investeringen foretages. Den præcise afgrænsning
af, hvornår nye investeringer er nødvendige, er kun
sporadisk behandlet i lovforslaget, så supplerende
lovbemærkninger eller praksis bliver afgørende
fortolkningsbidrag.

Hvad vil ske i fremtiden?
Det er vigtigt at pointere, at der fortsat kun er tale
om et lovforslag, hvorfor der stadig kan komme
ændringer under lovbehandlingen, men personlige investorer skal være opmærksomme på, at de
nye regler kan blive gældende for fremtidige investeringer.
Om julehandlen hos anpartsudbyderne således
går i stå med dette lovforslag, vil kun tiden vise.
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Skal du lease din næste
Markedet for leasing – både for private og erhvervsdrivende – er vokset
betydeligt de seneste år, og der forventes en fortsat vækst. Denne
udvikling gælder også premium-segmentet, herunder sportsvogne. Få
indblik i reglerne for leasing og de forskellige leasingtyper, samt hvad
du bør være særligt opmærksom på som privatperson og i forhold til
din virksomhed.
Hvorfor lease en bil?

De forskellige leasingtyper

Hovedparten af leasede biler er i dag på forholds
mæssig registreringsafgift, også kaldet flexleasing.
Det betyder, at der kun betales registreringsafgift af
bilens værdi i den periode, hvor bilen har plader på –
og det gør, at kapitalbindingen hos leasingselskabet
er lavere end ved et traditionelt køb, hvor der beta
les den fulde registreringsafgift på købstidspunktet,
uanset tidshorisont for anvendelse af køretøjet.
Der er en række økonomiske fordele ved lea
sing, men der er også en række andre fordele, der
knytter sig til fleksibilitet i valg af køretøj mv.

Der er mange forskellige produkter på markedet.
Den følgende liste er derfor ikke udtømmende.

De væsentligste økonomiske fordele
ved at lease din kommende bil er:
■ Værditabet er begrænset til bilens pris uden
registreringsafgift. Beskatningsgrundlag kan
reduceres efter endt leasingperiode, så beskat
ningsgrundlag følger markedsudviklingen (for
biler med en alder over 36 måneder).
■ Biler uden afgift vil nemmere kunne handles
uden for landets grænser, og derved er afsæt
ningskanalerne større end ved et traditionelt køb.
■ Forsikringspræmien vil normalt være lavere
end for en tilsvarende bil på fuld afgift, da den
forsikrede sum er lavere, fordi bilen ikke er til
lagt registreringsafgift.
■ Ændringer i afgiftssystemet får ikke indflydelse
på bilens værdi, som mange danskere ellers har
oplevet ved de seneste to afgiftsomlægninger.
■ Fleksibilitet i relation til sæsonbiler: Det er mu
ligt at have flere biler, der er indregistreret i den
periode, hvor de benyttes.

Sæsonleasing
Sæsonleasing anvendes fx i de tilfælde, hvor
leasingtager ønsker en sportsvogn i foråret
og om sommeren samt en anden bil til efterår
og vinter. Der tegnes ofte en 12 måneders
kontrakt, hvor det aftales, hvilke perioder
bilen skal være indregistreret i, og der betales
kun registreringsafgift i de perioder, hvor
bilen har plader på. Hvis sæsonleasingen
bliver lavet som en erhvervsleasingaftale, skal
virksomheden være opmærksom på, at der
i perioden, hvor bilen ikke er indregistreret,
vil være en betydelig risiko for, at SKAT vil
anse leasingydelser i stilstandsperioden som
”ikke-erhvervsmæssige”. Det skyldes, at bilen
ikke tjener noget formål for virksomheden.

