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De nye FN-mål for bæredygtighed får stor betydning for 
danske virksomheders arbejde med CSR. Det vurderer 
deltagerne på årets CSR-konference. Bæredygtighed og 
CSR handler også om at drive forretning, mener Claus 
Stig Pedersen fra Novozymes.

Der er penge i at være bæredygtig

Deltagerne på CSR-konferencen drøfter, 
hvordan partnerskaber på tværs af sektorer 
kan skabe bæredygtige forretningsløsninger. 
(Foto: Jakob Carlsen).

Af Louise Jaaks Sletting

Den 27. september vedtager FN’s 
generalforsamling 17 nye mål for 
bæredygtig udvikling, der blandt an-
det indebærer fremme af bæredygtig 
økonomisk vækst og miljøbevaring. 

Hos Novozymes ser man forret-
ningspotentiale i FN’s mål:
”CSR handler om at tjene penge. Der 
er en gigantisk mulighed for at tjene 
mange flere penge på den lange bane 
ved netop at sikre bæredygtighed og 
det gode liv i bedre balance med mil-

jøet. FN’s mål passer godt med det, 
som verden efterspørger, og det som 
vi mener at kunne levere og finde løs-
ninger på i de kommende år,” sagde 
Claus Stig Pedersen, Senior Director, 
Head of Corporate Sustainability i 
Novozymes på årets CSR-konference 
forleden. 
Blandt deltagerne på konferencen 
mener 9 ud af 10, at FN’s mål for 
bæredygtig udvikling i høj eller i no-
gen grad får betydning for danske 
virksomheders arbejde med CSR og 
bæredygtighed. Samtidig mener 98 
procent af deltagerne, at bæredygtig-
hed i høj eller i nogen grad vil være 
en drivkraft for innovation og nye 

forretningsmuligheder i danske virk-
somheder i de kommende år.
Mogens Lykketoft, formand for FN’s 
generalforsamling, vurderer ligele-
des, at der vil være en god forretning 
i bæredygtighed fremover:
”Den verden, der kommer ud af ikke 
at have en bæredygtig udvikling, er 
ikke en verden, man kan tjene penge 
i. Derfor skal vi også i et samspil 
mellem virksomhederne og staterne 
sørge for, at der er nogle rammevil-
kår, som er sikre og trygge, men som 
også allerede nu fremmer den grønne 
investering frem for den sorte inve-
stering,” sagde han i en videohilsen 
på konferencen.
Ifølge CSR-chef Louise Koch, Dansk 
Erhverv, er det afgørende, at FN-må-
lene udmunder i bedre rammevilkår 
og ikke i flere krav til virksomhe-
derne. Hun forklarer, at FN-målene 
er et skift for CSR-arbejdet:
”Tidligere har CSR mest handlet om 
orden i eget hus, men nu handler det 
også om at se forretningsmulighe-
derne i bæredygtighed. Her sætter 
FN-målene spot på de områder, hvor 
virksomheder kan levere løsninger.”

Læs mere på side 2, 8 & 9.

csr
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Serviceeksport mia. kr. 104,7 -3,5%
2. kvartal 2015

Lønmodtagerbeskæftigelse,  2.607.604 +2.872 
omregnet til fuld tid
Juni 2015

Fuldtidsledighed,  123.467 -1.478
antal personer  
Juli 2015

Forbrugertillidsindikator 9,2 -0,3 point 
Målt i august 2015

Konkurser  295 +39
August 2015

Detailomsætningsindeks,  96,5 +0,5
2010=100
Juli 2015

Vareeksport mia. kr. 50,8 -2,3%
Juli 2015

Konjunkturbarometre
Målt i august 2015  

• Serviceerhverv 6 +1 point

• Industri -7 +4 point

• Detailhandel inkl. biler 8 -2 point

*Samtlige nøgletal, undtaget detailhandel inkl. biler, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kilde: Danmarks Statistik

  Ændring ift.
 Status forudgående
  måned

Aktuelle økonomiske nøgletal* 
 

  Ændring ift.
 Status forudgående
  kvartal

Vurderet af politisk-økonomisk chefkonsulent Mira Lie Nielsen

Af Jens Klarskov
Administrerende direktør
Dansk Erhverv

Om få uger skriver Corporate Social Responsibility sig ind i ver-
denshistorien, når FN’s generalforsamling vedtager nye globale mål 
for bæredygtig udvikling frem mod 2030. De globale mål vil få be-
tydning for virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og socialt 
ansvar både globalt, regionalt og lokalt.

For det første bidrager de nye mål til at skabe en ramme for virk-
somhedernes arbejde med CSR på de globale markeder, hvor virk-
somhederne i stigende grad mødes med krav om bæredygtighed. 
Det gælder ikke kun de store globale virksomheder, det kan også 
mærkes i andre led i leverandørkæderne.

For det andet kan de nye mål anvise retningen, når virksomheder 
indgår partnerskaber på tværs af sektorer for at løse samfundsmæs-
sige udfordringer til gavn for mennesker, miljø og bundlinje.

For det tredje åbner det for nye forretningsmuligheder for virksom-
heder, der med innovative løsninger kan bidrage til at indfri målene. 
Det vil skabe vækst og arbejdspladser.

FN-målene giver således muligheder for danske virksomheder, der 
kan gøre CSR til en integreret del af virksomhedens forretning.

Det er afgørende, at implementeringen af FN’s mål for bæredygtig 
udvikling sker uden unødige administrative byrder for virksomhe-
derne. Målene kan ikke nås uden den private sektors aktive med-
virken. Derfor bør den politiske vej til at indfri målene ikke være 
brolagt med flere krav eller stigende afgifter, men i stedet gå via 
forbedrede rammevilkår for virksomhederne.

Virksomhederne er selv i stand til at vurdere, hvordan de bedst kan 
arbejde med CSR og bæredygtighed med afsæt i deres kommercielle 
interesser og de internationale rammer og principper for CSR. Virk-
somhedernes vigtigste bidrag til samfundet er trods alt at være den 
motor, der skaber vækst, velstand og arbejdspladser.

FN-mål giver 
forretningsmuligheder

FØLG OS PÅ ...
@DANSKERHVERV
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mød kollegaer, netværk, forskere og  
politikere, og vær med til at diskutere
rammerne for, at borgerne kan få den
bedste velfærd til prisen - i krydsfeltet 
mellem samarbejde og konkurrence.

Kom til Velfærdens Årsdag 2015 hvor DR’s Mads 
Steffensen vil guide os sikkert gennem dagen.

Ikke-offentlige aktører løfter i dag en lang række opga-
ver i det danske velfærdssamfund. Fra pleje og omsorg 
for ældre til indsatser for socialt udsatte børn og voksne. 
Hvor går grænserne for, hvem der skal levere velfærden, 
og hvad er de bedste rammer for den indsats?

Mød blandt andre:

• Karen Ellemann, Social- og Indenrigsminister (V)

• Carsten Greve, professor, CBS

• Thomas Adelskov, formand for KL´s social- og 
 sundhedsudvalg 

• Bo Kristiansen, direktør, Mariehjemmene

Vi lover, at det bliver særdeles fremragende! 

Pris/information

Det er gratis at deltage, dog er tilmelding nødvendig.
Læs mere og tilmeld på: www.danskerhverv.dk/
Kurser-og-Events, søg på ”Velfærdens Årsdag 2015”.

Velfærdens Årsdag afholdes af Dansk Erhverv, og 
arrangeres i samarbejde med Selveje Danmark og 
CBS - Public Private Platform.

Onsdag den 23. september 2015, kl. 10.00-15.30
Dansk Erhverv på Børsen, 1217 København K.

Velfærdens årsdag 2015

MONOPOL 
ELLER 
VALGFRIHED?

Priserne i landets butikker er steget med 0,5 procent. 
Selvom den underliggende inflationstakt er øget til 1,3 
procent, er det stadig mindre end den gennemsnitlige 
lønstigning på 2 procent. Dermed får danskerne reelt set 
flere penge på lommen, men ifølge Dansk Erhverv har 
Danmark endnu ikke indhentet det, krisen tog.

”Prisstigningerne på de danske varer 
er fortsat beskedne, hvilket betyder 
reallønsfremgang og øget købekraft 
for mange danskere. Det er af af-
gørende betydning, hvis der skal 
sparkes bare lidt mere gang i pri-
vatforbruget og den samlede danske 
økonomi. For selv om der er kommet 
mere vækst i økonomien, har Dan-
mark fortsat ikke indhentet det, som 
krisen tog,” siger økonom Mira Lie 
Nielsen, Dansk Erhverv, og tilføjer:
”En af forudsætningerne for øget 
vækst i dansk økonomi er mere gang 
i den indenlandske efterspørgsel. Det 
virker understøttende, at priserne 
ikke stiger så meget. Vi ser generelt 
lønstigninger i omegnen af 2 procent 
- dermed er der reallønsfremgang og 
øget købekraft for de fleste.”

