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 Bilag 5 (Interview med Esben Licht) 
Dato: 
 
Personer til stede: 
 
(tid 00:05 ) Esben: Hvad er det i studere 
 
(tid 00:09) Stig: Vi er begge to på hum-tek. Hvor vi har datalogi og jeg har i øjeblikket 
psykologi… Du [Bahar] har så performance-design… 
 
(tid 00:18) Bahar: ja… vi hørte dit foredrag for 2 uger siden. 
 
(tid 00:23) Stig: ja, præcis … vi er igang med et projekt omkring virksomhedsopstart… og så 
tænkte vi at det oplagt at tage kontakt til dig… 
 
(tid 00:33) Esben: helt sikkert… 
 
(tid 00:36) Stig: Vi ser det her mere som en indledende samtale, hvis det er muligt at lave et 
interview senere hen? 
 
(tid 00:44) Esben: jo, lad os se på det...i skal bare gå igang… er der noget formål? hvor skal 
vi lande i dag? 
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(tid 00:55) Stig: Vi kunne godt tænke os at rette vores projekt hen imod: “kan vi udvikle et 
produkt der gør det nemmere studerende at opstarte virksomhed?” … Om det så er en 
hjemmeside med tjekliste eller … så måske lidt om dine udfordringer med hensyn til at starte 
virksomhed. 
 
(tid 01:15) Esben: Jamen, der er mange udfordringer når man starter en virksomhed… men 
der er en fyr der hedder Daniel Priestley som har skrevet en bog der hedder… 
 
(tid 01:29) Bahar: vi har set det… jeg har faktisk købt en af bøgerne du har anbefalet: 
Entrepreneur Revolution. 
 
(tid 01:34) Esben: okay, yes, for jeg synes faktisk at i den bog kommer der nogle ret gode bud 
på, hvad er det ligesom, hvis man ikke har startet noget, hvad kunne man så gøre? Han 
snakker om risikovillighed for eksempel. Og det er jo hvor villig er man til at risikere et eller 
andet. Og hvad er man nervøs for ved at gøre det? Og jeg mener at netop som studerende 
har man oplagt chance for at opstarte et eller andet, fordi man er på SU… altså min 
virksomhed tjente aldrig penge mens jeg gik på RUC… eller det var ikke nødvendigt fordi jeg 
havde SU… så det gjorde noget andet… der er noget andet værdi i at have en virksomhed… 
alle mine computere har været betalt af firmaet, alle mine telefoner har været betalt af firmaet, 
dvs jeg har ikke fået løn, men jeg har fået nogle andre ting gennem det her firma… og jeg fik 
et sindssygt stort netværk og afprøvet nogle ting ikk… så er der noget omkring hvad tænker 
man det skal kunne eller ikke skal kunne… men også noget med om man synes man har 
noget … Jeg tror faktisk jeg har haft 2 kurser på RUC i retorik, og så begyndte jeg at sælge 
kurser i retorik… så er der også noget med “man behøver ikke at kunne det hele”, men det 
handler bare om at man kan performe det… så der er en eller anden form for; hvornår synes 
man, man er god nok..? hvor der nok lidt er en mentalitet i Danmark at man nok ikke er god 
nok… og den er svær, fordi den ligger ret dybt i mange mennesker og man tænker altid: “det 
er der nok nogen andre der nok skulle gøre, fordi det er nok ikke mig”... men i forhold til 
risikovillighed, synes jeg bare det er spændende at… for eksempel at man hæver 10.000 
kroner. Går rundt med dem i lommen. Og hvad er det så man er nervøs for? er man nervøs 
for at tabe dem..? er man bange for at nogen kommer og stjæler dem..? eller hvad er det..? 
eller hvis man ser et eller andet og så vide at man kunne købe det der hvis jeg havde lyst. Jeg 
har pengene lige i lommen… eller hvad er det så, der gør, at man ikke gør det..? eller hvorfor 
prioritere man som man gør.. så man kan gøre op med hvad man er nervøs for at noget galt 
for eksempel… det er en måde at teste sig selv lidt ikk... Der er andre der mener at hvis man 
ikke har det i sig, så har man det bare ikke i sig… Hvor jeg tror at Daniel Priestley havde nogle 
tanker omkring hvad kan man gøre for at presse sig selv over i retning af hvis man vil være 
mere iværksætter agtig… og noget omkring hvordan man går til markedet, som er spændende 
at overveje… jeg overvejede det overhovedet ikke… den måde jeg startede virksomhed på, 
var fuldstændig hovedløs … altså… hvor jeg bare ligesom sagde: “nå jamen, jeg ved hvordan 
man trykker en t-shirt, så nu starter jeg bare et t-shirt firma”... uden overhovedet at tænke 
længere end det… og det vil jeg aldrig anbefale nogen at gøre efter… at gå ind i t-shirt trykker 
branchen.. det er temmelig hardcore. 
 
(tid 04:17) Bahar: er det [at starte virksomhed] noget du havde tænkte at gøre inden du 
startede på RUC eller mens … 
 
(tid 04:23) Esben: jeg startede min virksomhed 14 dage før jeg startede på RUC… i august 
lige før jeg skulle til at [starte på RUC]... så jah. 
 
(tid 04:31) Bahar: så det var planlagt ved at du tænkte: “nå nu kommer jeg til at...” 
 



(tid 04:34) Esben: ja, nu skulle jeg til at studerende så nu skulle jeg til at tjene nogle penge.. 
og så tænkte jeg at det var vigtigt at have en virksomhed … og det er der ikke så mange andre 
studerende der tænker.. jeg tror der er mange studerende der bare tænker nu skal de til at 
have et studiejob… jeg var mere: “jeg var nødt til at starte en virksomhed”.. jeg så det nærmest 
som eneste udvej… øh, det var det helt klart ikke og jeg tjente aldrig så mange penge og jeg 
fik et studiejob i stedet for, men på en eller anden måde så kørte det… og da jeg så var færdig 
med at studere så var der bare en omsætning på cirka 750.000, som “noget jeg bare lavet 
ved siden af”-agtig… så tænkte jeg at måske så kan det noget.. og så gav jeg det et år og nu 
er vi ved at være et par år efter og der er julemusik og firmaets medarbejdere er på arbejde…. 
men ja det er interessant med sådan en checkliste der, hvad den kan eller ikke kan… jeg tror 
ikke man ved, hvor meget man ikke ved… Men jeg tror også at en af mine ting det der med 
at, det er vigtigt bare at kaste sig ud i det… Jeg kan huske dengang jeg første gang skulle 
medarbejder registreres… som man skal hvis man skal have en medarbejder… det betyder 
også at man månedligt skal indberette løn til SKAT på hvor meget ens medarbejdere får… 
hvis man ikke indberetter noget som helst, så tror SKAT at man ligesom udbetaler løn uden 
at sige det, og så sender de dig en bøde fordi du ikke har indberettet plus de pålægger en at 
betale en moms tilsvarende noget der måske kunne være månedsløn… på trods af at der ikke 
har været udbetalt løn… så når man logger ind 3 måneder senere kan man være ude for at 
der ligger 3 dummebøder plus en masse skat man skal betale… og der er ikke nogen som 
har fået løn… det er bare en registrering vi lige har lavet… og det der med at ting har 
konsekvenser på den ene eller anden måde. 
Jeg ved ikke… jeg synes måske nogen gange, det er måske mere generel forstand, der 
mangler nogen der checker at nogen medarbejdere-registerer deres virksomhed… det at der 
faktisk er nogen der skal have en medarbejder, der skal have en løn.. hvis det først kommer 
til at gå godt så kommer det til at være en pengemaskine for den danske stat… de kommer til 
at tjene så mange penge på det her… Men hvorfor er der ikke nogen der ringer..? fra den 
danske stat .. og siger “fuck hvor fedt, du er blevet medarbejder registreret, det betyder at der 
er noget værdiskabelse for din virksomhed til samfundet.. vi vil bare lige ringe og sørge for at 
du har styr på det hele”... Hvor er opkaldet henne..?. der er bare ingenting, tværtimod så får 
man at vide at man er kæmpe idiot, hvis man ikke har styr på tingene… altså prøv at slappe 
af… kunne man lave sådan noget på RUC, hvor man registrerer sig RUC så der nogen der 
ringer og spørge om: “er der styr på det hele.. ? der er noget med moms.. hvis du synes det 
kunne være fedt, så kom ned så kan vi lige kigge på det sammen..” eller… jeg ved ikke hvad 
det kunne være… men det der med at der faktisk er nogen, der synes det er fedt at du prøver 
at starte virksomhed.. prøver at gøre et eller andet anderledes end så mange andre… det 
kunne godt mangle lidt.. 
 
der er også nogen der snakker om, at der i Danmark er det der med at man er bange for at 
fejle og mange virksomheder der åbner fejler… Jeg har lukket 3 virksomheder, tror jeg, som 
ikke blev til noget… hvis man starter en virksomhed og man fortæller folk man har startet den, 
så er man bange for at lukke den igen, for hvad tænker så folk om en… det bliver alle mulige 
tanker man får… andre steder er attituden lidt anderledes ala “nå det gik ikke, prøv igen, jeg 
må åbne noget andet”... i Danmark vil man gerne lykkes når man gør noget og jeg tror den 
her stolthed og det at man vil lykkes gør også at nogen vil have forbehold for det, for hvis du 
ikke kan, så er det træls at fortælle folk at du ikke kunne alligevel… 
 