Firmabiler
Firmabiler 2017 giver dig indsigt
i de aktuelle regler for firmabiler
inden for skat, moms og afgifter.
www.pwc.dk/firmabiler
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personbil?
Privatleasing
Erhvervsleasing
Erhvervsleasing af biler består af både erhvervsleasing af nye biler samt brugte biler.
Erhvervsleasing af nye biler har typisk en
leasingperiode på 18-36 måneder med en
mulighed for forlængelse, så leasingtager
opnår en reduceret leasingydelse samt
reduceret beskatningsgrundlag. En erhvervsleasingaftale indgås med en virksomhed, som
stiller bilen til rådighed for en medarbejder,
som beskattes af fri bil efter gældende regler.
Fordelen for medarbejderen ved nyvognsleasing er, at beskatningsgrundlaget opgøres
som leasingselskabets indkøbspris tillagt
moms og registreringsafgift – og deres indkøbspris er ofte lavere end ved et traditionelt
køb. Ulempen er, at en erhvervsleasingaftale
typisk er uopsigelig i en periode.
Erhvervsleasing af brugte biler er gennemgående biler, som er over 36 måneder gamle og
har kørt i Danmark, eller biler som importeres fra udlandet. Erhvervsleasingaftaler
udarbejdes i praksis med en varighed på over
seks måneder og maksimalt 12 måneder.
Efter endt leasingperiode laves der en ny
leasingaftale med en reduceret leasingydelse
samt et reduceret beskatningsgrundlag.
Beskatningsgrundlaget oplyses normalt ikke
direkte i leasingaftalen, men efterfølgende på
forespørgsel, fx med et forbehold for opgørelse
mv. Du skal som leasingtager være særligt
opmærksom på, om leasingselskabet opgør
beskatningsgrundlaget korrekt.
Hvis leasingperioden er på over seks
måneder, kan virksomheden opnå fradragsret for momsen (reduceret momsfradrag som
oplyses i leasingkontrakten). Det
gælder både for nyvogns- og
brugtvognsleasing.

Privatleasing består af både leasing af nye biler
(typisk med en leasingperiode på 13-36 måneder)
samt leasing af brugte biler. Det sidste er typisk
biler med en alder på over 36 måneder, og hvor
leasingperioden hovedsagelig er 12 måneder.
Privatleasing af nye biler er et marked, der vokser i
takt med, at forbrugerne ønsker en større fleksibilitet i forhold til udskiftning af bilen samt en
sikkerhed for, at der ikke kommer uforudsete
omkostninger eller værditab på bilen. Desuden indeholder leasingaftalerne typisk en serviceaftale.
Der betales en engangsbetaling og efterfølgende faste månedlige leasingydelser, opgjort på baggrund
af årligt kørte km, indtil leasingperioden slutter.
Efter 11 måneder vil man typisk kunne opsige
aftalen, og herefter er der ikke flere forpligtelser i
relation til aftalen.
Privatleasing af brugte biler er typisk aftaler, hvor
bilerne er mere end 36 måneder gamle, og hvor det
enten er biler, der har kørt i Danmark, eller biler
som er importeret fra udlandet. Det gør, at man
som leasingtager via de fleste leasingselskaber kan
vælge en bil i udlandet, hvorefter leasingselskabet
importerer bilen til Danmark og laver en leasingaftale. De fleste privatleasingaftaler af brugte biler
udarbejdes med en varighed på 12 måneder. Efter
12 måneder kan leasingtager vælge at genlease
den samme bil, men på et reduceret afgiftsgrundlag og derved en reduceret leasingydelse. I leasingaftalen vil der ofte være et krav om, at leasingtager
afholder alle omkostninger til bilen, herunder
vedligeholdelse, service osv. Der vil også være en
restværdihæftelse på køretøjet, så leasingtager
hæfter for eventuelt værditab på bilen.
Ved privatleasing har du som hovedaktionær eller
ansat mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.
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Splitleasing
Splitleasing er, når der bliver indgået to uafhængige leasingaftaler, hvor den ene leasingtager
er arbejdsgiver, og den anden leasingtager er
medarbejder. Splitleasing er kendetegnet ved, at
de samlede leasingydelser + driftsomkostninger
(benzin, reparationer mv.) for de to indgåede
aftaler fordeles mellem arbejdsgiver og arbejdstager på baggrund af antallet af erhvervsmæssige
kontra private kørte km i leasingperioden. Når
splitleasingkontrakten bliver indgået, foretages
der et skøn over denne fordeling. Det betyder, at
førstegangsydelse, depositum, stiftelsesomkostninger mv. fordeles skønsmæssigt, fx 80/20, hvor
virksomheden indbetaler 80 %, og privatpersonen
indbetaler 20 % af omkostningerne.
I den efterfølgende periode skal der løbende ske
en fordeling af de samlede ydelser/omkostninger
inkl. førstegangsydelse, ligesom fordelingen skal
ske akkumuleret over leasingperioden.
Det er vores erfaring, at enkelte udbydere ikke
foretager reguleringen på denne måde. Derudover
ser vi også, at leasingtager ikke registrerer antallet og/eller ikke melder antallet af kørte km ind til
leasingselskabet.
Det betyder i praksis, at hvis leasingselskabet ikke
modtager en kørebog fra leasingtager, så benyttes
et skøn, hvilket ikke er et udtryk for det faktiske
kørselsmønster. Ved manglende overholdelse af
reglerne for splitleasing vil der være en betydelig risiko for, at SKAT vil underkende leasingaftalerne. Det vil medføre beskatning af fri bil hos
arbejdstager – som udgangspunkt uden mulighed
for at modregne allerede betalte leasingydelser.
I forbindelse med udlevering af bilen har leasingselskabet installeret en GPS-tracker i bilen, så
leasingtager let kan trykke på en knap i bilen,
når der køres privat/erhverv. Hos nogle udbydere
går GPS-signalet direkte til leasingselskabet, der
herefter laver fordelingen af de samlede omkostninger. Hos andre udbydere skal leasingtager selv
indsende opgørelsen.