Olie- og benzinpriser
trykker inflationen
”I disse uger har vi igen set fald i olie-
prisen på verdensmarkedet, hvilket 
direkte påvirker inflationen og der-
med også vores forbrugsmuligheder. 
Olieprisen har længe været forholds-
vis lav, men efter en periode med 
småstigninger er den nu igen dykket. 
Derfor er det blevet endnu billigere 

Danskerne får flere 
penge på lommen

Prisstigningerne på de danske varer er fortsat beskedne, hvilket betyder reallønsfremgang og 
øget købekraft for mange danskere. (Foto: Colourbox).

at fylde benzin eller diesel på bilen og 
eksempelvis køre på weekend,” siger 
Mira Lie Nielsen og pointerer:
”Efter et år næsten uden prisstignin-
ger er vi trods marginalt lavere in-
flationstal formentlig på vej mod et 
mere normalt underliggende infla-
tionsniveau. Lidt mere fart på infla-
tionen giver ikke nogen umiddelbar 
grund til bekymring. Vi skal glæde os 
over det fortsat lave niveau, som un-
derstøtter den økonomiske vækst, og 
samtidig smile over, at begyndende 
prisstigninger er tegn på bedre tider 
for dansk økonomi.”

”Lidt mere fart på infla-
tionen giver ikke nogen 
umiddelbar grund til  
bekymring.”

Mira Lie Nielsen, 
økonom, Dansk Erhverv

Forbrugerprisindekset var i august 
0,5 procent højere end i samme må-
ned sidste år, viser tal fra Danmarks 
Statistik. Når forbrugerpriserne ren-
ses for energi og ikke-forarbejdede 
fødevarer, steg de det seneste år med 
1,3 procent.

forbrug
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Sikkerhedsvirksomheden 2Secure har efter godt 10 år i 
Sverige og 20 procent årlig vækst nu også etableret sig i 
Danmark. En af virksomhedens grundlæggere, Mattias 
Nygren, tror på, at virksomheden får lige så travlt i Dan-
mark - ikke mindst på grund af det forhøjede terrorbe-
redskab og politireformen, der indebærer, at politiet er 
nødt til at prioritere og ikke har ressourcer til at tage sig 
af mange virksomheds- og borgernære opgaver.

Af Kristian Kongensgaard

Erhvervslivets folk lever livet farligt 
i store dele af verden, og deres virk-
somheders værdier kan være truet på 
mange forskellige led.
Her i Skandinavien har udviklingen 
i den retning imidlertid været meget 
afdæmpet sammenlignet med resten 
af verden.
Men det har ændret sig inden for de 
seneste år. Det var et par opsigts-
vækkende kidnappings- og pengeaf-
presningssager i Sverige for en halv 
snes år siden, der i 2006 fik en af 
svensk politis medarbejdere, Mattias 
Nygren, til at forlade etaten og sam-
men med 6 andre politifolk startede 

skyttelse - både for dem selv, deres 
nærmeste og deres virksomhed. De 
fik øjnene op for, at det også kunne 
ramme dem, og at de så at sige følte 
sig som levende kontantautomater 
for skrupelløse forbrydere. Det var 
imidlertid ikke et behov for at om-
give sig med synlige livvagter, for det 
bryder de færreste sig om i længden. 
Det var et behov for at lære at være 
sin egen livvagt og først og fremmest 
at forebygge at havne i ubehagelige 
situationer. Skulle det alligevel ske, 
er det vigtigt at vide, hvordan man 
skal reagere i situationen. Sidst men 
ikke mindst skal man vide, hvem 
man kan kontakte og hvordan,” for-
tæller Mattias Nygren.
På det tidspunkt var der naturligvis 
også sikkerhedsfirmaer i Sverige, 
men det var hovedsagelig traditio-
nelle vagt- og overvågningstjenester:
”Der var et vakuum for den type op-
gaver, og vi skulle skabe en helt ny 
branche,” påpeger Mattias Nygren.

Danmark kom først
2Secure har i dag cirka 70 heltids-
medarbejdere i Sverige. Desuden 
kan virksomheden trække på et 
antal løsere tilknyttede medarbej-
dere, hvis der er behov for yderli-
gere specialkompetencer, eller hvis 
opgaverne skal løses i større skala. 
Omsætningen er nu på cirka 100 mil-
lioner svenske kroner om året:
”Vi har haft en vækst på cirka 20 
procent om året. Det, regner vi med, 
vil fortsætte. En sådan vækst vil også 
være optimalt for virksomhedens 
udvikling.”
Ifølge Mattias Nygren er det 2Se-
cures klare forretningsgrundlag at 
kunne tilbyde alle former for sikker-
hedstjenesteydelser.
Siden 1. januar 2015 har 2Secure væ-
ret etableret i Danmark som det før-
ste land uden for Sverige. Danmark 
var ifølge Mattias Nygren et naturligt 
valg:
”Både samfundsstrukturen og mar-
kedet for sikkerhedstjenesteydelser 
er sammenlignelige. Vi havde i for-
vejen en række virksomheder i Dan-
mark som kunder, og de bliver nu 
serviceret fra København.”

Sveriges registre er langt
mere åbne end Danmarks
Afdelingen i Danmark bliver ledet af 
Key Account Manager Per Bruun An-
dersen. Han har også en fortid i poli-
tiet gennem 17 år, blandt andet i PET 
- Politiets Efterretningstjeneste. Per 
Bruun Andersen forlod det danske 
politi i år 2000, og har siden arbejdet 
i forskellige private virksomheder i 
sikkerhedsbranchen.
2Secure ser ikke umiddelbart nogle 
væsentlige forskelle på virksomhe-
dens arbejdsbetingelser i henholds-
vis Sverige og Danmark:
”I Sverige er de offentlige registre 
langt mere åbne end i Danmark. 
Men i praksis betyder det i de fleste 
tilfælde blot, at vi i Danmark skal 
benytte andre - men naturligvis helt 
lovlige - kanaler for at få de ønskede 
oplysninger,” siger Per Bruun An-
dersen.

”Vi skulle skabe  
en helt ny branche.”

Mattias Nygren, 
grundlægger, 2Secure

Vi får rigtig travlt
Staben i Danmark er foreløbig på 4 
mand, heraf 3 forhenværende politi-
folk og en IT-specialist. Men holdet 
forventes hurtigt at vokse sig meget 
større:
”Det er ikke urealistisk, at vi får 
samme vækst på cirka 20 procent om 
året som i Sverige. Vi ser i hvert fald 
store muligheder. Blandt andet bety-
der det forhøjede terrorberedskab, at 
politiet ikke ser sig i stand til at tage 
sig af forbrydelser i samme omfang 
som tidligere. Det er frustrerende for 
borgerne, hvad enten det går ud over 
private hjem eller virksomheder. 
Derfor forventer vi at få rigtig travlt,” 
konkluderer Per Bruun Andersen.

En branche med sikker vækst

sikkerhedsvirksomheden 2Secure. 
Han havde været ved politiet i 15 
år, blandt andet i den svenske pen-
dant til det danske politis antiterror- 
enhed.

”Det er ikke urealistisk, 
at vi får samme vækst på 
cirka 20 procent om året 
som i Sverige.”

Per Bruun Andersen, 
Key Account Manager, 2Secure Danmark

Levende kontantautomater
”De pågældende sager om kidnap-
ping og pengeafpresning var et 
wakeup-call hos især topfolk i er-
hvervslivet, der følte behov for be-

2Secure

• Blev grundlagt i 2006 i Sverige af Mattias Nygren, tidligere ansat ved svensk 
politi.

• Virksomheden har siden 1. januar 2015 også været repræsenteret i Danmark.
• I Sverige har 2Secure cirka 70 medarbejdere og foreløbig 4 i Danmark.
• Virksomheden arbejder inden for blandt andet følgende områder:
 ·  Støtte til virksomheder i tilfælde af eksempelvis bedrageri, tyveri, afpresning, 

bestikkelse og korruption.
 ·  Udlejning af sikkerhedsrådgivere, krisehåndtering, kopivareefterforskning 

samt undersøgelser af gerningssted og sikring af beviser.
 ·  Kontrol af henholdsvis CV ved ansættelser, nyetablerede forretningsrela-

tioner samt virksomhedsovertagelser.
 ·  Håndtering af trusler og risici, som kan skade virksomheden, når uved- 

kommende skaffer sig adgang til virksomhedens IT-systemer.
 ·  Uddannelse i sikkerhed under rejser, landeanalyser, ledsagelse og rejse-

apotek.
www.2secure.dk

Mattias Nygren: ”Især topfolk i erhvervslivet 
følte sig som levende kontantautomater for 
skrupelløse forbrydere.”