(tid 08:00) Bahar: ja, især når man kaster sig ud i det og bagefter får attituden: “jeg sagde det 
jo til dig” fordi de ikke selv tør springe ud af boksen… 
 
(tid 08:00) Esben: Jeg tror også det handler om det med at man starter en virksomhed, man 
lukker en virksomhed, man starter en ny… for at finde ud af hvad der lige giver mening… og 
kan man kommer derhen hvor det er mere normalt… men også det du sagde med at der var 
nogle venner der sagde du ikke kunne, men hvorfor er der venner der siger at man ikke kan… 
hvad får de ud af det… udover de måske bare er lidt misundelig over det ikke er dem selv… 



Der er sindssyg mange gode fordele ved at have sin egen virksomhed også selvom man 
nærmest ikke tjener penge… der er forskellige fordele hvor man kan trække noget fra og andre 
forskellige ting ikk… selvfølgelig skal man have et eller andet man kan sælge.. man skal have 
indkomst.. man skal have et eller andet, men der skal ikke så meget til tit og ofte… til sidst 
kan en studiejob også være den rigtige vej ind i en organisation for at finde ud af hvad de 
mangler og så bagefter lave det til dem og sælge det… ja, der er ret mange muligheder for 
dem der ligesom griber chancen. Jeg kan godt forstå at det kan virke lidt besværligt, fordi hvad 
skal man sælge, eller hvad er det jeg kan som ingen andre kan… og det er et sindssygt godt 
spørgsmål ikk… og det er det man skal finde ud af.. hvor mit var virkelig basic, det var tekstiler 
med tryk.. og det var ikke fordi jeg anede noget om det, udover at jeg vidste en lille smule.. 
jeg var ikke uddannede inden for tekstiler eller tryk… 
 
(tid 09:37) Stig: Hvad med de andre 3 virksomheder, hvad var det for nogle virksomheder? 
 
(tid 09:42) Esben: jamen, jeg lavede noget der hed wooftop/rooftop/wrooftop, sammen med 
2 andre Ruc’ere, som var sådan noget konsulentagtig … i princippet gik det faktisk fint, vi 
havde nogle ret spændende opgaver og lavede nogle ting for blandt andet Engineer the Future 
… men dem jeg arbejdede sammen med var nogle helt andre personlighedstyper, som havde 
brug for tingene på en bestemt måde, så jeg kunne mærke at hver gang vi mødtes, var jeg 
bare i dårlig humør… det kunne jeg mærke “at det gider jeg ikke det her”... den ene var min 
bror … vi er gode brødre men vi dårlig til sætte forretning sammen fordi han ville gerne arbejde 
fra 08-16, og jeg ville gerne arbejde fra 10-22… det blev bare meget ulige på en eller anden 
måde, så det lukkede vi, men det gik fint… og alt der ligesom var i den konsulent biks tog jeg 
så over i min egen og tog nogle opgaver med videre… Og så har jeg, det er faktisk ikke lukket 
endnu, men det er lige ved at lukke dynamofabrikken som var et kontorfællesskab, som jeg 
havde med 3 andre venner… det var meget fedt at have kontorfællesskaber og det var 
hyggeligt, men der var ikke nogen der virkelig så kontorfællesskabet som en egentlig 
forretning ala hvordan får vi det her til at blive en bæredygtig forretning… det var mere sådan: 
“jeg har mit firma her og det er det jeg arbejder på” og han havde sit... vi var kun 2 til sidst... 
så der var ikke rigtig nogen der arbejdede på det fælles … så det var bare: “skal vi ikke bare 
lukke det her?” “jo” og så var det bare en sindssyg lækker beslutning inde i maven og der 
havde vi 500 kvm tilsammen alle sammen og måske 8 virksomheder … nu har vi 
[virksomheden] selv 250 [kvm] så vi er også vokset… vi er blevet flere end hvad vi var engang 
end hvor det bare var mig, hvor det også var fedt at der var andre rundt om mig 
[kontorfællesskab], men nu er vi kun lige os selv på en eller anden måde.. og så er der bare 
noget virksomheds skifte der udgør den 3. lukning… jeg havde min enkeltmandsvirksomhed, 
som bare var en enkeltmandsvirksomhed, og så havde jeg så samtidigt også en lidt mere 
konsulentagtig virksomhed, esben licht tror jeg bare den hed, med mig der holdt oplæg og 
undervisning og i forskellige ting; iværksætteri, retorik… men så gjorde jeg bare den 
virksomhed til MakerShirt, fordi den virksomhed efterhånden blev så stor, så hvis der sker 
noget med virksomheden, noget går galt, at det så ikke er mig der går konkurs, men bare 
virksomheden der går konkurs… så har jeg bare lavet en omregistrering og så lukket mit 
enkeltmandsfirma … Det bliver teknisk ikke… men helt tilbage i 2003 startede jeg noget der 
hed Sports Academy sammen med min ven Sonny fra gymnasiet, siden er han blevet stor, 
han er blevet træner for det færingske herrelandshold i håndbold… men vi lavede Sports 
Academy fordi vi så et hul i markedet for fodboldskoler og håndboldskoler ved eliteidræts 
udøvende børn så det var noget andet end det der fodboldskole på hyggeniveau… men så 
var der nogle ting der gjorde at… vi manglede nogle essentielle træner for at det gav mening 
og så lukkede vi det igen… vi havde det kun i 3 måneder tror jeg… så der har været meget; 
prøv noget, gør noget andet… men jeg tror også det er for mange kan lyde besværligt … der 
er også det at det er sindssygt svært at lukke en virksomhed hvis man har et selskab 
[virksomhed registreret som selskabsform].. hold kæft hvor er det besværligt.. men at lukke 
en enkeltmandsvirksomhed, det er bare som at knipse med fingre og så er det lukket… så der 
er ikke så meget (13: 25)xxx tab, det er bare privat. 



 
(tid 13:28) Stig: Hvad fik der ind i den der mentalitet; “jamen hvis det lukker så åbner jeg bare 
et nyt!” 
 
(tid 13:33) Esben: … sådan tror jeg aldrig det har været tror jeg… det var mere.. at jeg havde 
noget og så var der noget herovre som var spændende, hvor vi kunne lave noget 
konsulentagtigt… okay lad os prøve at gøre det… det var det jeg tænkte jeg skulle… jeg 
tænkte aldrig at jeg skulle have en t-shirt virksomhed… derfor tænkte jeg helt sikkert at lad os 
lave noget konsulent herovre… men så tror jeg også bare, at hvis det ikke fungere… hvis jeg 
ikke kan mærke noget indeni.. at jeg får ondt i maven fordi der er et eller andet der er galt så 
tænkte jeg altid: ”nå jamen, lad os bare lukke det igen.” … så det har været ikke fordi jeg har 
lukket noget og så tænkt lad os åbne noget nyt… det har mere været at der hele tiden har 
været noget… og så har der bare været nogle sideskud engang imellem… Men hvor 
mentaliteten kommer fra til det? det ved jeg ikke… man kan sige at det er lidt træls at have 
mange virksomheder fordi de skal revideres hver for sig. Så det koster hurtig mellem 5-10.000 
kroner om året for at sige at man har virksomheden… lige nu prøver jeg at holde det hele 
meget tæt. For lige dækker MakerShirt over sindssygt mange ting, som det ikke burde dække 
over, fordi jeg ikke kan overskue at hive noget ud for at jeg kan se om det er økonomisk 
bæredygtigt til at kunne opretholde sin egen økonomi… Så spændende er det heller ikke at 
stå for alle de regnskaber og at man skal logge ind på alle mulige hjemmesider og betale 
moms, skat og … det faktisk super besværeligt. 
 
(tid 15:00) Stig: Det firma du startede 2 uger inden du startede på RUC: hvad var det sværeste 
at komme igang med på det tidspunkt? 
 
(tid 15:10) Esben: Jeg tror jeg helt klart havde en ide om at havde man virksomhed så kom 
der kunder… … og sådan fungere verden faktisk ikke… så til at starte med, når man går 
tilbage og kigger i 2009, så blev der solgt for 6000 kroner, og i 2010 blev der solgt for, jeg kan 
ikke huske det, 50.000 kroner … så det var nogle ret små beløb der blev solgt for, for jeg 
gjorde ikke noget for det… Jeg gik på RUC, så jeg gik hen til rusvejlederne og sagde: “hey, 
jeg kan faktisk trykke de her rusvejleder t-shirt til jer”, og så blev det faktisk ligesom min første 
store kunde … så jeg var bare ham “der trykkede ting” på RUC for alle de organisationer der 
er… og så langsomt har det på en eller anden måde bare spredt sig derfra… så lavede jeg en 
hjemmeside, så lavede jeg en facebook side… hvis man går tilbage på facebook fra dengang 
kan man også se at det var rimelig lollede dengang… jeg ved det ikke helt… jeg tror tingene 
kom sådan lidt i slav-slav, så tog jeg en workshop på hum-tek om hvordan laver man 
hjemmesider, så lavede jeg en hjemmeside… Jeg har altid kaldt det sådan lidt en legeplads, 
hvor man har kunnet alle mulige ting… jeg har også snakket med mange om de ikke ville være 
med i det her, men så hørte jeg bare altid det der: “jeg har ikke lyst til at lave noget med 
tekstiler” hvor jeg har været: “prøv at hør her.. det handler jo ikke om tekstiler.. det handler jo 
om at have et sted og prøve nogle ting af”, og det er jo også det det er blevet nu ikk… nu er 
vi de grønneste inden for vores felt, og det er det der giver mening… og så kan vi se om vi 
kan være med til at skubbe en dagsorden i en eller anden retning ikk… Og det er det der er 
fedt, og hvorfor folk giver at arbejde sådan et sted … at det har ‘purpose’ på en eller anden 
måde… Det er spændende med virksomhedsledelse. Jeg synes ikke det er spændende med 
tryk på tekstiler… jeg synes det er spændende at nørde det nogle gange fra nogle forskellige 
vinkler … Men det jeg synes er spændende er at opbygge en organisation og køre ledelse og 
struktur og optimering.. om sælger tændstikker eller t-shirt eller kakao… så er der bare nogle 
ting der er det samme: hvilket er mennesker, struktur og optimering.. og det synes jeg er 
spændende og så har jeg bare opbygget min egen virksomhed… 
 
(tid 17:24) Bahar: Med hensyn til RUC, synes du, at der er nok hjælp at indhente… og synes 
du man bliver oplyst nok med hensyn til at starte sin egen virksomhed? 
 