Vær særligt opmærksom på …
Splitleasing har de seneste år været meget efter
spurgt. Det skyldes, at den private bruger af bilen
undgår beskatning af fri bil mod betaling af en lea
singydelse, der vil være lavere end den nettoskat,
som den private bruger ellers skulle betale ud fra
reglerne om fri bil. Virksomheden får en lavere lea
singydelse, da den private bruger betaler en del af
den samlede leasingydelse. Desuden kan virksom
heden opnå fuldt momsfradrag for moms i virk
somheden (reduceret momsfradrag som oplyses i
leasingkontrakten). Endelig er de to splitleasing
kontrakter begge leasingaftaler på forholdsmæssig
afgift. Derfor opnås der samme fordele som ved
anden flexleasing.
Splitleasing indebærer dog også en række risici,
som leasingtager nøje bør overveje. Lovgivningen
på området for flexleasing er generelt ikke særligt
godt belyst, og det er reguleret af en række bindende
svar og udtalelser fra skatteministeren. På toppen af
det skal det tilføjes, at reglerne for splitleasing heller
ikke er udførligt belyst i lovgivningen. Derfor er der
en række udbydere som i dag udbyder splitleasing,
men reelt benyttes underleverandører til at vare
tage den type aftaler. De reelle udbydere kan der
med begrænses til en håndfuld leasingselskaber.
Markedet for premiumbiler oplever også en stor
vækst, og særligt i dette segment ses store forskelle
i kontrakternes udformning. Det bunder i, at der er
usikkerhed om, hvordan kontrakterne skal opbyg
ges, samt at enkelte udbydere udnytter reglerne for
dette.
Som leasingtager skal du være opmærksom på,
at det juridiske ejerskab over bilen ligger hos lea
singselskabet. Det betyder, at – i tilfælde af leasing
selskabets forkerte behandling af leasingaftalen
– kan dette have en mærkbar effekt på din aftale.
Læs derfor altid leasingaftalen grundigt, inden
du skriver under. Og vælg en samarbejdspartner,
som du har tillid til. I forbindelse med traditionel
nyvognsleasing (både privat og erhverv) er det
som regel nogle af Danmarks største banker, der
står bag. Her vil der ofte blive anvendt en standard
”FDMaftale” som kontraktgrundlag, så du som
leasingtager kan være tryg.
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Crowdfunding er
fremtidens kapital og
markedsføring
At få succes med sin virksomhed kræver mere end en god idé.
Det kræver også en solid forretningsplan og kapital, når projektet skal ud over rampen. Få indsigt i fire overordnede kategorier
af crowdfunding og bliv klogere på, hvordan du kommer sikkert i gang. Crowdfunding er nemlig værd at overveje – både i
forhold til finansiering og markedsføring af din virksomhed.
For ganske få år siden var mulighederne for at rejse
kapital i Danmark enten at overbevise banken eller
en ekstern investor om, at den gode idé faktisk også
var noget, man kunne tjene penge på i det lange
løb. Når den hurdle så var forceret, kunne man give
sig i færd med at overbevise kunderne og markedet
om det samme.
Siden da er crowdfunding kommet på banen og
har vendt mange ting på hovedet. Først og fremmest måden at rejse kapital på, men også når det
gælder måden at validere sit produkt og dokumentere sit marked på. Det er ikke længere bankrådgiveren, der afgør, om du kan rejse penge til dit
projekt, og markedet skal ikke længere afvente, at
pengene bliver rejst, før produktet kan vise sig at
være levedygtigt.
Tallene for de danske crowdfundede projekter
taler deres tydelige sprog: 2016 har været et rekordår for dansk crowdfunding, hvor de danske
projekter har rejst mere end 46 mio. kr. Det er en
stigning på over 250 % i forhold til 2015.