Erhvervslivets folk lever livet farligt i store 
dele af verden, men i Skandinavien har 
denne udvikling imidlertid været meget af-
dæmpet. Det har dog ændret sig inden for de 
seneste år.

sikkerhed
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Mattias Nygren hævder endda, at si-
tuationen er værre i Sverige:
”Ja, det tror jeg. Der er kollapslig-
nende tilstande. Sverige er også 
ligesom Danmark i færd med at 
implementere en politireform. Det 
medvirker også til at få den private 
sikkerhedsbranche til at vokse,” på-
peger han.

Den svenske sikkerhedsvirksomhed 2Secure 
etablerede sig 1. januar 2015 i Danmark 
med Per Bruun Andersen som Key Account 
Manager.

Vigtige produkt- 
informationer forsvandt

Key Account Manager Per Bruun 
Andersen, 2Secure Danmark, for-
tæller her som eksempel på en sag, 
han har været med til at afdække:
En virksomhed skulle ansætte en 
udviklingschef til et nyt produkt 
med potentiale på verdensmar-
kedet.
Efter 7 måneder begynder den nye 
udviklingschef pludselig at have 
mange sygedage uden nærmere 
begrundelse. Samtidig bliver han 
flere gange af virksomhedens egne 
vagter set på virksomhedens om-
råde om natten. En måned senere 
siger han op.
Da hans kontor skal ryddes, kon-
staterer virksomheden, at vigtige 
produktinformationer er blevet 
fjernet.
Et halvt år senere lancerer en kon-
kurrerende virksomhed et produkt, 
der til forveksling ligner et pro-
dukt, som den danske virksomhed 
har arbejdet på i flere år.
”Desuden viste 3 ud af de 6 uddan-
nelsesbeviser, der blev fremvist 
ved ansættelsen, tegn på doku-
mentfalsk. Denne del kunne være 
blevet afdækket, hvis virksomhe-
den havde investeret i en grundig 
screening af medarbejderen, inden 
vedkommende var blevet ansat,” 
påpeger Per Bruun Andersen.
Han gør også opmærksom på, at 
der er sider på nettet, hvor man 
kan købe sig til en doktorgrad.

Da jorden skælvede un-
der Nepals bjerge den 25. 
april i år, ringede telefonen 
nogle timer senere hos 
2Secure hjemme i Sverige. 
Det var fra teleselskabet 
TeliaSonera, der ville have 
et team sendt til Nepal for 
at hjælpe virksomhedens 
medarbejdere derovre.

Af Kristian Kongensgaard

”I den første samtale lød opgaven på 
at tage os af de cirka 20 europæiske 
medarbejdere og deres familier. Det 
blev dog ret hurtigt ændret til cirka 
200 personer, idet TeliaSonera også 
ønskede at hjælpe de lokalt ansatte 
medarbejdere og deres familier,” for-
tæller Mikael Tärnlund, der på 2Se-
cures vegne koordinerede indsatsen.
Hovedopgaven var at aflaste medar-
bejderne. Men det var dog ikke helt 
så enkelt kun at tage sig af teleselska-
bets medarbejdere og deres familier:
”Blandt andet kom vi ud til en fjernt-
liggende meget lille landsby med 
omkring 25 indbyggere, hvor Telia-
Sonera havde en mobilmast. Dér var 
vi naturligvis nødt til at tage os af 
hele landsbyen.”

Afsted med 18 timers varsel
Det lykkedes 2Secure at få samlet 
et team, og foruden et fly skaffe alt 
nødvendigt udstyr til blandt andet 
en sundhedsklinik og komme afsted 
cirka 18 timer efter den første sam-
tale med TeliaSonera.
”I Nepal ventede der naturligvis stri-
bevis af logistiske udfordringer, som 

Hjælp vores medarbejdere

2Secures team i Nepal holdt til i denne lejr, Maincamp Enkantakona, i hovedstaden Kat-
mandu. (Foto: 2Secure).

Mikael Tärnlund, 2Secures koordinator i 
Nepal.

blev løst. Efter de 2 første akutte uger 
i Nepal overgik 2Secure til fase 2, hvor 
vi fortsatte i 6 uger med blandt andet 
at bemande 2 klinikker med læger og 
konsulenter i hovedstaden Katmandu.”

”I den første samtale lød 
opgaven på at tage os af 
de cirka 20 europæiske 
medarbejdere og deres 
familier. Det blev dog ret 
hurtigt ændret til cirka 
200 personer.”

Mikael Tärnlund, 
koordinator i Nepal, 2Secure

Kun på et enkelt punkt ville man nok 
have disponeret anderledes, hvis 
det havde været i dag. Ifølge Mikael 
Tärnlund bruges toiletpapir ikke nær 
så meget i Nepal som i Sverige:

”Så med de mængder, vi og andre 
havde med til de nødstedte, slip-
per toiletpapiret ikke op foreløbigt,” 
konstaterer han med et smil.

sikkerhed

Informations- og IT-sikkerhed hører også til 2Secures forretningsområde. Opgaven går i nogle tilfælde ud på at ”angribe” virksomhedernes sy-
stemer for at teste, hvor robuste de er over for hackere.
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Den socialøkonomiske virksomhed Incita samarbejder 
med 18 kommuners jobcentre i hovedstadsregionen og 
tager årligt imod 2.000-3.000 ledige og sygemeldte med 
alvorlige og sammensatte vanskeligheder. Men til trods 
for kompleksiteten tager det i gennemsnit kun Incita 9,5 
dag at matche og etablere en praktikplads for de pågæl-
dende på en rigtig arbejdsplads. ”Hemmeligheden” bag 
den meget korte tid er en forhåndsaftale med over 1.700 
virksomheder, og det blev i fjor til 739 praktikpladser, 
der kan vare op til 13 uger.

Af Kristian Kongensgaard

Et praktikforløb på en rigtig arbejds-
plads er et effektivt redskab, når det 

træning. Når der er noget at stå op 
til, kommer problemer med helbred, 
handicap, ensomhed, misbrug og 
meget andet ofte på afstand. Mange 
finder ny motivation og tro på egne 
evner i et praktikophold. Praktikken 
kan for eksempel bruges til at få af-
klaret, om borgeren kan mestre et gi-
vent funktionsområde eller kan fun-
gere som sproglig opkvalificering. 
Det har stor positiv effekt på borge-
rens motivation, at der hurtigt efter 
forløbsopstart etableres en praktik. 
Borgeren får dermed en oplevelse af, 
at der sker noget, og at han/hun er 
noget værd på arbejdsmarkedet.
Der er to væsentlige årsager til, at 
den socialøkonomiske virksomhed 
Incita har succes med hvert år at få 
ledige og sygemeldte på den yderste 
kant af arbejdsmarkedet ind igen og 
fungere i en virksomhed. De pågæl-
dende kommer fra 18 kommuner i 
hovedstadsregionen og flest fra Kø-
benhavns Kommune.

100 % geninvestering
skaber 100 % fokus
For det første har Incita udviklet et 
solidt virksomhedsnetværk. På nu-
værende tidspunkt har Incita aftale 
med 1.704 virksomheder, der har 
mellem 1-10 praktikpladser hver. 
Geografisk er virksomhederne for-
delt over primært hele Storkøben-
havn men også i mindre omfang det 
øvrige Sjælland. De dækker stort set 
alle brancher, men de største områ-
der er kontor med 578 praktikplad-
ser, manuelt arbejde: 1.206, butik: 
202 samt pleje/pædagogisk arbejde: 
291.

”Nøglen til at få succes 
med at etablere kontakt 
mellem virksomheder og 
personer langt fra arbejds-
markedet er det omhygge-
lige match.”

Christina Grøntved, 
direktør, Incita

For det andet har Incita som social-
økonomisk virksomhed hele sit fokus 
rettet mod organisationens formål 
”at skabe fremtidens rummelige ar-
bejdsmarked”. Med cirka 75 ansatte 
skal Incita naturligvis kunne drive en 
sund forretning. Men som socialøko-
nomisk virksomhed geninvesteres 
det økonomiske overskud i formålet 
og virksomheden - det udbetales ikke 
til investorer. Det skaber en 100 pro-
cents fokusering.