(tid 17:36) Esben: … grundlæggende så er der ingen hjælp på RUC, det kan godt være der 
er nogen forskellige som man kan snakke med: en iværksætter, rådgiver et eller andet… men 
lige så snart man gør en lige smule selv så synes jeg at man bliver klogere end dem der 
vejleder en dér.. Jeg tror måske bare generelt at der er en mentalitet på RUC der ikke fordre 
det her, hvorimod hvis man er på CBS så er der meget mere sådan en summen omkring at 
det er fedt at starte virksomhed og det er fedt at være selvstændig… På Performance Design 
diskutere man kunststøtte og hvor fedt det er at være afhængig af staten og lave noget der er 
rent... hvor det kapitalistiske, det at starte virksomhed, er den modsatte side for nogen ikk … 
det er bare som der ikke er noget sejt eller fedt i at have sin egen virksomhed… Jeg synes 
helt klart det er noget andet ikk… og mange af dem jeg ses med i dag og har startede ting 
med, har også været hum-tek folk … Så jeg tror også der er noget skabertrang og igangsætteri 
og iværksætteri i hum-tek mindsettet som der ikke er de andre steder… så jeg tror også hvis 
man skulle noget så skulle det være nede omkring hum-tek… nu stereotyper jeg helt vildt 
ikk… men man ville have mere ud af at lave noget omkring hum-tek… og så gøre noget i det 
miljø der, informere eller gøre tingene der.. det er den oplevelse jeg har 
 
(tid 19:11) Bahar: Var det hum-tek linjen du var på? 
 
(tid 19:13) Esben: ja. 
 
(tid 19:15) Esben: der var mange hum-tek’ere dér som også gjorde ting og som startede 
virksomhed. 
 
(tid 19:26) Stig: Det var også noget vi ville spørge dig om. Om du kender andre hum-tek’ere 
vi muligvis kunne tage kontakt til? 
 
(tid 19:29) Esben: jaja.. massere … 
 
(tid 19:35) Bahar: jaja.. helst for RUC ikk… 
 
(tid 19:36) Esben: jojo… der er mange RUC’ere … jeg kender ikke så mange der ikke har 
været hum-tek som har gjort det... 
 
(tid 19:47) Bahar: men det er også perfekt for vores vejleder har også sagt at vi bør have hum-
tek ind i vores problemformulering… så det er endnu mere skærpet ind. 
 
(tid 19:56) Esben: helt sikkert.. jeg tror måske også bare hum-tek’ere er lidt mere driftige eller 
synes det er spændende at stå for ting og gøre ting… det kan være jeg tager fejl… så ja, jeg 
kan godt sende jer i retning af nogen flere… 
 
(tid 20:14) Stig: Hvad tror du det er med hum-tek, der gør, at det er derfra tingene kommer? 
 
(tid 20:24) Esben: jeg ved det ikke… men der er lidt mere opfinder over hum-tek som 
uddannelse end der er i de andre … og hvis man er sådan lidt opfinder af mindset og gerne 
vil skabe noget og gøre nogle ting så er man også på en anden måde mere villig til at gå ud 
prøve noget af i verden og gøre noget… hvorimod hvis man søger ind på hum eller sam så er 
det mere at man sætter sig ned og diskutere nogle ting og kommer frem til at samfundet 
hænger sammen på en anden måde.. hvor hum-tek bare fordre noget mere produktdesign og 
noget mere “ud i verden” … jeg tror måske også at de studerende der søger ind har lidt mere 
“det kunne være fedt at gøre noget”... alle siger at de gerne vil være selvstændige … i citations 
tegn… alle er sådan lidt: “det ville være det fedeste i hele verden” og “jeg vil så gerne”, men 
så gør det… jeg kan selvfølgelig godt se at man skal finde ud af hvad man kan sælge, men 
alle har et eller andet de kan sælge, så længe de tænker sig om… så er spørgsmålet jo så 
om det er en god ide at sælge det?  



 
(tid 21:22) Stig: Hvordan fandt du ud af hvilken virksomhedstype du skulle opstarte? 
 
(tid 21:27) Esben: en enkeltmandsvirksomhed er på mange måder det mest simple ved 
mindre man som studerende skal købe en gravko og derved går konkurs, så ville jeg altid 
anbefale at bare starte en enkeltmandsvirksomhed, og den dag det stikker af og bliver større 
så skynder man sig bare med at lave et skifte [omregistrering], men så har man sandsynligvis 
også råd til at få nogen advokater på til at klare de ting… man må mange ting selv ved en 
enkeltmandsvirksomhed og der er mange ting der er relativ nemt… jeg tror et af mine helt 
store råd er at man bør få et regnskabsprogram hvor igennem man kan holde styr på hvad 
der er ude af faktura også fordi mange af de små regnskabsprogrammer der findes, af en eller 
anden grund, har en funktion hvor man bare trykker og så kan man se hvad der skal skrives i 
sin årsrapport… du behøver faktisk slet ikke en revisor.. så længe man kører virksomhed på 
et lowkey-niveau så fungere det helt fint, har man ikke mere end hundrede bilag ind, hundrede 
bilag ind, så kan man holde styr på det selv… det er først når det er tusind bilag at det kan 
være meget rart at der er nogen til at tjekke om man har sat det hele ind de rigtige steder. 
 
(tid 22:29) Stig: Er der så nogle af de programmer du kan anbefale? 
 
(tid 22:31) Esben: ja, hvis man kigger på sådan noget som Dinero og Billy så er man meget 
godt klædt på… lige nu ville jeg sige dinero… de har lige vundet over Billy synes jeg 
 
(tid 22:48) Stig: er der så nogle redskaber du tænker kunne have hjulpet din opstart?... ville 
have gjort det nemmere..? 
 
(tid 22:53) Esben: ja… jeg tror jeg er typen der bare løser det selv, så jeg er ikke sikker på, 
om de havde været der, at jeg villet have brugt dem… jeg tror måske hvis der havde været 
sådan noget ægte iværksætter miljø eller, os der gør noget, mødes og snakker, så ville jeg 
have været der… men det var der ikke på RUC og jeg synes der sad nogen der var lidt 
iværksætter agtige men de var nærmest nogen tosser synes jeg… det var nogen der aldrig 
nogensinde havde prøvet at gøre noget, jeg har det sådan lidt med at få nogen til at rådgive i 
virksomhedsopstart, som aldrig prøvet det selv, jamen hvad kan de så sige… det kan godt 
være du kender lovgivningen, men du kender ikke ‘the struggle’ så at sige… der er et eller 
andet der mangler, hvor det der med at blive inspireret af nogen som faktisk gjort det og faktisk 
kan sige det er sådan her det er eller det var først da jeg fik det her mindset… så var det 
spændende… jeg har snakkede meget med de andre hum-tek RUC’ere der også har lavet 
virksomhed og vi har inspireret hinanden i forskellige retninger og kommet med forskellige 
perspektiver om det at kører virksomhed, hvordan kommer man videre, hvad er salg for en 
størrelse, kommunikation hvordan gør man det og hvorfor er det vigtigt med google 
anmeldelser. 
 
(tid 24:30) Bahar: Hvorfor tror du der forsvinder så mange CVR-numre? Hvorfor tror du det 
går så galt for mange? 
 
(tid 22:45) Esben: ja et andet spændende spørgsmål… jeg tror det går så galt for mange fordi 
de sidder i en økonomisk situation hvor de er nødt til at tjene penge, og det kan nogle gange 
tage noget tid før en virksomhed kommer op i gear før den tjener penge… det er derfor det er 
så fedt at være studerende. Man har sin SU og er vant til at leve temmelig besparende, så 
derfor har man ikke brug for at der er mange penge i virksomheden de første år man 
studerer… det kommer selvfølgelig også an på hvor mange år man har tilbage… så der er 
mange der lukker på grund af at de ikke hurtigt nok kan få deres cashflow op at køre … det er 
nok det der sker… nu har jeg selvfølgelig også lukket en masse virksomheder, men CVR-
nummeret for MakerShirt har snart kørt i 10 år, så det har holdt overraskende længe … ja, jeg 
ved ikke helt hvad det er der gør det… 



 
(tid 25:53) Stig: nu snakkede du om fordelene ved at starte virksomhed som studerende, men 
hvilke ulemper ser du? 
 