1. Donationsbaseret
2. Rewardbaseret
3. Lånebaseret
4. Egenkapitalbaseret

1. Donationsbaseret
Donationsbaseret crowdfunding er ganske enkelt
et bidrag til et projekt, som typisk bliver givet over
en platform på nettet. Formen er mest kendt til velgørende projekter, og giverne får typisk intet produkt eller finansielt udbytte for deres bidrag.
2. Rewardbaseret

Reward-crowdfunding bruges til at søge finansiering til færdigudvikling og første produktion af et

Vælg formen efter dit formål
Uanset om du er ude efter kapital, markedsføring
eller begge dele, er variationerne over temaet
mange, men overordnet set er der fire kategorier af
crowdfunding:
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produkt eller projekt mod udveksling af en
belønning (en ”reward”). Som regel fastsætter projektindehaveren i forbindelse med
sit projekt et beløb som mål og en tidsgrænse for at
nå målet. Metoden minder grundlæggende om et
almindeligt varesalg bortset fra, at forbrugeren investerer i produktet, inden det reelt er sat i produktion. Risikoen ligger hos giver, og bliver produktet
aldrig udviklet eller produceret, må pengene ses
tabt uden krav på kompensation.
3. Lånebaseret
Via lånecrowdfunding kan en virksomhed eller
privatperson låne fra en gruppe personer gennem en platform. Det enkelte lån er opdelt i
flere mindre andele, hvor hver långiver modtager afdrag og renter i forhold til deres andel
af det samlede lån.
Særligt for denne form for crowdfunding er,
at långiverne ønsker et finansielt afkast i form af
renter på lånet. Som udgangspunkt er der ingen
begrænsninger på, hvem der kan låne penge ud.
Derimod skal alle låntagere gennem en kreditvurdering, som typisk bliver foretaget af platformen.
4. Egenkapitalbaseret (crowdinvestering)

Ved crowdinvestering kan alle interesserede investere i virksomheden til gengæld for ejerandele
i virksomheden. Crowdinvestering minder derfor
på mange måder om investering i unoterede aktier.
Denne form for crowdfunding er indtil videre
relativt begrænset i Danmark, da den kræver, at
selskabet er et A/S, for at der kan foretages kapitalforøgelse gennem aktiecrowdfunding.

Kom godt i gang – og vær opmærksom
på skat og moms

Mød eksperten bag artiklen, der giver dig
gode råd til arbejdet med crowdfunding.
Brian Rønne Nielsen
Partner, SMV Public, PwC,
brn@pwc.dk
www.pwc.dk/crowdfunding

låne flere penge i banken til at udvide efterfølgende.
Uanset baggrunden for at anvende alternativ
finansiering, så er det vigtigt at holde sig for øje,
at de penge, man får ind, vil have en skattemæssig
effekt, og at man kan blive omfattet af gældende
regler for moms og lønsumsafgift ved rewardbaseret crowdfunding. Derfor er det også vigtigt at
sætte sig grundigt ind i reglerne og tage højde for
skat, moms og lønsumsafgift i budgettet, så man
ikke ender med et underfinansieret projekt. Tilsvarende kan det være afgørende at få
valgt en passende virksomhedsform
at drive sin forretning igennem –
både hvis du er iværksætter, og hvis
du er i færd med at udvide gennem
crowdfunding.