Det handler om match
Direktør Christina Grøntved, Incita, 
forklarer succesen således:
”Det handler om match! Nøglen til 
at få succes med at etablere kontakt 
mellem virksomheder og personer 
langt fra arbejdsmarkedet er det om-
hyggelige match! Den enkelte skal 
være bevidst om, hvad han/hun kan 
byde ind med på en arbejdsplads, 
og hvordan han/hun kan balancere 
ressourcer og barrierer i en arbejds-
situation. Virksomhederne skal være 
parate til at tage et ansvar og åbne 
dørene for en ny kollega med lidt 
særlige behov. Vi rådgiver både virk-
somheder og borgere og sikrer gen-
nem en tæt dialog det omhyggelige 
match.”
Incita har rammeaftaler, indgået på 
basis af offentlige udbud, der typisk 
løber 2-4 år med de 18 forskellige 
kommuner:
”Længden af praktikperioden er in-
dividuel for det enkelte borgerforløb. 
Praktikperioden kan vare op til 13 
uger, og det er også det typiske for 
de borgere, vi tager os af. Manglende 
beskæftigelse er ikke deres eneste 
problem, for mange af dem er hjem-
løse, psykisk syge eller misbrugere 
og har brug for ekstra opbakning,” 
understreger Christina Grøntved.

Praktikpladser i 32 brancher
Arbejdet med at matche, finde og 
etablere praktikpladser er et vigtigt 
led i beskæftigelsesindsatsen:
”Et solidt arbejde med at matche 
kursisterne er en forudsætning for at 
kunne etablere et godt praktikophold. 
Vi interviewer derfor alle kursister 
grundigt. I mange tilfælde er vi oppe 
på at kontakte måske 10 arbejdsgivere 
for blot at etablere en enkelt praktik-
plads,” fortæller Geske Nyholm fra 
Incitas rekrutteringsteam.

Netværk med over 1.700 virksomheder
skaber praktik til udsatte

handler om at få udsatte borgere ind 
på arbejdsmarkedet. Mødet giver no-
get konkret og direkte, som er bedre 
end nok så meget undervisning og 

Direktør Christina Grøntved, Incita. For-
uden beskæftigelsesindsatser og almindelig 
produktion på markedsvilkår driver den 
socialøkonomiske virksomhed også cykelser-
vice, hvor 57 procent af de tilknyttede ledige 
i praktik fortsætter i job eller uddannelse. 
(Foto: Michael Altschul).

arbejdsmarked
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Vil du være praktikvært?

Virksomheder, der kunne tænke 
sig at komme ind i Incitas netværk 
med i forvejen over 1.700 virksom-
heder og stille praktikpladser til 
rådighed for ledige og sygemeldte 
med alvorlige og sammensatte 
vanskeligheder, kan kontakte:
Virksomhedskonsulent 
Geske Nyholm:
• Telefon: 35 24 88 77.
• E-mail: gny@incita.dk
Eller Rekrutteringsteamet i Incita:
• Telefon: 35 24 88 88.

I løbet af 2014 blev der skaffet ad-
gang til praktikpladser i 32 brancher 
med arbejdspladser af vidt forskellig 
størrelse, type, arbejdskultur og be-
liggenhed. For alle praktikker gæl-
der, at der udarbejdes en individuel 
skriftlig aftale med arbejdsgiveren 
om den enkelte praktik. Incita følger 
løbende op for at sikre, at rammerne 
for at nå de individuelle udviklings-
mål hele tiden er optimale.

”Vi skal som samfund være 
endnu bedre til at se, at 
bundlinje ikke kun handler 
om profit - bundlinje kan 
også være social forbed-
ring.”

Jon Krog, 
branchedirektør, Selveje Danmark

Det er den rigtige vej
Københavns Kommunes borgme-
ster for Beskæftigelse og Integration, 
Anna Mee Allerslev, har besøgt In-
cita, hvor hun blandt andet sagde:

”Jeg er begejstret for den bæredyg-
tige tankegang, Incita arbejder ud 
fra i forhold til at få de ledige i job. 
Resultatet er en meget bæredygtig 
og sund virksomhed. For mig er der 
ikke nogen tvivl om, at det er den rig-
tige vej, hvis vi vil gøre en forskel.”

En bundlinje kan også
være social forbedring
Branchedirektør Jon Krog, Selveje 
Danmark, og medlem af Rådet for So-
cialøkonomiske Virksomheder, peger 
på, at en bundlinje ikke kun handler 
om at opnå økonomisk overskud:
”Socialøkonomiske virksomheder 
har den store fordel, at de arbejder 
målrettet for deres formål. Alt hvad 
der tjenes, føres tilbage til formålet. 
Dermed skaber de potentielt en sam-
fundsværdi, der i mange tilfælde ræk-
ker ud over løsningen af den konkrete 
opgave. Vi skal som samfund være 
endnu bedre til at se, at bundlinje ikke 
kun handler om profit - bundlinje kan 
også være social forbedring,” konklu-
derer han og fortsætter:
”Nu har regeringen flyttet ansvaret 
for de socialøkonomiske virksom-
heder tilbage til Erhvervsministe-
riet. Så lad os håbe, at det skyldes 
et ønske om at styrke regeringens 
fokus på området fremfor at afvikle, 
hvad der kan være en nøgle til at løse 
fremtidige sociale udfordringer.”

Incita

• Socialøkonomisk virksomhed med 75 medarbejdere.
• 10 procent af medarbejderne er ansat på særlige vilkår som for eksempel fleks-

job, skånejob og deltid.
• Gennemfører beskæftigelsesindsatser, cykelservices og almindelig produktion 

på markedsvilkår.
• 50-60 millioner kr. i årlig omsætning.
• Hjemmeside: www.incita.dk
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Jon Krog,  
branchedirektør, 
Selveje Danmark.

GaveFabrikken A/S i Valby 
er en af de mange virksom-
heder i Incitas netværk, der 
gerne tager virksomheds-
praktikanter ind - til gavn 
for både praktikanterne og 
virksomheden.

Af Kristian Kongensgaard

Når Nikolai Kiim, direktør og in-
dehaver af GaveFabrikken i Valby, 
tager imod virksomhedspraktikan-
ter fra eksempelvis Incita, så er det 
hverken ren filantropi eller for at få 
billig arbejdskraft”:
”Det skal have et perspektiv til gavn 
for både praktikanten og virksom-
heden. En virksomhedspraktikant 
koster os ikke noget i kroner og ører, 
men det er en investering i tid og op-
læring. Derfor er det netop vigtigt, at 
praktikantens kompetencer udvikler 
sig positivt under forløbet,” fastslår 
han.

”Virksomhedspraktik-
ordningen giver mulighed 
for at få kontakt med folk, 
man ellers ikke ville have 
mødt.”

Nikolai Kiim, 
direktør og indehaver, GaveFabrikken

GaveFabrikken beskæftiger sig ude-
lukkende med firmajulegaver og 
kører nu på 11. år. Virksomheden er 
landets førende på sit felt og har en 
fast stab på cirka 20 medarbejdere, 
som vokser til 40-50 i højsæsonen:
”Både sæsonmæssigt og med de 

mange forskellige arbejdsfunktio-
ner, vi har på GaveFabrikken, har 
vi mulighederne for at tilbyde virk-
somhedspraktik. Vi vil meget gerne 
tage del i bestræbelserne på at få folk 
tilbage på arbejdsmarkedet,” siger 
Nikolai Kiim.

Man skal være indstillet
på at vise hensyn
Af hensyn til begge parters udbytte 
af forløbet, foretrækker Nikolai Kiim 
at have praktikanterne i den maksi-
male periode på 13 uger:
”Ofte har de dog et mindre timetal 
om ugen. Det kan være svært for 
mange at magte de normale 37 timer, 
hvis de har været syge og længe væk 
fra en arbejdsplads. Man skal være 
indstillet på at vise hensyn og ek-
sempelvis ikke sætte praktikanter til 
funktioner, der kan være stressende, 
hvis de i forvejen har lidt af stress.”
Rundt regnet tager GaveFabrikken 
1-2 virksomhedspraktikanter ind om 
året, og Nikolai Kiim gør meget ud af 
at finde de rette:
”De skal først og fremmest være ind-
stillet på at ville være hos os, for vi 
har ingen interesse i at presse nogen 
til at være her. Men det er utrolig po-
sitivt, hvor mange der gerne vil. Så 
længe vi oplever, at vores virksom-
hedspraktikanter udvikler sig, mens 
de er her, så bliver vi ved med at tage 
dem ind.”
GaveFabrikken kan også glæde sig 
over at have haft en praktikant, der 
viste sig at have så selvstændige 
kompetencer, at den pågældende 
blev fastansat efterfølgende:
”Virksomhedspraktikordningen gi-
ver jo også mulighed for at få kontakt 
med folk, man ellers ikke ville have 
mødt,” konstaterer Nikolai Kiim.