(tid 25:59) Esben: jeg ser ikke så mange ulemper… specielt ikke som RUC studerende… 
som RUC studerende er super gunstige forhold fordi man netop kan styre sin tid så meget 
selv, man kan gøre ting og man kan tage ud og flette ting ind hvor det passer… der er ikke 
nogen ulemper… man skal selvfølgelig have noget man kan sælge, så det handler måske om, 
hvad er det man kan sælge. Og det kan være svært, men hvis først har nogen der vil købe 
det, så er det bare at gå på… men jeg har det sådan lidt at der er mange måder at tænke 
forretning… jeg tænker mere: “prøv at sælge det, og se om det kan sælges” og så prøver man 
at sælge det, kan det sælges, jamen så laver man det, og hvis det så skal skaleres så må 
man bare skalere det op… der er mange RUC studerende der godt kunne tage ud og sælge 
kurser i et eller andet… når man har haft et kursus i programmering kunne man i princippet 
godt tage ud og undervise børn i at programmere, hvis man satte sig en lille smule ind i ting… 
det ved jeg Sara fra Fablab gjorde meget… hun var til undervisning i et eller andet og så var 
hun ude og lære en masse børn at kode og gøre en masse forskellige ting… Jeg gjorde det 
mere på den måde at jeg synes jeg var blevet god til LinkdIn og der var ikke nogen der holdt 
kurser i LinkdIn, så lavede jeg kurser med LinkdIn, så havde jeg noget om retorik, så lavede 
jeg noget med retorik, så syntes jeg at jeg lærte så meget om iværksætteri, så lavede jeg 
noget med iværksætteri… Så jeg tror også bare det er at se, hvor man synes der er et eller 
andet… Så holdt jeg også oplæg gennem IDA, så solgte jeg mig bare gennem IDA og skrev 
ind til dem “Hey, jeg holder oplæg om det her. Kunne det være interessant?” “Ja, det kunne 
være meget interessant.” fint nok så kunne jeg gøre det på KU [Københavns Universitet] og 
på nogle andre universiteter også … Så jeg tror det handler om hvordan man synes man kan 
sælge et eller andet og bringe det ud i verden, hvad er det man har… i stedet for en eller 
anden svær interaktiv kunstinstallation, så er det nemmere at få dem til at betale for 
tekstoptimering eller SEO-arbejde… og som studerende kan man også sælge sig selv relativ 
billigt… altså det er en god deal for en studerende hvis man kan sige at det koster 250 kroner 
i timen for at kunne gøre det her til en virksomhed som så ville sige “koster det kunne 250 
kroner i timen? jamen så gør du det da bare” hvorimod hvis de kommer ud til et rigtigt bureau 
så skal de til at betale 800 kroner i timen … så der er et eller andet ved at studerende kan 
sælge sig selv ret billigt og tjene nogle okay penge på at gøre nogle forskellige ting. 
En ting er at starte virksomhed noget andet er bare at starte noget virke … jeg var jo med til 
at starte realitybites som nu laver mentorordning ud på RUC, det er en forening men er jo 
også at sætte noget i verden.. man skal lægge et budget og andre forskellige ting, så det 
handler måske også om at tænke iværksætter som noget der ikke behøver at være … jeg tror 
bare at der er en eller anden basis forståelse for at når man bringer et eller andet til verden 
kan man godt tjene penge på det … man kan godt tjene penge på at være en forening… i en 
forening skal der være et sekretariat… nu er det ikke fordi man tjener specielt mange penge 
for at gøre noget i realitybites, det er måske 2 mennesker der får 5000 hver årligt… men det 
der med at være på RUC og sidder og laver budgetforhandling … på en eller anden måde at 
blive taget seriøs på en anden skala … det var fedt første gang vi skulle op til Hanne Leth 
[Hanne Leth Andersen, RUC forstander] og sige at “vi løfter faktisk en kæmpe opgave for 
universitet og det burde i faktisk betale for” og hun lidt “ja, det burde vi”... på en eller anden 
måde kan man prøve sig selv af i nogle forskellige kontekster … man starter på en eller anden 
måde noget hvor der er noget juridisk og man skal sørge for regnskab og for andre forskellige 
ting. Det er ikke fordi død og pine behøver at være en virksomhed, der er mange måder man 
kan teste tingene af på. Forening er virkelig en nem måde at gøre det på. Der var også en 
engang noget på RUC der hed … ja vi kaldte det kavital/kravital, jeg tror det skiftede navn til 
noget “startup RUC” en lille frivillig forening hvor vi … jeg var også med til at få mere 
iværksætteri ude på RUC igennem sådan en frivillig forening … og sådan nogle findes der 
mange af på de andre universiteter. Men det var som at det på RUC var lidt svært at få op at 
stå.  



 
(tid 30:22) Bahar: Det var også det jeg tænkte, med hensyn til om der er nok hjælp at hente 
på RUC. Hvad synes du at der kunne gøres på RUC for at hum-tek studerende kunne blive 
mere oplyste? 
 
(tid 30:42) Esben: Jeg synes den er svær, fordi jeg synes faktisk at det er mindsettet hos de 
studerende der kan mangle ikk. Jeg kan huske at vi prøvede at lave sådan noget frokost 
sessions. Det vil sige at i frokostpausen kunne man høre et oplæg fra en iværksætter sådan 
at man var fri for at skulle blive på RUC bagefter, for det er nærmest umuligt at folk til at blive 
på RUC bagefter [efter endt studiedag/forelæsning]. Så jeg synes måske bare der er et eller 
andet galt med mindsettet hos de studerende i forhold til at man kan med nok så mange 
gode ideer, men hvis man ikke kunne syntes det er så fedt at lave enten noget selv eller 
starte en virksomhed. Jamen så bliver man jo heller ikke og lytter. Så jeg kan godt forstå at 
det er svært for RUC at gøre noget, fordi det er som at miljøet ikke lige er til det. Det skal jo 
komme nede fra ikke. Det handler jo om iværksætteri og, det, er svært at få ovenfra. RUC 
kunne godt lave nogle flere kurser i det at idegenerere og hvordan man gør ting, og hvordan 
laver man regnskab som lille virksomhed, men så bliver det måske lidt for teknisk. Jeg synes 
den er svær. Jeg ved ikke om man kan lave et workshop-format ikke nødvendigvis hum-tek 
rettet, men mere sådan et “over de næste 10 uger vil der være et workshop om, hvordan 
man kommer videre med sit virke” på en eller anden måde. Der kunne være noget om 
regnskab, der kunne være noget om hjemmeside, der kunne være noget om, hvordan 
kommer man igang, for der er mange der tænker det er svært. Men med alle de forskellige 
teknologier i verden så er det overraskende simpelt. Alle kan jo lave en hjemmeside. 
 
(tid 32:30) Stig: Vi prøver at lave en brainstorm over alle de tiltag vi kunne … sådan som 
noget hjemmeside eller mere synlig gøringen af mentorordningen og foredrag og events på 
RUC… og blandt andet pjecer og fællesrum … er vi kommet frem til indtil videre. Men vi 
føler også at alle tingene allerede findes. Så det er måske mere sådan en holdningsændring 
der skal til. 
 
(tid 33:07) Esben: Ja, jeg ved ikke hvad xxx der skal til. Men jeg oplever mange gange at 
folk gerne vil noget med iværksætteri. Hvor skal man mødes, hvor skal man gøre det eller 
kan man lave noget for “os der synes det er spændende” der bare mødes for at blive klogere 
her. Jeg synes, der er ret meget at hente ind på i bogen af David Priestly. Han har også 
lavet en ny en, der måske mere er til når man er igang, men jeg tror hele hans måde at 
tænke på: “hvordan at man gå ind i et felt og gennem kommunikation gør sig selv til den 
vigtigste person inden for et felt”, er ret spændende. Det handler rigtig meget om, bare at 
skrive om ting, kom ud med ting, gøre ting. Eller det der med at gøre nogle af de der ting der 
så kommer man også ret hurtigt langt. Så som studerende har man nogle gange en rimelig 
specielt viden om et eller andet fordi man også dykker ned i det gennem et projekt ikke. Og 
kan man først finde ud af det, så kan det på papiret ligne man ved mest ikke. Og så kan man 
lave en forretning. 
 
(tid 34:07) Bahar: Vi havde faktisk sendt spørgeskema afsted igår, hvor de har svaret at de 
synes ikke de bliver oplyst nok om iværksætteri generelt. 
 
(tid 34:18) Stig: Og der var faktisk utroligt mange der allerede gik med tanken inden de 
startede [på RUC] at de godt kunne tænke sig… det var så hovedsageligt hum-tek vi sendte 
ud til… Det virkede så også som om en del af dem havde opgivet det. 
 
(tid 34:30) Bahar: Ja, fordi der netop ikke er den der mentalitet. Så kommer man væk fra det 
igen. 
 