Crowdfunding er værd at overveje, både hvis du
skal finansiere din virksomhed, men i høj grad
også, hvis du skal markedsføre den. Faktisk peger
flere iværksættere bag de helt store danske crowdfundingsucceser på, at den største fordel ved at
crowdfunde er muligheden for at få testet sit produkt.
Den viden og promovering, du kan opnå, kan
ikke alene skabe grundlaget for at få sat en virksomhed i søen; den kan også bruges til at validere
virksomheden og danne grundlag for fx at kunne
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Digital arbejdskraft er
ikke til at komme udenom
Der er ingen tvivl om, at digital arbejdskraft er kommet for at
blive. Et stigende antal virksomheder har i dag fået øjnene op for
Robotic Process Automation, også kaldet RPA, men desværre er
det de færreste, der kommer i gang med en egentlig RPA-implementering. For hvordan skal projektet sættes i værk og implementeres, og hvilken RPA-software bør tages i brug? Få indsigt
i, hvordan din virksomhed kan drage nytte af RPA.

Hvad er RPA?
RPA er et stykke automatiseringssoftware, hvor
software-’robotter’ konfigureres til at udføre de
samme manuelle handlinger, som et menneske kan
udføre på en desktop. Softwaren er drevet af simple regler og forretningslogik, og den kan navigere
på en skærm, åbne og lukke programmer, udføre
copy/paste, sende e-mails, søge på nettet mv. Den
kan således efterligne en medarbejders handlinger
og kan integreres med alle it-applikationer på computerens skrivebord via den grafiske brugerflade.

Hvad er fordelene ved RPA?
Ved en RPA-implementering kan din virksomhed
potentielt høste følgende fordele:
■ Hurtigere processer. Robotter arbejder langt hurtigere end mennesker, og hvis installeret på en
server er robotterne operative 24/7.
■ Ingen fejl. Robotterne laver ingen fejl, hvis de sættes op korrekt.
■ Højere kundetilfredshed. Den højere proceshåndteringshastighed og de færre fejl vil ofte resultere i
en bedre kundeservice/kundeoplevelse.
■ Nemt at anvende. Robotterne konfigureres typisk i et brugervenligt RPA design-værktøj, som
kan bruges af virksomhedens forretningsdel. Dog
anbefaler PwC, at dine medarbejdere har et vist
kendskab til et udvalg af programmeringssprog.

■ Frigørelse af ressourcer. Når robotten overtager
de manuelle og regel-baserede processer, vil der
frigøres ressourcer, som kan bruges på mere værdiskabende opgaver.
■ Højere medarbejdertilfredshed. Dine medarbejdere vil bruge mindre tid på trivielle og manuelle
opgaver og i stedet få lov til at arbejde med mere
kreative og udfordrende problemstillinger.
■ Hurtig implementering. RPA er hurtigt at implementere i forhold til andre it-implementeringsprojekter, såsom ERP og BPM. RPA-projekter opgøres i uger og måneder, ikke i år.

Mød eksperten bag artiklen, der giver dig gode
råd og inspiration til arbejdet med robotics.
Göran Martinsson
Senior manager, Consulting, PwC,
gma@pwc.dk
www.pwc.dk/robotics
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■ Driver standardisering. Anvendelse af RPA er
ikke mulig på ustandardiserede processer. En
RPA-implementering vil således medføre, at alle
virksomhedens processer bliver set efter i sømmene.
■ Fremtidssikrer din virksomhed. RPA er grundstenen for anvendelse af nye teknologier som fx
kunstig intelligens.

Hvordan kommer I i gang?
1. Start med en foranalyse
Hvis din virksomhed overvejer at anvende RPA,
er det først og fremmest vigtigt, at I foretager en
grundig foranalyse for at afdække potentialet og
udvælge de processer, der skal automatiseres. Ikke
alle processer er lige kvalificerede til RPA, og det
er derfor vigtigt, at I overvejer, hvor RPA skal anvendes, og hvor andre alternativer er mere oplagte.

Kendetegn for proces egnet
til automatisering:
Høj volumen og lang håndteringstid

Standardiseret og moden

2. Vælg leverandør med omhu
Det kan være en uoverskuelig opgave at få overblik
over det hurtigt udviklende RPA-marked. Der er
ikke én software, der passer til alle virksomheder
og deres unikke krav. Det er derfor essentielt, at I
i forlængelse af foranalysen vurderer, hvilke krav
din virksomhed og dens processer sætter til en
RPA-software.