Virksomhedspraktik skal ikke
blot være billig arbejdskraft

Nikolai Kiim, direktør og indehaver af GaveFabrikken, tager 1-2 virksomhedspraktikanter ind 
om året. (Foto: Christian Stæhr).

arbejdsmarked
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Mangler din virksomhed penge til vækst?
Har du planer om at udvide din forretning eller købe en ny?
Og kan din bank ikke komme med hele finansieringen?
Så kan Vækstfonden måske hjælpe.

 

KOM OG HØR HVORDAN
Hør om mulighederne, og mød spændende virksomheder, som for nylig 
har fået finansiering fra Vækstfonden. 
Ringsted 22. sept. / Esbjerg 22. sept. / Aarhus 23. sept.

Læs mere og tilmeld dig på vf.dk

Vækstlånet blev en løftestang for, at banken ville hæve vores kredit. Nu kan vi sætte 

gang i væksten på nye markeder. Martin Hjort, ejer af INNOVAID.

CSR er ikke længere kun for de få
Flere end 300 deltog i 
konferencen ”Bæredygtig 
forretningsudvikling -  
Innovation, partnerskaber 
og effekt”, arrangeret af 
FSR - danske revisorer, Er-
hvervsstyrelsen og Dansk 
Erhverv. Der blev blandt 
andet taget fat på følgende 
spørgsmål: Hvordan bliver 
bæredygtighed omsat til 
værdi for virksomheden? 
Hvordan gør man bære-
dygtighed til driver for 
innovation og forretnings-
udvikling? Hvordan sætter 
man meningsfulde mål 
for virksomheders arbejde 
med bæredygtighed - og 
hvordan måler man effek-
ten på sociale og grønne 
parametre?

Af 
Kristian Kongensgaard

”Der er mange flere penge i at 
løse verdens problemer, end 
der er i at skabe dem.”
Claus Stig Pedersen, 
Senior Director, Head of Corporate 
Sustainability, Novozymes

“De senere år er CSR ikke  
bare flyttet ind på direktions-
gangen, men CSR har fået fast 
bopæl her.”
Jens Klarskov, 
administrerende direktør,  
Dansk Erhverv

”Ingen kan i længden tjene 
penge på en verden, der ikke 
er bæredygtig. Derfor skal vi 
udnytte danske virksomheders 
potentiale til at levere bære-
dygtige løsninger.”
Mogens Lykketoft, 
formand, FN’s generalforsamling

”Private virksomheder har 
en nøglerolle at spille i at nå 
bæredygtige mål. Det kan ikke 
overlades kun til regeringer 
og filantropi.”
Peter White, 
Chief Operating Officer, World Business 
Council for Sustainable Development

På konferencen overrakte Kronprinsesse Mary CSR Prisen 2015 til repræsentanter for 4 virksomheder: bryggeriet Carlsberg, olieudvindings-
virksomheden Maersk Drilling, emulgatorvirksomheden Palsgaard og medicinalkoncernen Novo Nordisk. Her ses vinderne sammen med Kron-
prinsessen og repræsentanter for konferencens arrangører. (Foto: Jakob Carlsen).csr
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“Hvor kan vi maksimere det 
positive, og hvor kan vi mini-
mere det negative? Start småt, 
ellers kan det blive svært at 
prioritere og nå nogle mål.”
Yulia Ivanova, 
projektleder, Corporate Sustainability, 
Novo Nordisk

“Et af dilemmaerne ved CSR 
er at finde balancen mellem 
samfundets forventninger 
og det udbytte, vi kan få som 
virksomhed.”
Annette Stube, 
Head of Group Sustainability, 
A.P. Møller - Mærsk

“Udviklingen kalder på at 
integrere finansielle og ikke-
finansielle informationer.”
Charlotte Jepsen, 
administrerende direktør, 
FSR - danske revisorer

”Det vil være en stor hjælp for 
mange virksomheder at have 
partnerskaber og nogen at 
tale med, om hvordan man  
arbejder med bæredygtighed.”
Victor Kjær, 
vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

På ”Break out session 2” om partnerskaber for bæredygtig udvikling og bæredygtig business 
præsenterede CSR-chef Helene Regnell, Dansk Supermarked, et løft i værdikæden af ”Bære-
dygtig fisk fra vand til tand”. (Foto: Jakob Carlsen).

Claus Stig Pedersen, Senior Director, Head 
of Corporate Sustainability, Novozymes, talte 
blandt andet om “Bæredygtighed og part-
nerskaber som drivkraft for forretningen”. 
(Foto: Kaj Bonne).

Mogens Lykketoft, formand for FN’s general-
forsamling, var med på en optagelse fra New 
York. (Foto: Kaj Bonne).

Under ”Break out session 1” var emnet ”Bæredygtighed som driver for innovation og forretningsudvikling”. (Foto: Jakob Carlsen).



Mads Tvillinggaard Bonde gav sig til at læse biotekno-
logi, fordi han synes, det er et spændende fag. Men han 
syntes ikke, at undervisningen var lagt spændende nok 
tilrette. Det gjorde ret mange af de medstuderende hel-
ler ikke. Mads Bonde begyndte derfor at lege med idéen 
om at benytte teknologien i computerspil til at udvikle 
virtuelle undervisningslaboratorier. Her kunne de stude-
rende udføre deres egne forsøg og ad den vej øge deres 
motivation og viden. Idéen er siden blevet til den globale 
markedsleder Labster ApS, som Dansk Erhverv tidligere 
på året hædrede med sin Videnstafet-pris. Virksomheden 
kører med vækstrater, som ellers hører hjemme i science 
fiction-film.

Af Kristian Kongensgaard

I den virtuelle verden kan næsten alt 
lade sig gøre. For eksempel at drive 
en virksomhed med årlige vækstra-
ter på 500-1.000 procent.
Men for den unge virksomhed 
Labster, der udvikler virtuelle un-
dervisningslaboratorier, er så store 
årlige vækstrater virkelige og ikke 
virtuelle.
I foråret 2015 modtog Labster Dansk 
Erhvervs Videnstafet-pris i katego-
rien ”Viden, forretningsudvikling & 

greres løbende med de udfordringer, 
det medfører,” fortæller han.

Har over 50.000 brugere
Hovedsædet ligger på Holmen i 
København i lokaler, der tidligere 
og siden 1888 har huset Søværnets 
”Beklædnings-Magasin”. Nu er det 
så ikke længere marinens personale, 
der bliver klædt på herfra, men tu-
sindvis af gymnasieelever og stude-
rende over hele verden - foreløbig er 
det langt over 50.000.
Foruden Danmark har Labster min-
dre kontorer i Schweiz, Mexico og 
Indonesien. Men Mads Tvilling- 
gaard Bonde bedyrer, at hovedkon-
toret forbliver i København:
”Med den voldsomme ekspansion, vi 
er inde i, kan det godt være en ud-
fordring at rekruttere nye medarbej-
dere med de ønskede kompetencer i 
det tempo, vi gerne vil. Men det har 
ikke noget at gøre med Danmark. 
København er tværtimod et meget 
populært sted at arbejde, og hoved-
staden er i stand til at tiltrække in-
ternationale talenter,” påpeger han.

Forskningsprojekt blev
til egen virksomhed
Mads Tvillinggaard Bonde er uddan-
net civilingeniør og ph.d. i biotekno-
logi fra DTU - Danmarks Tekniske 

Universitet, og han har også studeret 
på Harvard University i USA:
”Det var under studiet, at jeg fik idéen 
til et undervisningslaboratorium ba-
seret på teknologien i computerspil. 
Som studerende havde vi kun i min-
dre grad mulighed for selv at udføre 
forsøg og lære af dem og alle de fejl, 
man kan begå. Forskningsudstyr er 
ofte meget dyrt og derfor begrænset 
i forhold til de mange studerende. 
Opbygningen af et virtuelt undervis-
ningslaboratorium blev mit forsk-
ningsprojekt, og efterfølgende blev 
jeg af en af professorerne på Har-
vard opfordret til at kommercialisere 
idéen og oprette en virksomhed. Det 
var ikke noget, jeg selv havde tænkt 
på dengang. Men i universitetsmil-
jøet i USA er det meget almindeligt 
at tænke i de baner.”