(tid 34:38) Esben: Helt sikkert. Jeg tror måske. Noget der godt kunne være brug for er 
inspiration. Vi afholdt i RealityBites dengang jeg var med så var det lidt mere en konference 
en gang om året, hvor at. Vi snakkede aldrig nogensinde om iværksætteri på de 
konferencer, men når folk var der så var det sådan lidt: “Det jeg skal, det er at starte en 
virksomhed. Hvordan gør jeg?” “Bare gør sådan og sådan”. Men det var ikke det der blev 
sagt fra scenen. Så jeg tror der kom meget inspiration, fordi der kom nogle spændende folk 
udefra, som gjorde at folk bare tænkte: “Okay jeg skal bare ud. Jeg skal gøre et eller andet”. 
Jeg tror bare godt at man kan blive lullet lidt i søvn når Finn Sommer står og snakker om sin 
erfaring(kan ikke helt høre om der bliver sagt “ sin erfaring” eller andet) fra tyskland af og 
aktionsforskning… der er langt fra det og så til iværksætteri. Det er nogle store kontraster 
som kan betyde at der mangler noget inspiration og noget. Hvorfor kommer der ikke nogen 
udefra der har gjort et eller andet, bare så man kan blive inspireret eller en at snakke med 
om hvorfor gjorde de det, hvordan gjorde de det. Det er ikke fordi det er svært, men hvis 
man ikke har nogle rollemodeller hvor man tænker: “okay, hvis de kunne, så kan jeg også”. 
Så kommer man ikke i gang. Så der mangler et eller andet hvor, om det så er hum-tek, der 
inviteres ud. Eller hvad det er der skal til. Hvilken forelæsningsgang kan man ‘disrupte’ så 
man faktisk kan arrangere noget til de studerende som de synes er spændende. For jeg har 
sådan at hvis det ikke er obligatorisk. Altså sådan noget med at efter forelæsningen den dag 
så vil der være det her arrangement. Så kan man ligeså godt glemme det for så dukker folk 
ikke op. Så kan man være nok så meget iværksætter, men folk er bare pisse ligeglade. Så 
hvis man gerne vil have det, så er man nødt til at putte det ind obligatorisk. Desværre.   
 
(tid 36:38) Stig: Jeg synes også at man oplever… det er så bare min egen side af det. Men 
man læser ikke rigtig de her nyhedsbreve eller noget som helst. Hvorfor er de her så til at 
starte med, selvom de faktisk er der for de studerendes skyld. Så hvis der kom et eller andet 
omkring iværksætteri, så ser man det ikke fordi det kommer i et nyhedsbrev man alligevel 
ikke læser. 
 
(tid 36:57) Bahar: Jeg synes også bare de der nyhedsbreve, de ser kedelige ud. Bare når 
man åbner dem, så er det ikke fordi man tænker: “Wow, det der ser spændende ud”. Det er 
bare noget tekst: “nå, videre”. 
 
(tid 33:07) Esben: Det er så noget helt andet. Men det er hele RUC’s måde at kommunikere 
på, både generelt og internt som er helt håbløs. I min verden i hvert fald. At man kan være et 
universitet, hvor man har en af de bedste kommunikationsuddannelser i verden, og så 
kommunikere så ringe. Men det er en anden snak.  
 
(tid 37:23) Stig: Ja, jeg tror ikke vi har så meget mere. 
 
(tid 37:25) Bahar: jo, lige et sidste spørgsmål. Er der noget du ville have gjort anderledes til 
at starte med? 
 
(tid 37:33) Esben: Det ved jeg ikke. Generelt så havde jeg jo. Da jeg skulle aflevere speciale 
begyndt at tænke lidt: “det kunne være at jeg skulle give det her tekstil et år”. Men de første 
4,5,6 år der tror jeg hele tiden jeg havde tænkt at, det var ikke en virksomhed jeg skulle have 
når jeg var færdig. Jeg tror jeg var sådan lidt. Jeg gad ikke gøre så meget for det. Hvis det 
kørte, så kørte det, hvis ikke, så fint nok. Så det var aldrig et mål for mig at den her 
virksomhed skulle bestå. For mig var det mere sådan lidt mere en legeplads hvor at: “nu skal 
vi lige gøre et eller andet” og så kunne jeg lukke den igen. Så jeg er ikke sikker på jeg ville 
have gjort noget anderledes. 
 
(tid 38:47) Stig: Er der noget du villet have ønsket vi havde spurgt om? 
 



(tid 38:51) Esben: Nej. Vi har været meget godt rundt. Jeg tænkte lige på at der er noget 
omkring, at hvis man har gode ideer, generelt, så er RUC et sted der er ret åben for gode 
ideer. Der er nogle udviklingsmidler hvis man tør skrive til rektor. Radioen ude på RUC, som 
sikkert ikke bliver brugt så meget, var også et projekt startede af en hum-tekker. Og hun var 
sådan lidt: “Kan vi ikke få nogle penge til at lave en radio?” Hvor den gamle rektor var: “Jo, 
det kan i”. Hvis man har lyst til at ændre et eller andet, gøre et eller andet, så er der ret 
mange midler at hente til sine projekter. Så det har også noget med at ville det. Det er også 
det med at: “Der er det her arrangement på RUC. Skal vi ikke tage ud til det” og så er der 
nogle andre: “Nej, det gider jeg ikke”. Og så bliver det ikke rigtigt til noget fordi man ikke 
gider tager derud alene ikke. Så det er også hvordan påvirker man hinanden, og det bliver 
hurtigt dem, der ikke gider, der får lov til at bestemme, fordi dem der godt gider, synes det 
kunne være sjovest at gøre det sammen med nogen andre. Men generelt så kan man 
komme ret langt på RUC med skøre ideer og skøre projekter hvis man har lyst. Så det er jo 
også et spørgsmål om man får udnyttet det? Hvordan kommer man til en mentalitet: 
Hvordan kan man bidrage med et eller andet? Jeg synes tit, at man skal lede i sig selv efter 
der, hvor man kan mærke at man bliver sur eller irriteret. Hvor man tænker: “Hvorfor skal det 
altid være sådan her?” Så har man et eller andet ‘drive’ tændt om nu ændrer jeg et eller 
andet, men spørgsmålet er bare om man reagere på den. Reagerer man på den ved: “Nu 
gøre jeg fandeme noget” eller bliver man bare ved med at gå og brokke sig turen frem og 
tilbage fra RUC, over for sine venner altid. Kan man bruge sin irritation til rent faktisk at 
ændre det. Jeg synes der er noget god energi i det, som at gå at være irriteret, som kan 
bruges til noget andet i stedet for.  
 
(tid 40:56) Stig: Brugte du semesterprojekter til at dykke ned i iværksætteri eller et eller 
andet? 
 
(tid 41:03) Esben: Dels udforskede jeg nogle områder. Jeg skrev også speciale i 
købsoplevelser. Jeg brugte det til at afsøge nogle områder, jeg har også skrevet et enkelt 
projekt om mit firma med en gruppe. Hvor vi undersøgte noget om CSR (mener han 
customer sales relation eller corporate social responsibility). Det var fint, men ikke noget 
særligt. Det er lidt en ting der er på vej ud. I min verden. Det var fint og spændende nok at 
dykke ned i, og ringe rundt til folk og sige: “hvad vil du sige i forhold til det her”. Så blev jeg 
også lidt klogere på min egen virksomhed. Men der er også rigtig mange semesterprojekter 
der sagtens kunne blive til virksomhed, hvis man tog det videre. Har man fundet på noget 
nyt, eller spændende. 
 
(tid 41:54) Bahar: Måske man allerede fra starten af, ved hum-tek linjen, kunne oplyse på en 
eller anden måde. At man kunne gøre det til en virksomhed [semesterprojektet]. For da jeg 
startede tænkte jeg ikke sådan: “nå det laver jeg nu for det kunne blive til en virksomhed”. 
Så oplyse mere på den måde fra starten af, så man tænker det hele vejen igennem. 
 
(tid 42:23) Esben: Helt sikkert. Det er noget med at man i introperioden får nogle oplæg fra 
nogen der opstartet virksomhed. og det burde måske være en forelæsningsgang en gang 
imellem, så man bliver klædt lidt på i hvordan de har brugt nogle af de ting i et kursus til at 
drive virksomhed idag. På en eller anden måde skal det være på et niveau, hvor det kan 
være med til at inspirerer folk når de er på RUC, istedet for at det skal være et tilvalg. Så det 
skal til og igennem studienævnet eller sådan et eller andet. Så de også kan se at det ville 
være fedt med det her og det her.  
 
(tid 42:56) Bahar: Især også fordi de har jo også fablab og alle de redskaber på RUC til at 
det kan lade sig gøre hvis man har en fed ide. Så hvorfor ikke også det andet, så det bliver 
sådan en helhed. 
 
(tid 43:25) Stig: Vi har vist ikke mere. 



 

 

 

 

 

Bilag 6 (Interview med Jonas Ahm) 
Interview med Jonas Ahm 
 
Dato: 6. november 2019 
 
Personer til stede: Jonas Ahm (Jonas), Bahar Sadik (Bahar) & Stig Pedersen (Stig) 
 
(tid 06:51) Stig: Vi har bare hakket en masse spørgsmål ned. Så vi tænkte bare at spørge 
dem, ved mindre du selv kommer ind på det. Jamen, hvor længe gik du med ideen om at 
opstarte, inden du ligesom opstartede virksomhed? 
 