I bør tage stilling til:
■ Kan softwaren håndtere både
ikke-assisteret og assisteret RPA?
■ Er softwaren server- eller
desktop-baseret?
■ Hvor brugervenlig er designerværktøjet, og i hvilken grad er
programmeringskendskab nødvendig for at benytte værktøjet?
■ Hvor godt integrerer softwaren
med relevante it-applikationer og
databaser i virksomheden?
■ Er softwaren robust over for
ændringer i de underliggende itapplikationer?
■ Hvordan overvåges robotterne,
og er desktop analytics understøttet?
■ Er softwaren forsvarligt sikret
i forhold til både eksterne og interne it-trusler?

Manuel og regelbaseret

Ofte menneskelige fejl i processen

Arbejder på tværs af mange
(stabile) it-systemer

3. Gennemfør en Proof of Concept
På baggrund af foranalysen og RPA-leverandørvalget kan din virksomhed igangsætte en Proof of
Concept (PoC). Formålet er at demonstrere, hvordan softwaren fungerer i praksis og bevise, at softwaren lever op til kravene sat i foranalysen.
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4. Implementér, skalér og etablér en
governance model

■ RPA er nemt, hurtigt og billigt at
skalere, hvilket gør det særligt
velegnet til mindre virksomheder
i vækst.

Efter en succesfuld PoC er din virksomhed klar til
at implementere og skalere RPA på tværs af forretningen. RPA vil sjældent kunne implementeres
uden tilpasning af din virksomheds processer. Her
er det særligt vigtigt at have en end-to-end tilgang
til processerne på tværs af organisationen og samtidig sørge for, at processerne er standardiserede
og klargjort til RPA.

■ Den høje brugervenlighed og
det lave behov for it-involvering
gør, at RPA er særligt velegnet i
mindre virksomheder, der ikke
nødvendigvis har mange interne
it-kompetencer.

Vil du vide mere?

■ Manuelle, administrative
arbejdsopgaver er i SMV’er
ofte fordelt på overkompetente
medarbejdere. RPA fjerner disse
opgaver, så medarbejderne
kan fokusere på de mere
værdiskabende opgaver.

Mange virksomheder går i stå i deres RPA-implementering på grund af en manglende foranalyse og
et manglende kendskab til teknologien og markedet.
Vi kan hjælpe din virksomhed med at afdække
potentialet for anvendelse af RPA og udføre det nødvendige forarbejde før en eventuel implementering
af RPA. En foranalyse tager typisk 1-3 uger, og herefter assisterer vi gerne yderligere med bl.a. valg af
RPA-leverandør, PoC og implementering af RPA.

Foranalyse

Valg af RPAsoftwareleverandør

Proof og Concept

Implementering
og skalering

Vi foreslår at starte med en foranalyse. PwC kan tilbyde:

Opstartsmøde

■ Målsætning
■ Planlægning
■ Gennemgang af
projektets forløb
■ Forventningsafstemning.

Afdækning

■ Overblik over
funktioner og
processer
■ Udvælgelse af
processer, der er
mest egnede til en
første implementering af RPA.

Arbejdsgangsstudie

■ Observation
af det daglige
procesarbejde
■ Dybdegående
forståelse af
processen.

Eksempel
Dokumentation
og analyse af
processer

Afrapportering

■ Analyse og doku- ■ Evaluering af
mentation af
RPA's anvendelsesudvalgte processer
muligheder i
■ RPA-softwarevirksomheden
kravspecifikation ■ Anbefaling af næste
■ Estimering af
skridt.
RPA-implementeringstid.
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Fokus på
it-sikkerhed bør øges
Hacking, ondsindede phishing angreb, ransomware, ’CEO fraud’
og tyveri af personfølsomme data. Der er ingen tvivl om, at danske
virksomheder i stigende grad udsættes for digitale angreb, som desværre
ofte har store økonomiske konsekvenser. De fleste virksomheder
erkender i dag, at it-sikkerhed er en opgave, der bør sættes mere fokus på
– men hvor starter du, og hvilke metoder bør tages i brug?
PwC’s seneste Cybercrime Survey fra 2016 slår fast,
at der løbende sker en stigning i antal, når det gælder danske virksomheder, der rammes af cybertrusler. Denne stigning, samt en højere kompleksitet,
resulterer ofte i tyveri af forretningskritiske data,
personfølsomme data og fjendtlig overtagelse af
medarbejderes pc/mobiltelefoner eller it-systemer.
Et andet udpræget fænomen er det såkaldte
’CEO fraud’, hvor hackere udgiver sig for at være
andre personer for derved at få den ramte virksomhed til at udbetale midler til kriminelle.
Fælles for alle disse typer af angreb er, at de
koster din virksomhed penge, ressourcer og omdømme. Det kan derfor i høj grad betale sig at stille
skarpt på it-sikkerheden.