Konkurrenterne 
satser meget lidt
Hvem er Labsters konkurrenter?
”På globalt plan kan vi allerede nu 
betragte os som markedsledende. Vi 
har to direkte konkurrenter. Det er to 
store forlagsvirksomheder inden for 

Mester i motivation

kreativitet”. Det særlige ved prisen 
er, at den ikke gives for opnåede re-
sultater men for forventninger til at 
realisere et yderligere potentiale i 
virksomheden.
Labster har i dag i alt cirka 30 medar-
bejdere. Mads Tvillinggaard Bonde, 
der er 29 år, direktør og medstifter af 
virksomheden, regner med, at med-
arbejderstaben i løbet af de næste 
3-5 år kommer op på cirka 200:
”Det er vi allerede godt i gang med at 
strukturere virksomheden til, så de 
mange nye medarbejdere kan inte-

Labsters hovedsæde ligger på Holmen i København i lokaler, der tidligere og siden 1888 har huset Søværnets ”Beklædnings-Magasin”. Nu er det ikke længere marinens personale, der bliver 
klædt på herfra, men tusindvis af gymnasieelever og studerende over hele verden - foreløbig er det langt over 50.000. Mads Tvillinggaard Bonde, forrest i billedet, er virksomhedens direktør og 
medstifter. (Foto: Kaj Bonne).

Labster har udviklet over 30 forskellige virtuelle 
laboratoriefunktioner til undervisningsbrug, flest 
til de hardcore naturvidenskabelige fag, og der er 

10 nye på vej. (Foto: Kaj Bonne).

viden
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Boost dit innovationsprojekt!

København
• Fredag den 2. oktober 2015, kl. 8-10.
• Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 25. september 2015.

Innovationsfonden og Dansk Erhverv inviterer til morgenmøde om det nye 
InnoBooster-program.
Sådan kan din virksomhed opnå kapitaltilførsel fra Innovationsfonden. Er du en 
mindre virksomhed eller iværksætter med en stærk idé, og er du villig til selv at 
investere og komme godt i gang? Nu har du alle tiders chance for at få indsigt i, 
hvordan du opbygger et godt projekt og opnår medfinansiering til at få det reali-
seret.

Om InnoBooster
InnoBooster har fokus på innovative virksomheder med potentiale til at skabe 
vækst og beskæftigelse i Danmark. Som noget helt nyt er programmet også mål-
rettet start-up virksomheder med spændende udviklingsidéer. Den nyskabende 
idé er i centrum. Det kan være et nyt produkt, en ny service, der ikke er på mar-
kedet i dag, eller forbedring af en proces, som skaber bedre konkurrenceevne. 
Innovationsfonden kan med InnoBooster-programmet investere mindre beløb og 
helt op til 5 millioner kr., og pengene kan søges 365 dage om året. Læs mere på: 
www.innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/innobooster

Udbytte
Du bliver klædt på til at søge finansiering fra InnoBooster-programmet samtidig 
med, at du bliver præsenteret for et par stærke eksempler på virksomheder, som 
allerede har opnået finansiering af deres forretningsidé.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt på: www.danskerhverv.dk/
Kurser-og-Events, søg på ”Boost dit innovationsprojekt!”
Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Yderligere oplysninger
Thomas Bjerre, Innovationsfonden:
• Telefon: 61 90 50 19.
• E-mail: thomas.bjerre@innofond.dk
Louise Riisgaard, Dansk Erhverv:
• Telefon: 33 74 62 82.
• E-mail: lri@danskerhverv.dk

undervisningsmaterialer, der af kon-
kurrencemæssige grunde har opkøbt 
virksomheder som vores. Imidlertid 
satser forlagene i øjeblikket meget 
lidt på at udvikle produkterne, for-
mentlig fordi det konkurrerer med 
deres eksisterende produkter.”

Udvikler laboratorierne
sammen med kunderne
Hvem er kunderne?
”Det er primært uddannelsesinsti-
tutioner og også undervisningsmyn-
digheder. I Danmark benytter forelø-
big cirka 30 gymnasier samt næsten 
alle landets universiteter Labsters 
laboratorier. Indtil nu har vi kunder 
i 15 lande, først og fremmest i USA, 
England og Tyskland.”
I dag har Labster udviklet over 30 
forskellige virtuelle laboratoriefunk-
tioner, flest til de hardcore naturvi-
denskabelige fag, og der er 10 nye på 
vej:
”I princippet kan alle fag have glæde 
af det virtuelle værktøj - også de mere 
kreative. Det er vores vision at kunne 
tilbyde alle naturvidenskabelige og 
tekniske brancher, hvor det er re-
levant at kunne simulere, et sådant 
redskab - for eksempel i ingeniør- og 
lægeuddannelserne. Den løbende ud-
vikling af laboratorierne sker i vidt 
omfang sammen med kunderne. Vi 
har partnerskaber med universiteter 
som for eksempel Harvard, Massa-
chusetts Institute of Technology, Ber-
keley, Stanford og University of Hong 
Kong.”

Alt er betalt tilbage
Hvilket kapitalgrundlag bygger 
Labster på?
”Vi har ikke hentet penge hos pri-
vate investorer eller banker. Kapi-
talen er kommet fra, at vi allerede 

fra starten fokuserede på salg og har 
geninvesteret alt overskud, samt fra 
forskellige fonde, blandt andre Mar-
kedsmodningsfonden, Innovations-
fonden, Vækstfonden og EU-fonde. 
Det gjorde det muligt for os lang-
sigtet at opbygge den nødvendige 
platform uden at skulle afgive indfly-
delse til eksterne private investorer. 
Men vi har tjent penge fra dag 1, og 
vi har allerede betalt det hele tilbage 
til statskassen.”

”Vi har tjent penge fra  
dag 1, og vi har allerede 
betalt det hele tilbage til 
statskassen.”

Mads Tvillinggaard Bonde, 
medstifter, Labster ApS

Labster er et anpartsselskab med 
en halvpart til hver af de to stiftere, 
Mads Bonde og Michael Bodekær.

Produktudviklingen
kræver store investeringer
Hvordan er det løbende behov for 
investeringer?
”Selve produktet er virtuelt og skal 
derfor ikke fysisk fremstilles til hver 
enkelt kunde. Den løbende produkt-
udvikling, som i høj grad er højtek-
nologisk, kræver store investeringer, 
ikke mindst i meget dygtige talen-
ter. Desuden vil supportfunktionen 

vokse i samme takt som afsætningen, 
ligesom sælgerkorpset pt. er under 
kraftig udbygning.”
Hvilke studerende har mest gavn af 
Labsters undervisningslaboratorier?
”Generelt er studerende meget sultne 
på at have teknologi til rådighed. 
Undersøgelser udført af psykologer 
og forskere viste sidste år, at Labster 
øger de studerendes indlæring med 
76 procent mere end den alminde-
lige undervisning. Det skyldes også, 
at den virtuelle indgangsvinkel øger 
deres motivation betragteligt. De 
studerende, der har sværest ved at 
følge med, får det højeste videnud-
bytte. Det samme gælder også til en 
vis grad mellemgruppen. Men de 
dygtigste har også stor gavn af labo-
ratorierne, idet de kommer hurtigere 
igennem pensum.”
”Vi kan se, at det er muligt at lære 
mere, hurtigere og på en mere moti-

Labster modtog i foråret 2015 
Dansk Erhvervs Videnstafet-pris.

Labster ApS

• Udvikler virtuelle undervis-
ningslaboratorier på basis af 
teknologien i computerspil.

• Blev stiftet i 2011.
• Foreløbig har langt over 50.000 

gymnasieelever og studerende i 
15 lande nydt godt af laborato-
rierne.

• Virksomheden regner med at 
vokse fra cirka 30-200 medar-
bejdere i løbet af de næste 3-5 
år.

• Har partnerskaber med univer-
siteter som for eksempel Har-
vard, Massachusetts Institute of 
Technology, Berkeley, Stanford 
og University of Hong Kong.

verende måde end hidtil,” slår Mads 
Tvillinggaard Bonde fast.
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DIN PENSION 
ER BLEVET 
FUNKTIO’NÆR

Få stort overblik på 
en enkel måde 

Med PFA Kundeprogram kan du komme en 
hel del nærmere på din pensionsordning 
og -opsparing. Du tilmelder dig ved at 
udfylde din profil på mitpfa.dk og sige ja 
til, at vi må kontakte dig. Så får du en mail 
otte gange om året med dine personlige 
tal, gode råd og anbefalinger. 