(tid 07:08) Jonas: Det var meget flydende. Det var ikke sådan en dag hvor jeg tænkte at: 
“okay nu, så starter jeg en virksomhed.” Det var noget der egentlig skete over længere tid. 
Hvor det startede med meget som en hobby og som noget jeg bare gjorde. Og så langsomt 
gik det op for mig at jeg var god nok på et tidspunkt til at kunne tage nogle penge for det. 
Derefter så gav det jo ingen så ikke at have et CVR-nummer. Så jeg registrerede en 
virksomhed så jeg kunne få pengene ind der. Og så kunne man jo også købe en masse ting 
og trække momsen fra. Og så kom man ind i hele den der: “hvad kan man egentlig og hvad 
kan man ikke når man har en virksomhed.”  Så det var meget flydende. Og der var et par 
stykker der gjorde det ved siden af mig, så man får sådan lidt inspiration fra hinanden. Så der 
var ikke sådan et bestemt tidspunkt, det var meget en flydende overgang. Og da jeg oprettede 
virksomheden, så tænkte jeg ikke: “Nu laver jeg en virksomhed.” Det var bare så jeg kunne 
købe et kamera og så kunne jeg trække momsen fra. Det var ikke på den måde en bevidst 
beslutning om at nu var det nu. Det var først lidt senere. Faktisk da jeg stoppede på 
universitet.Altså da jeg blev færdig med min kandidat. Så tænkte jeg: “okay, er det noget som 
jeg skal køre fuld tid eller skal jeg lukke det ned og finde et job?” Og der gik det sådan 
nogenlunde, men der skulle noget til for at det kunne komme op på en almindelig løn. Og så 
tænkte jeg: “jamen, jeg har jo hverken familie eller.” Altså i form af børn osv ikke. Så lad mig 
prøve det. Så brugte jeg et par år, og så kom det rimelig godt op. Så det var egentlig en fire 
års proces før det rigtig triggede mig. Hvor jeg tænkte: “Okay. Jeg har rent faktisk en 
virksomhed. Jeg tjener mine egne penge.” Så det gik fra, at jeg nærmest ikke tænkte i det, til 
at oprette virksomheden, fordi så var der nogle fordele ved det. Og så begyndte jeg at tjene 
lidt penge. Og så tog jeg beslutningen efter at jeg havde lært en helt masse virksomheds-
halløj [At gå all-in]. “Okay, nu er det for real!” Jeg tror man er nødt til at have sådan en 
meget legende tilgang til det, specielt som studerende. For der går langt tid før man fatter 
hvad det vil sige at have en virksomhed. Og det er jo også det, fordelen ved at gå på universitet 
ved siden af, det er at man får sin SU. Så der skal ikke ret meget til. Nu ved jeg godt at priser 
i København er lidt dyrer end for 10 år siden, men der skal virkelig ikke ret meget til som 
studerende. Og så kan man bruge alt den tid, nu ved jeg ikke, nu er der lige lidt koding der er 
lidt tough, men ellers så har man tiden til det. Så det er jo en genial måde at have et deltidsjob 
og gå på uni på. Tjene nogle penge og spare nogle penge. Min virksomhed var jo også bare 
noget ved siden af universitet og først til sidst blev det jo universitet der var ved siden af min 
virksomhed. Så det flippede undervejs, i antal timer jeg brugte på det, og hvordan jeg så på 
det. 
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(tid 10:51) Bahar: Hvordan var det. Nu har du nævnt fordelen ved at være på SU. Men hvad 
var dine største udfordringer ved det? Ved at opstarte virksomhed? 
 
(tid 11:05) Jonas: Den største udfordring? Jeg så det jo. Jeg så faktisk kun mulighederne. 
Sådan løbende. Men det så også fordi jeg ikke havde ide om at nu skulle jeg ud og tjene en 
masse penge eller ud og rejser rundt i hele verden. Til business møder over det hele. Det var 
sådan for sjovt og det fulgtes med min interesse om at lave film og klippe og noget i den stil. 
Så det var sådan en underlig blandingsproces. Jeg tror snildt man kan gøre det på den anden 
måde. Jeg tror godt man kan sætte sig ned med en anden og sige: “Er det nu? Skal vi gøre 
det?” Og så trykke på den store knap og så virkelig bruge noget tid og ressourcer på det. Men 
det slet ikke sådan jeg gjorde det. Så udfordringer synes jeg ikke der var ret mange af. Der 
var en masse små problemer løbende på de enkelte ting jeg gjorde, men i det store og hele 
var der ikke udfordringer. Netop fordi jeg havde ikke den der: “Nu er det nu! Og nu skal jeg 
tjene en almindelig løn.” Eller whatever ikke. 
 
(tid 12:31) Bahar: Jamen, fx ved det spørgeskema der. Der var der rigtig mange der har 
svaret. Hvor vi har spurgt dem: “Hvad er det der holder dig tilbage?” Så siger de nemlig det 
der med tidspres. 
 
(tid 12:38) Stig: Ja, de ved ikke helt hvor de skal starte henne af. De synes det er lidt 
uoverskueligt. Hvad er det første og det næste, regnskaber, det ene og det andet. 
 
(tid 12:50) Jonas: Det er jo også fuldstændig. Altså jeg tror man skal være en meget speciel 
person, hvis det er man kan gå fra 0 til 100 fra den ene dag til den anden. Fordi der er. Det 
tog mig flere år at finde ud af alt det der ikke. Og hvis man tænker man skal gøre det med det 
samme og have styr på det hele og samtidig også udvikle en virksomhed. Det er op ad bakke. 
Plus man så også lige skal have sin uddannelse ved siden af også ikke. Hvis man er 
studerende. Så det der med at tage det stille og roligt, er nok mit bedste råd. Og så hoop det 
op på. I stedet for at tænke det som virksomhed, jamen så tænk på det som hvad der kunne 
være sjovt at lave. Jeg synes det var skægt at sidde og klippe. Jeg lavede sådan nogle 3d 
animeringer og animationer og så videre. På sådan et helt lavt niveau ikke. Inde i AfterEffects. 
Og så var der nogen der spurgte mig om jeg lavede noget film noget. Så sagde jeg: “Jamen, 
jeg sidder og laver det.” De troede så at jeg mente at jeg var ude og optage ting. Så de var: 
“amen de ville godt betale mig 500 kroner for at lave et eller andet ikke.” Så sad jeg lidt “åh 
fuck” ikke. Så sad jeg hele weekenden og googlede hvordan skal man gøre, hvilket kamera 
skal man have. Så måtte jeg ud og købe sådan et lille GoPro og løbe rundt med det, mens jeg 
prøvede at lave ting ikke. Og hvis man har den tilgang så er det meget lettere, fordi så skal 
man ikke opfinde det hele selv. Så kommer tingene meget mere af sig selv, fordi det er 
forbundet med den hobby man eller man synes er interessant. Og så anerkende at det tager. 
For det tager nogle år at bygge op. Stille og roligt. Specielt som studerende hvor man har 
nogle andre ting, og godt vil drikke nogle øl om fredagen. Det er jo netop det fede ved at starte 
virksomhed under studiet, det er, at man har masser af tid. Ved mindre man gør det til allersidst 
ikke, men. Jeg startede selv i slutningen af bacheloren, så det var ikke fordi jeg selv havde 5 
år. Men i løbet af kandidaten at jeg drog i krig med det. 
 
(tid 14:55) Bahar: Så det var ikke en ide du havde inden du startede. Kom det sådan hen ad 
vejen? 
 
(tid 14:59) Jonas: ja, det kom sådan hen ad vejen. Det blev inspireret af at jeg havde et 
fotokursus på humtek. Hvor vi var ude. Og jeg sagde: “Nå men jeg skal nok styre logbogen, 
og så må i andre styre det der foto, for det er slet ikke mig.” Og så 2 år efter så har jeg en 
virksomhed hvor jeg går rundt og tager billeder. Virkelig bare owner det der teknik ikke. Men 
er nødt til bare at køre stille og roligt, for man kan ikke. Altså det er helt umuligt at planlægge 
fra starten. Det kan ikke lade sig gøre. Man er nødt til at tage det et skridt ad gangen.  



 
(tid 15:35) Bahar: Vidste du, at inden du startede på RUC, at du ville være entreprenør? Eller 
at du ville åbne dit eget? 
 
(tid 15:41) Jonas: Ja altså det har hele. Ja mine forældre siger at det hele tiden har ligget lidt 
i kortene. Men for mig handlede det mere om at. Da jeg var 5 år gammel så var mit største fy-
ord, skældsord: “arbejdsmarkedet.” Jeg kunne slet ikke overskue sådan at. Det har været 
sådan hele min barndom at jeg har snakket om at det der med at komme ud og sidde på en 
pind, og andre skulle bestemme over en. Det har jeg aldrig kunne se mig selv i. Jeg havde så 
også en meget barnlig forestilling om hvad det betød. Selvfølgelig, ikke. Så jeg tror altid det 
været sådan at det har ligget lidt i kortene. At hvis jeg ikke gad at arbejde om mandagen, så 
ville jeg hellere arbejde om søndagen. Eller sådan et eller andet. Det skal være meget mere 
fleksibelt mit liv. Det har jo så selvfølgelig også ændret sig. Nu er jeg selvfølgelig oppe om 
mandagen, fordi jeg nu har en velfungerende virksomhed. Og den kræver at noget, ikke. 
 
(tid 16:46) Bahar: Synes du der har været noget støtte at hente ved RUC? 
 
(tid 16:55) Jonas: Støtte? 
 
(tid 16:57) Bahar: Ja, med hensyn til det der vi snakkede om. Med hensyn til 
virksomhedsopstart og sådan noget. 
 