Mød eksperten bag artiklen, der giver dig gode
råd og inspiration til arbejdet med it-sikkerhed.
Mads Nørgaard Madsen
Partner og leder af Security & Technology, PwC,
mxm@pwc.dk
www.pwc.dk/cybersikkerhed

Hvem bliver ramt?
Der er desværre ikke længere et entydigt mønster
for, hvem der bliver ramt af cyberangreb. Cyberkriminelle hackere angriber kort og godt, hvor der
er værdier. Tidligere har der været et mønster, hvor
det typisk kun var store virksomheder med dertilhørende større økonomi, der blev angrebet.
I dag udnytter hackere i lige så høj grad, at mindre
virksomheder typisk har svært ved at opnå samme
høje sikkerhedsniveau som de store virksomheder.

Hvordan kan du sikre din
virksomhed og afdække
’cyberrisikoprofilen’?
Som udgangspunkt bør I stille jer følgende
spørgsmål:
1. Har vi prioriteret, hvilke systemer der er mest
forretningskritiske?
2. Tror vi, at vores nuværende it-sikkerhedssystemer er gode nok til at imødekomme dette
stigende trusselsniveau?
3. Er vi i stand til at imødekomme de gældende lovkrav, fx GDPR i 2018 (EU-persondataforordningen), som kræves af den branche/
sektor, vi opererer i?
4. Imødekommer vi vores kunders forventninger til sikkerhed og fortrolighed?
5. Hvis vi ændrer på vores forretningsmodel,
kan vi så fastholde vores ønskede sikkerhedsniveau?
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Kan I ikke sige entydigt ja til alle ovenstående
punkter, bør din virksomhed vurdere jeres nuværende sikkerhedsniveau. I bør også fastlægge, hvordan I fremadrettet kontrollerer, at virksomheden
forbliver på det ønskede sikkerhedsniveau.

Hvordan afdækker I jeres aktuelle
sikkerhedsniveau?
Der er flere muligheder for at afdække virksomhedens nuværende sikkerhedsniveau. Baseret på
erfaringer fra tilsvarende virksomheder og trusselsniveauer anbefaler vi, at der foretages en dybdegående analyse, der giver jer et godt beslutningsgrundlag for fremtidige sikkerhedsinitiativer.
En sikkerhedstest kan fx give jer et overblik
over virksomhedens sikkerhedsniveau i it-infrastrukturen.
Sikkerhedstesten kan benyttes til at teste:

■ Om de valgte sikkerhedsprodukter fungerer i
henhold til det valgte sikkerhedsniveau?
■ Hvorvidt nye applikationer lever op til det
valgte sikkerhedsniveau?
■ Om der er kommet nye enheder på netværket,
der ikke har samme sikkerhedsniveau som de
øvrige produkter, og dermed er en sårbarhed?
■ Om I er dygtige nok til at implementere
sikkerhedsprodukter/-procedurer?
Når en sådan sikkerhedstest er gennemført, vil
du være i besiddelse af en solid vurdering af din
virksomheds sikkerhedsniveau. Du vil bl.a. have en
liste af kritiske observationer, som din virksomhed
med fordel bør forholde sig til.

Hvordan fastholdes et prioriteret
sikkerhedsniveau?
En sikkerhedsvurdering giver et billede af virksomhedens sårbarhed lige nu, og den er med til at
sikre, at I kan prioritere jeres sikkerhedstiltag på
bedste vis.
For at kunne fastholde sikkerhedsniveauet
fremadrettet kan du hos PwC få indsigt i en række
’Managed Security Services’.
Managed Security Services understøtter en sikkerhedsstrategi både før, under og efter et angreb
– og de er skalérbare på alle operationelle niveauer.