Tilmeld dig på mitpfa.dk

alternativ_Koncernsamtykke_230x325mm.indd   1 09/07/15   08.59

Skal I vinde årets PR-Tiger?

PUBLIC RELATIONS BRANCHEN UDDELER

FOR TREDJE ÅR I TRÆK PR-TIGEREN TIL

BRANCHENS BEDSTE CASES

Der er nu åbent for indsendelse af cases i de tre
kategorier. Overrækkelsen af priserne foregår ved
et arrangement den 26. november 2015 på Børsen
i København

Vær med i kampen om dette års PR-Tiger!
Alle kommunikationsprojekter, hvor et bureau har været 
involveret, kan deltage. Der kan indstilles og vindes priser 
i tre forskellige kategorier:

PR Strategi-prisen: Gives for det fremragende arbejde 
vedrørende den strategiske platform for en efterfølgende 
PR-indsats, en specifik kampagne, en eksekvering eller 
en projektorienteret indsats.

PR Eksekverings-prisen: Denne pris gives for det frem-
ragende arbejde vedrørende den faktiske eksekvering af 
en strategi, plan eller idé.

PR Nytænknings-prisen: Denne pris gives for den 
fremragende idé, der i sin kreativitet udvider branchens 
klassiske metoder og værktøjer.

Der er indsendelsesfrist 1. oktober kl. 12.00
Læs mere og se indsendelsesbetingelser på:
publicrelationsbranchen.dk/pr-tigeren

TJEN PENGE PÅ 
DIT MEDLEMSKAB
Få kontante fordele med dit Dansk Erhverv medlemskab - 
gør som 2.400 andre virksomheder - tilmeld dig en af vores for-
delsaftaler allerede i dag.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få del i 
fordelsaftalerne, så kontakt Dansk Erhvervs konsulenter på:
• Telefon: 33 74 60 00.
• E-mail: medlemsrabatter@danskerhverv.dk

Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar, der primært går til dækning 
af markedsføringsomkostninger.

Læs mere om medlemsfordelene på: www.danskerhverv.dk

NODECO INKASSO
Få effektiv og hurtig inkassoløsning  
for 475 kr. om året.

CARNET & CERTIFIKAT
Få 50 % rabat på legalisering
af eksportdokumenter.

FRONTROW BUSINESS
Erhvervsklub med rabatter og  
VIP-oplevelser på koncerter, sport, 
teater mv.

ØRESUNDSBRON
Få halv pris over Øresundsbron og
spar depositum på BroBizzer.

Q8
Få rabat på Q8 og F24 tankstationer 
over hele landet.

PARSIFAL SERVICES
Professionel efterforskning  
til erhvervslivet.

BERLINGSKE
Få et godt tilbud på Berlingske
og spar mindst 50 %.

EUROCARD
Få glæde af Eurocard firma- og
privatkort til en favorabel pris.

PENSION FOR FUNKTIONÆRER
Få pension med lave omkostninger
og fleksibilitet.
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TILMELDING
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events

Uddybende oplysninger om 

samtlige af Dansk Erhvervs 

kurser og øvrige arrangementer 

findes på  www.danskerhverv.dk 

hvor du kan tilmelde dig on-line.

DANSK ERHVERV
KURSER 
arrangementer

og

Beskatning af medarbejdere

Kolding
• Onsdag den 23. september 2015, kl. 9-12.
• Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1.
København
• Onsdag den 30. september 2015, kl. 13-16.
• Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 25. september 2015.

Underviser
• Kolding: Jacob Østergaard, senior manager.
• København: Niels Sonne, statsautoriseret revisor.
Begge fra Deloitte.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 990,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, find: ”Beskatning af medarbejdere”.

Praktisk håndtering af eFeriekort

København
• Torsdag den 24. september 2015, kl. 9.00-11.30.
• Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 18. september 2015.

Undervisere
• Sussi Majbritt Bigom, lønkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening.
• Kasper Güldner Kolenda, juridisk konsulent, Dansk Erhverv.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, 
find: ”Praktisk håndtering af eFeriekort”.

Distributørkontrakter

Kolding
• Torsdag den 24. september 2015, kl. 9.30-11.30.
• Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1.
København
• Onsdag den 30. september 2015, kl. 9-11.
• Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 25. september 2015.

Mange af Dansk Erhvervs medlemmer importerer og videresælger i eget navn og 
for egen regning. På dette morgenmøde vil du få indblik i de væsentligste regler, 
der gælder for denne type aftaler.

Hvem kan deltage?
Importører samt danske producenter, der eksporterer ved hjælp af eneforhand-
lere, kan med fordel deltage i mødet.

Underviser
Sven Petersen, advokat, Dansk Erhverv.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, find: ”Distributørkontrakter”.

E-handelsjura - 360

Kolding
• Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 9.30-13.30.
• Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1.
• Tilmeldingsfrist: Mandag den 21. september 2015.
København
• Tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 9-13.
• Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 2. oktober 2015.

Bliv opdateret på alle de regler, der regulerer forholdet mellem dig og dine 
kunder på nettet. På kurset gennemgås reglerne i blandt andet e-handelsloven, 
forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven med afsæt i den nyeste praksis fra 
domstolene, klagenævn og Forbrugerombudsmanden.
Kurset er relevant for både virksomheder, der driver nethandel, og dem som øn-
sker at etablere en netbutik.

Underviser
Martin Jørgensen, advokat, Dansk Erhverv.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 990,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, find: ”E-handelsjura - 360”.

Sidste nyt i ansættelsesretten

Kolding
• Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 9.30-12.30.
• Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 9. oktober 2015.

Bliv opdateret på ansættelsesretten på en hurtig og effektiv måde. Vi gennemgår 
dels aktuel retspraksis og seneste lovændringer, dels behandler vi en række ak-
tuelle temaer. Alt sammen ud fra en praktisk vinkel, som du kan anvende i din 
hverdag. Kurset fokuserer på nyheder, der er mindre end et halvt år gamle.
Vi tilbyder morgenmad, så kom og netværk med de øvrige deltagere.

Undervisere
• Katrin Seirup, advokat.
• Helene Niemann Ogstrup, advokat.
Begge fra Dansk Erhverv.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 990,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, find: ”Sidste nyt i ansættelsesretten”.
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Ligeløn og kønsopdelt lønstatistik

København
• Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 15.00-16.30.
• Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K.
• Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 13. oktober 2015.

Få en forståelse for, hvilke regler om ligeløn og kønsopdelt lønstatistik, der gæl-
der for din virksomhed.
Ligelønsloven er blevet ændret, så også mindre virksomheder er blevet omfat-
tet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik. Virksomheder med 10 fuldtidsbe-
skæftigede, og hvor tre mænd og tre kvinder er beskæftiget ved samme slags 
arbejde, skal udarbejde kønsopdelt lønstatistik første gang i 2016 på baggrund af 
2015-løntal. Virksomheder, som er omfattet af en overenskomst, der allerede har 
gennemført ligelønslovens bestemmelser, er dog først omfattet af de nye regler 
på det tidspunkt, hvor overenskomsten kan blive opsagt til ophør, det vil sige den 
1. marts 2017.
Vi indleder kurset med en kort indføring i reglerne om ligeløn og ser på retsprak-
sis. Derefter gennemgår vi ligelønslovens regler om kønsopdelt lønstatistik. Her 
viser vi nogle eksempler på, hvordan kønsopdelt lønstatistik kan udformes:
• Hvem er omfattet?
• Hvor meget skal med?
• Hvem skal se statistikken?
• Hvordan udformes statistikken?
• Hvad kan Dansk Erhverv hjælpe med?

Undervisere
• Maria Nymann, advokatfuldmægtig.
• Søren Johannessen, lønstatistikchef.
Begge fra Dansk Erhverv.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, 
søg efter: ”Ligeløn og kønsopdelt lønstatistik”.

Revenue Management anno 2015

København
• Onsdag den 7. oktober 2015, kl. 9.30-16.30.
• Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 2. oktober 2015.

Hotellerne mærker i stigende grad pres på indtjeningen som følge af stigende 
omkostninger til deres salgskanaler. Hotelorganisationen må derfor øge sine 
kompetencer inden for den nyeste revenue management viden for at kunne sætte 
de rigtige priser til de rigtige gæster, på det rigtige tidspunkt - og sælge værelset 
gennem den bedste salgskanal.

Indhold
• Valg af salgskanaler og brug af værktøjer.
• Prisstrukturen/prisstrategi.
• Hjemmesidens evne til at skabe bookinger.
• Håndtering af firmaaftaler.
• Overblik over konkurrenter i markedet.
• Forskel i indtjening på kundesegmenter.