(tid 17:03) Jonas: Jamen, jeg synes faktisk at RUC er et rigtigt godt sted. Jeg elskede at gå 
der. Jeg skiftede så til KU [Københavns Universitet] på kandidaten. Men det var bare fordi jeg 
havde brug for at se noget andet end Trekroner. Det havde ikke lige super meget med RUC 
at gøre. 
 
(tid 17:10) Bahar: Ja, det kender vi godt. Der er lang vej fra Trekroner til RUC. Lige når man 
kommer til søen, bliver det ret koldt. 
 
(tid 17:23) Jonas: Ja. Og nu er der jo center og alt muligt. Det var der jo slet ikke dengang. 
Der var der vitterligt en mark på vejen ned, ikke. Men RUC er et fedt sted, hvis man har andre 
interesser. Og der er et super godt socialt miljø derude, som gør at man kan. Jeg kendte jo 
Esben (Esben Licht) derude. Og vi har jo også lavede nogle virksomheder sammen 
efterfølgende og sådan noget. Men den frihed man har på RUC, som jeg tror man ikke har så 
mange andre. Hvis man er lægestuderende så kan man ikke bruge noget af det jeg siger til 
noget. Det er noget helt andet. De er der fire dage om ugen. 8 timer nærmest. Det er en helt 
anden uddannelse, ikke. Hvor at RUC handler meget mere om at prøve at finde sig selv i 
verden og prøve at finde ud af vil man lave noget med noget film eller vil man ud og lave nogle 
konferencer. Hvad er det man vil ikke? 
 
(tid 18:27) Bahar: Den er ret tværfaglig. Jeg er også selv lidt forvirret. Jeg ved ikke helt hvad 
det ender med. Jeg har også nogle virksomheds drømme også. Og så har jeg datalogi og. 
Jeg tror også det kommer hen ad vejen som det gjorde med dig. Så jeg har det på præcist 
samme måde. Men det er jo netop fordi det er jo RUC. Jeg ville jo ikke have haft det sådan 
hvis jeg fx læste jura, så ville jeg godt vide, at jeg skulle være advokat.  
 
(tid 18:50) Jonas: Det er jo det. Og så er man jo også låst inde på den vej, ikke. Så kan man 
så afvige efterfølgende. Men mens man studerer så er det et lidt andet pres. Tror jeg. Hvor 
man har meget mere frihed på RUC. Og det er genialt hvis man gerne vil noget andet, eller 
bare vil prøve kræfter med nogle forskellige ting. En virksomhed fx. Så jeg tror at RUC er et 
ret godt sted, hvis man ikke helt ved hvor man skal hen. Også hvis man har nogle 
entreprenante drømme og vil bruge en del tid på noget andet end universitet.  
 



(tid 19:36) Stig: Er der så noget som du ser at RUC kunne gøre bedre? Nu siger du at RUC 
er et godt sted at starte, men er der noget hvor du tænker: “det kunne de godt have gjort 
bedre.” 
 
(tid 19:38) Jonas: Jamen, det fede ved RUC er jo at man ikke er der ret meget, ikke. Den er 
lidt svær tror jeg, for der er ikke nogen formel for at starte virksomhed. Der er nogle bedst 
practices inden for nogle forskellige industrier. Men jeg tror mere det handler om at det skal 
komme naturligt. Og det skal komme inden fra. Men man kunne helt klart gøre noget mere. 
Jeg er ved at starte virksomhed i Sverige nu og der har de entreprenør gymnasier, hvor man 
allerede når man starter gymnasiet får nogle ideer om: Hvad vil det sige at starte en 
virksomhed op? Også fordi de har en helt anden historik i forhold til produktion derovre, ikke. 
Men der synes jeg vi kunne lære noget her i Danmark. Også fordi der sådan en forestilling 
om, at når man starter virksomhed, så er det for at skabe sådan en stor organisation. Men at 
lave en virksomhed kunne lige så godt være at. Altså jeg startede som freelancer og løb 
rundt til forskellige virksomheder der havde brug for at få et interview med deres CEO 
eller sådan et eller andet ikke. Hvor man vitterligt bare arbejder for timer. Og den måde 
at starte på er super god for mange og nok også for de fleste. Så kan man altid, hvis 
det giver meget god mening, så kan man lige få en ind der arbejder et par timer om 
ugen. Så kan man opbygge det stille og roligt. Men jeg tror det er. Ja, have lidt 
tålmodighed. Ikke tænke at man vil lave en virksomhed, det er nok den bedste måde at 
lave en virksomhed på. Tror jeg. Og det tror jeg. Den del af det kunne der godt blive 
undervist lidt i. På universitetet. Men ja, det er jo også svært for det er jo. Universitetet 
befinder sig jo i en identitetskrise lige nu, hvor de ikke rigtig ved om de skal gå i den ene eller 
den anden retning. Og det er stadig forskning de får pengene fra. Jeg tror ikke man kan 
forvente alt for meget af dem. Og jeg tror der kommer til at være et skifte de næste 10-20 år, 
hvor det vil blande sig på en helt anden måde. Jeg synes også at det er synd at 
professionshøjskolerne har så dårligt et ry som de har. Der er så mange håndværksmæssige 
fag der gør det super nemt at starte en virksomhed. Som i også siger når man går på RUC: 
skal man gå ned i fablab og lave en prototype på et eller andet og så prøve at sælge det. Skal 
man. Eller hvis man har en skill. Hvis man kan gå ud og hamre et søm i et stykke træ, så kan 
man lave en virksomhed på det. Det er ret nemt. At blive tømrer-virksomhed så. Eller fikse 
kloakrør og så starte derfra. For så skal man slet ikke tænke over produkt eller noget som 
helst. I stedet for sælger man det man kan i forvejen og så skal man bare bygge noget op 
omkring det. At starte det andet sted, er noget sværere for man ikke noget ståsted. Der er ikke 
nogen ide. Der er ikke noget produkt. Der er ikke nogen. Ja. Det hele er bare sådan op ad 
banen, ikke. Det tror jeg er svært. Jeg startede jo selv i den der skill og ligesom kunne lave 
lidt animation. Og efter det lave nogle videooptagelser. Klippe og fortælle en historie. Men hvis 
man tænker det som sådan en klassisk virksomhed, hvor man skal ud og lave noget, lære sig 
op, udvikle et produkt, og så sælge det big skill. Så skal man nok gå CBS [Copenhagen 
Business School] eller noget andet. Det ved jeg ikke. 
 
(tid 23:45) Bahar: Det snakkede vi faktisk med Esben om. Det at der ude på RUC ikke er den 
der iværksætteri mentalitet. Som på CBS. Var det ikke det? 
 
(tid 24:04) Stig: Jo. Han synes i hvert fald at det han kunne se var, at meget af det kom fra 
humtek. Den der skabertrang. Hvor resten RUC var snakken rundt i cirkler. 
 
(tid 24:15) Bahar: Ja, og analyse og sådan noget. Hvor det var mere i humtek at der lidt var 
den der iværksætteri trang. Men alligevel ikke så meget. Der var en af vores lektorer, Søren 
Riis, han prøvede at lave sådan en iværksætteri fællesskab. Men så gav han op fordi han folk 
bare ikke havde den der mentalitet. Vi har jo Design og Konstruktion henover vores. Som en 
af vores dimensioner. Så vi har gået og overvejet: Hvad kunne vi gøre som produkt? Eller 
teknologi? Der gør at folk ville blive mere interesseret? Hvad kunne vi lave. Ja, vi snakket om. 
Inden for et workshop allerede i starten, i stedet for først efter 3. semester. Så man allerede 



fra starten af allerede får øjnene åbne og får folk mere ind i det. Og måske fører de folk der 
har det mindset sammen. 
 
(tid 25:10) Jonas: Jamen, helt sikkert. For det er nemlig. Ja, det er rigtigt nok. For der er. Nu 
snakker jeg ud fra humtek. Men RUC generelt er meget snakke, snakke og meget lidt gøren. 
Meget akademisk. Og det har man ikke brug for når man starter en virksomhed. Overhovedet. 
 
(tid 25:28) Bahar: Ja, det er det. Der har man brug for bare at gøre det. 
 
(tid 25:31) Jonas: ja, der skal ske noget. 
 
(tid 25:32) Bahar: Ja, man har ikke brug for at snakke om alt det etiske. Og dit og dat. 
 
(tid 25:40) Stig: Nu hvor vi snakker om at der skal ske noget. Hvad inspirerede dig til at sige: 
“Okay nu skal det være?” 
 
(tid 25:45) Jonas: Det var. Altså første lille skridt på vej hen imod en succesfuld virksomhed. 
Eller hvad man kalder det. Var en opgave der kom ind. Det var faktisk sammen med Esben. 
Som vi lavede mens vi var på universitetet. Vi havde en konference der hed Reality Bites. De 
kører stadig derude faktisk. Mener jeg. Og der havde vi den lokale fakta som gav sutsko. Fordi 
vi syntes det var sjovere at folk havde sutsko på i det store auditorium. Og efter der blev vi 
kontaktet af salgschefen fra region sjælland som siger at de. At fakta for første gang skulle på 
roskilde festival. De skulle have en lille bod. Og der var på det tidspunkt to uger til festivalen. 
Og de manglede stadig 100 frivillige. Og det var en proces der gik i gang hvor. Det var dem 
der kom med: “Nå, men kan du lave lidt film. Vi skal have en reklamevideo. Og så skal den 
deles på universitetet.” Altså RUC netværket. Og skal helst kunne komme ud. “Kom med på 
fakta Roskilde festival”-agtig ikke. Hvor vi i en weekend prøvede at sætte det der sammen. 
Og smed det ud. Det var sådan en opgave der gav en lille gulerod. Og så tænkte jeg: “Oh ja, 
okay. Det giver faktisk meget god mening det her. Jeg har nogle ideer. Og jeg kan nogle ting. 
Og jeg har nogle ting, der gør, at jeg kan skabe noget værdi for andre.” Og det er jo essensen 
af at starte en virksomhed. Det er jo at man har noget, som skaber værdi for nogen andre. Og 
det var der, hvor jeg ligesom tænkte: “Ah okay.” Det triggered mig lidt. Der havde jeg fat i et 
eller andet som gav mening. 
 