Med ’Managed Security Services’ opnår din virksomhed:
■ Sårbarhedsscanninger, hvor vi

tester din infrastruktur eksternt for
sårbarheder.
■ En phishing-kampagne, der

tester en udvalgt medarbejders
sikkerhedsbevidsthed, hvor
medarbejderen lokkes til at trykke på et
forkert link, der kunne have resulteret
i en installation af potentielt fjendtligt
software i din infrastruktur.
■ Cyberbriefings, der giver den ansvarlige

for it-sikkerhed adgang til halvårlige
briefings om trends og tendenser inden
for cybersikkerhed.
■ En it-hotline, hvor du kan kontakte

en sikkerhedskonsulent fra PwC
og få rådgivning om et presserende
problem eller hjælp til at vurdere,
hvordan I bør forholde jer til en konkret
problemstilling.
■ ’Incident Response’, hvor vi kommer ud

til din virksomhed inden for et aftalt
tidsrum, hvis du er udsat for et angreb.
■ En såkaldt penetrationstest, hvor vi

laver et målrettet (men venligsindet)
angreb på særlige sikkerhedssensitive
systemer i din virksomheds
infrastruktur.
■ ’SIEM as a Service’, hvor vi – via input

fra vores Threat Intelligence Center –
kan overvåge din virksomheds logfiler
med henblik på at finde afvigelser i
netværkstrafikken.

Vil du vide mere?
PwC har mere end 3.400 sikkerhedskonsulenter på
globalt plan, som alle hjælper vores kunder før, under
og efter et angreb. Kan vi også hjælpe din virksomhed?
Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.
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Konferencer
CXO-konferencen 2017
På årets CXO-konference sætter vi fokus på ’Fremtidens vindervirksomhed i en digitaliseret verden’.
Hvad enten du er CEO, CFO, CMO, CIO eller CHRO,
giver vi dig en fagligt inspirerende formiddag i selskab med landets førende CXO’er.
Du får også resultaterne fra PwC’s CXO Survey
2017, hvor vi for fjerde år i træk tager pulsen på
danske CXO’er og deres vækstforventninger,
fokus- og investeringsområder samt deres
bekymringer for de forhold og ændringer,
som er aktuelle i markedet.

Download på pwc.dk
Momsvejledning 2017
Få her et overblik over de nyeste
momsregler. Momsvejledning
2017 giver dig en praktisk guide til de danske
momsregler.
www.pwc.dk/momsvejledning

Tid: Torsdag 4. maj 2017 kl. 8.30-12.45
Sted: PwC, Strandvejen 44, Hellerup
Tid: Torsdag 18. maj 2017 kl. 9.00-12.30
Sted: PwC, Jens Chr. Skous Vej 1, Aarhus

Afgiftsvejledning 2017
Samlet overblik over afregning
og godtgørelse af afgifter.
Afgiftsvejledningen
beskriver de regler, som
er gældende for 2017.
www.pwc.dk/afgiftsvejledning

Læs mere og tilmeld dig på
www.pwc.dk/cxo17
Hør
bl.a.:

Personalegoder 2017
Christian Schmidt-Jacobsen
Managing Partner, Axcel

Richard van Hooijdonk,
Trendwatcher & futurist

Du finder alle vores konferencer, kåringer og seminarer
mv. på www.pwc.dk/arrangementer.
Tilmeld dig allerede nu

Personalegoder 2017 giver
dig overblik over de nyeste
regler, krav og muligheder inden for moms og
beskatning af personalegoder.
www.pwc.dk/personalegoder

Kompetenceudvikling fra PwC’s Academy
Risikostyring

Moms for kreditorbogholderiet

24.-25. april 2017, pris 10.990 kr.

8. juni 2017, pris 4.990 kr.

EU-persondataforordning

HR-jura i praksis

26.-27. april 2017, pris 10.990 kr.

14.-15. juni 2017, pris 8.990 kr.

Excel Dashboards for økonomifunktionen

Forretningsmodeller

17.-18. maj 2017, pris 7.990 kr.

8.-9. november 2017, pris 9.990 kr.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kompetencerådgivere direkte og få hjælp til dit valg af efteruddannelse.

academy@pwc.dk

3945 3535

www.pwc.dk/academy
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