Underviser
Annette Vangstrup, medindehaver, virksomhedskonsulenthuset Asnæs & Vang-
strup.

Pris
• Kr. 2.800,- + moms for alle.
• Men yderligere deltagere fra samme virksomhed, der er medlem  

af Dansk Erhverv, får 50 % rabat.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, 
find: ”Revenue Management anno 2015”.

Kom godt i gang med CSR - endagskursus

København
• Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 9-16.
• Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K.
• Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 13. oktober 2015.
Aarhus
• Fredag den 23. oktober 2015, kl. 9-16.
• Sted: Scandic Aarhus City, Østergade 10.
• Tilmeldingsfrist: Fredag den 9. oktober 2015.

CSR handler om at drive forretning på en måde, der mindsker de negative på-
virkninger og øger den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi. Med en 
systematisk CSR-indsats kan du skabe besparelser på bundlinjen og styrkede 
relationer til kunder, leverandører og medarbejdere.
Dette introduktionskursus giver dig overblik over de vigtigste CSR-områder og 
–retningslinjer. Du får inspiration fra andre virksomheders erfaringer, og du går 
hjem med konkrete værktøjer til at gå i gang eller komme godt videre i din egen 
virksomhed med CSR og bæredygtig forretningsudvikling.

Program
Introduktion: Hvad er CSR, og hvordan kan det styrke forretningen?
• Overblik: CSR-emner og internationale retningslinjer.
• Inspiration: Virksomhedscases fra mindre og mellemstore virksomheder.
• Værktøjer: Sådan kan du arbejde med CSR i din virksomhed.

Undervisere
• Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv.
• Case-oplæg fra virksomheder med CSR-erfaring.

Efter kurset kan du deltage i Dansk Erhvervs nye CSR-netværk for let-øvede, 
hvor du får sparring, viden og værktøjer til at forsætte CSR-arbejdet.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 995,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, 
find: ”Kom godt i gang med CSR - endagskursus”.

Godmorgen-møde om Rykkerprocedure,  
gebyrer & forældelse

København
• Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 9-12.
• Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K.
• Tilmeldingsfrist: Mandag den 28. september 2015.

Kender du dine kunder?
• Få indsigt i selskabsformer og deres hæftelse samt soliditetsoplysninger.
• Få gode råd til dine salgs- og leveringsbetingelser.
• Få en stærkere viden i rentetilskrivning og gebyrer.
• Få gode råd til rykkerprocedurer, inkassovarsling, omkostninger og kreditdage.
Vi sætter fokus på alle områder og giver gode råd til, hvordan disse områder kan 
gøres lettere, og hvordan du skal agere i henhold til lovgivningen.
Efterfølgende vil der være mulighed for at booke ”one-to-one”-møder, hvor delta-
gerne kan få svar på spørgsmål og udfordringer, der er for deres virksomhed.

Underviser
Henning Gericke, administrerende direktør 
i Nodeco - Nordic Debt Collection A/S og 
formand for Dansk Inkassobrancheforening.

Pris
• Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv.
• Kr. 990,- + moms for ikke-medlemmer.
No show-gebyr på kr. 500,- + moms.

Tilmelding
www.danskerhverv.dk/kurser-og-events, 
søg efter: ”Godmorgen-møde om Rykkerprocedure, gebyrer & forældelse.”
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Detailhandlens Fagprøvepris er med til at synliggøre  
de gode muligheder i erhvervsuddannelserne, mener  
minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen 
Trane Nørby. Hun overrakte priserne til årets vindere, 
hvor både første-, anden- og tredjepladsen gik til unge 
kvinder.

Minister: 
Vindere af fagprøvepris kan skabe stolthed i faget

Af Louise Jaaks Sletting,  
Pernille Plougheld og  
Kristian Kongensgaard
Foto: Kaj Bonne

Forleden modtog Anna Aviaja Hol 
Thyssen, Lisa Skovby Jørgensen 
og Maria Augustesen Detailhand-
lens Fagprøvepris 2015 hos Dansk 
Erhverv på Børsen i København. 
Minister for børn, undervisning og 
ligestilling Ellen Trane Nørby over-
rakte priserne til vinderne. Hun me-
ner, at priserne sætter fokus på de 
mange muligheder i erhvervsuddan-
nelserne:
”Fagprøveprisen er med til at åbne 
både de unges og forældrenes øjne 
for de mange og gode muligheder i 
erhvervsuddannelserne. Prismod-
tagerne er gode ambassadører for 
detailhandlen og kan være med til at 
højne prestigen og skabe stolthed i 
faget. Personligt synes jeg, at det er 
en fornøjelse at møde den dygtige 

Detailhandlens Fagprøvepris 2015

Det er 17. gang, at Dansk Principalforening og Dansk Erhverv uddeler Detail-
handlens Fagprøvepris, og de gik i år til:

• 1. præmie - 25.000 kr.
Anna Aviaja Hol Thyssen vandt årets førstepræmie for sit projekt med at øge 
salget af hudplejeprodukter til mænd i Magasin i Aarhus. Salget landede i indeks 
123 sammenlignet med samme periode året før. Priskomitéen fremhæver i sin 
begrundelse Annas mod til at bevæge sig ud af det traditionelle kvindeunivers og 
gå efter mændene og på fornem vis at omsætte salgsteorier til praksis.
• 2. præmie - 20.000 kr.
Andenpladsen gik til Lisa Skovby Jørgensen, der i den grad øgede salget af dren-
getøj i H&M i Nykøbing Falster ved at flytte rundt på varernes placering i butik-
ken. Dommerkomitéen hæfter sig ved Lisas forståelse for godt købmandskab - og 
i et centralt styret koncept.
• 3. præmie - 15.000 kr.
Maria Augustesen vandt en tredjeplads for sit fagprøveprojekt ved Hays Shop i 
Magasin i Aarhus. Dommerne fremhæver godt købmandskab og god anvendelse 
af sociale medier - og ikke mindst resultatet, der endte med et salg i indeks 301.

medier, tal, produktudvikling og ten-
denser. Det er langt mere end at stå og 
lange varer over en disk. Vi håber, at 
endnu flere vil gå den vej fremover.”

Særligt fokus på
elevstrømmene
I sin velkomst til Detailhandelskon-
ferencen 2015 og uddelingen af fag-
prøvepriserne sagde direktør Laurits 
Rønn, Dansk Erhverv, blandt andet:
”Vi arbejder målrettet med at med-
virke til at sikre vores medlemsvirk-
somheder de rette rammebetingelser 
for at kunne uddanne fremtidens 
medarbejdere i detailhandelen. Ud-

dannelsesaktørerne på erhvervsud-
dannelsesområdet er nu godt i gang 
med første hold elever, der er påbe-
gyndt deres uddannelse efter, at er-
hvervsuddannelsesreformen trådte 
i kraft 1. august i år. Dansk Erhverv 
følger implementeringen tæt. No-
get af det, vi har særligt fokus på, 
er elevstrømmene samt styrkelse af 
sammenhængen mellem uddannel-
serne og det arbejdsmarked, der ven-
ter eleverne efter endt uddannelse. 
Begge elementer er af stor betydning 
for virksomhedernes mulighed for at 
kunne rekruttere medarbejdere med 
de rette kompetencer.”

Fra venstre: Undervisningsminister Ellen Trane Nørby, 1. præmiemodtager Anna Aviaja Hol Thyssen, 2. præmie Lisa Skovby Jørgensen, 3. præmie Maria Augustesen, og Henry Søgaard Meyer 
- formand for Dansk Principalforening.

salgsassistent, som kan sit hånd-
værk. Det gør købsoplevelsen bedre 
at blive ekspederet af en, der kender 
sit fag og er stolt af det,” siger Ellen 
Trane Nørby.

Klassisk købmandskab
møder fremtiden
Hos Dansk Erhverv er man glad og 
stolt over at kunne uddele priserne, 
der sætter spot på, hvordan klassisk 
købmandskab møder fremtiden:
”Der er så meget idérigdom ude i bu-
tikkerne, og det er en stor fornøjelse 
at se den samlet og hylde den. Det er 
de her unge talenter og det her gå-
på-mod, der tager de klassiske dan-
ske købmandstraditioner med ind 
i fremtiden, ” siger chefkonsulent 
Louise Holm Sommer, Dansk Er-
hverv, og fortsætter:
”En uddannelse i detailhandlen kan 
kickstarte en karriere og åbne et hav 
af muligheder for de unge, der interes-
serer sig for mennesker, salg, sociale 