(tid 27:43) Bahar: Jeg vil også gerne spørge. Der forsvinder jo mange CVR-numre i løbet af 
året. Der bliver oprettet mange virksomheder, men de forsvinder så igen. Hvad tror du så er 
grundene til det kan være? 
 
(tid 27:56) Jonas: Det er sindssygt nemt at lave IVS [iværksætterselskab]. Det er vitterlig bare 
at skrive. Nu er det noget tid siden jeg har gjort det. Hvor man bare går ind og trykker “Jeg vil 
have et CVS.” Eller “IVS.” Og jeg tror bare folk tænker: “Fuck! Jeg skal have en virksomhed.” 
Jeg kender flere som har gjort det ikke. Men så sidder de bagefter og tænker: “Hvad så nu?” 
Og så har de ingen ide om hvad de så skal gøre. Nu har man en virksomhed og hvad så. Det 
giver heller ikke noget. Det kommer der ikke noget ud af. Og så tror jeg. Så er det svært i 
starten. Jeg startede et kontorfællesskab sammen med Esben. DynamoFabrikken. Det kørte 
vi i fem år. Og det kørte meget godt til sidst, men hvis man ikke behandler. Vi havde jo hver 
vores virksomhed ved siden af det. Og startede egentlig DynamoFabrikken fordi vi selv 
manglede et sted at være med vores virksomhed. Men det var sådan lidt et sidegeschæft. Det 
voksede sig fint til en størrelse. Men der var ingen penge i det overhovedet. Og til sidst var vi 
sådan lidt: “Skal vi ikke bare fokusere på hver vores, og lade nogle andre om det der 
kontorfællesskab?” Og så lukkede vi det. Jeg tror der er meget sådan “trial and error.” Og 
netop fordi det er så nemt at oprette et selskab, så er der mange der bare gør det. Og jeg tror 
der er mange der bare gør det sådan halvhjertet. Eller ikke engang halvhjertet, jeg tror de er 
helhjertet nok omkring det. Men de har bare ikke en ide om, hvad det vil sige at få det hele til 



at fungerer. Det er jo super competitive derude ikke. Der er mange om buddet. Og så er der 
den anden side af det. Det er super nemt at søge job. Så hvorfor skulle man arbejde gratis i 
to år for at opbygge en virksomhed. Hvis man bare lige kan søge et job og få 30.000 om 
måneden. Det er så nemt. Så hvis man laver en virksomhed, så er der også den der: “Nå, 
men det går alligevel ikke. Der er også husleje, og det kunne også godt være at vi skulle have 
en baby på et tidspunkt. Nå jamen, så tager jeg bare lige et job i stedet for.” Og så lukker man 
den der hobby virksomhed. Det tror jeg der er rigtig meget af. 
Uden noget ondt ord om det. If. Forresten der er en meget romantisk forestilling om det der, 
at starte en virksomhed i øjeblikket. Og jeg tror ikke det er for ret mange mennesker når det 
kommer til stykket. For det er et helt andet. Det er sådan lidt en livsstil. Hvor at, hvis. Fx for et 
måneds tid siden ringede Velux til mig: “Hej Jonas, vores videograf i Holland er syg. Vi er nødt 
til at gøre noget!” Og så tog jeg to dage til Holland i Amsterdam, for at lave noget optagelse. 
Og det lyder mega fedt. Men det ligger lige oveni at jeg skullet have været ude med familien 
og der var alt muligt. Så er man sådan lidt: “Nå ja.” Der er jeg stadig i opstartsfasen. Ikke helt. 
Men stadig så tidligt i opstarten, at jeg var nødt til at tage den. Og der er der mange der bare 
ville sige: “Jamen, det er søndag. Jeg kan ikke arbejde.” Og så falder det hurtigt til jorden. Og 
der skal man have. Jeg ved ikke hvad det kan være. Men i hvert fald et eller andet. Og det tror 
jeg ikke er for super mange mennesker. 
 
(tid 31:19) Bahar: Et drive. 
 
(tid 31:21) Jonas: Ja. Men drive kan man også have i et job tror jeg. Det er bare en lidt anden 
hjerne man skal have. 
 
(tid 31:33) Stig: Det er måske den der villighed til at sige nej til nogle af de private ting til fordel 
for noget virksomhed. Altså virksomheds arbejde.  
 
(tid 31:45) Jonas: Og måske. Ja, at være villig, men også være lidt spændt. At have den der: 
“Det er faktisk meget fedt.” Og jeg tror det er den der. Jeg tror godt man kan lære det. Men 
jeg tror det er mega svært at komme dertil, hvis det ikke ligger sådan lidt til… 
 
(tid 31:57) Bahar: Jeg tror også det lidt at turde tage chancer og risikerer ting. 
 
(tid 32:00) Jonas: Ja, den er også mega stor.  
 
(tid 32:02) Bahar: For der er mange der lever i sådan en firkantet boble. Som de ikke tør træde 
ud fra fordi: “Åh nej.” Men jeg tror også den der entreprenør personlighed ligger også i at turde 
springe sig ud i noget. Og tør tage chancen. Og det er der man kan få succes faktisk. I stedet 
for bare at i den der kasse, som de fleste nu gør. Jeg synes mange ikke tør at tage chancen. 
 
(tid 32:25) Jonas: Helt klart. Og hvis man får ondt i maven af det. Så skal man lade være. 
 
(tid 32:36) Stig: Er der nogle ting specifikt ude på RUC, du villet have ønsket, havde været 
mere til stede. Nu siger du at du har taget nogle kurser der. Altså ville du have ønsket at de 
havde været mere tilstedeværende. Imødekommende. Måske også nogle helt andre ting du 
villet have ønsket havde været der? 
 
(tid 32:59) Jonas: Man kunne godt lave noget mere. Ja, RUC kunne godt have nogle flere 
samarbejder. På en måde er det jo også. Det bliver også meget hurtigt en snak om hvad kan 
lade sig gøre økonomisk og så videre. Men hvis man skulle lave den perfekte humtek linje. 
Hvor 20 procent af dem, måske var sådan en entreprenør vej, så skulle man jo helt klart, ud 
og lave noget virksomhedsbesøg i start ups. Fordi det der med at finde ud af hvad vil det rent 
faktisk sige at lave en virksomhed. Hvad er det for en ide folk starter på. Og få en ide om hvad 
for nogle muligheder der er. For der er jo vitterlig uendelige muligheder. Og det er jo også 



derfor der ikke er en opskrift på det. For man kan jo gøre tusind ting, og man er jo nødt til at 
være autentisk, mod sig selv også i den proces. Gå ud og blive inspireret ude i verden frem 
for at sidde i et gruppelokale og læse og kode. Det er fedt for nogen. Men for dem der godt 
kunne tænke sig at eksperimentere med det. Så er det helt essentielt at man får noget input. 
For ellers er det svært. For hvor skal man starte. Og når man så går ud, og så finder ud af at 
sådan en som mig bare starter, ved at have en lille hobby interesse for film. Nå okay. Så 
tænker man måske: “Hvad har jeg selv, jeg kan tage udgangspunkt i?” Frem for den der: 
Hvordan laver man en virksomhed? For hvis man først tænker: “Hvordan laver man en 
virksomhed?” Så bliver det bare så mega stort at. Så går man i baglås. Så bliver man sådan 
lammet. Handlingslammet. Og det er det værste der kan ske. Hvis man bare gør et eller så 
kommer man videre. 
 
(tid 34:51) Bahar: Hvordan var det. Du gik i klasse med Esben. Fordi i fandt hinanden. Med 
hensyn til virksomheden. Eller hvordan var det? 
 
(tid 35:01) Jonas: Vi snakkede faktisk slet ikke sammen det første år. 
 
(tid 35:05) Bahar: Hvordan kom i så i kontakt. Sådan: “Nå jamen, i har samme interesse.” 
 
(tid 35:08) Jonas: Der var et netværk. Der var. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Et eller 
andet netværk. Det var sådan noget “like-minded.” Jeg tror det hed Like Minded. Men de 
mødtes inde i København. Herinde på en cafe. Hvor at. 
 
(tid 35:24) Bahar: Var det fra RUC af? 
 
(tid 35:26) Jonas: Nej, det var noget helt andet. Hvor at. Jeg tror at jeg skrev til ham. “Hey…” 
Nej jeg kan ikke lige huske det. Men det var et eller andet med, vi havde noget fælles interesse. 
Og så skrev. Jeg var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var på 4. eller 5. semester, og det hele 
var sådan lidt trættende. Og det var snart ved at være slut. Hvor jeg tænkte at jeg er nødt til 
at skabe nogle nye kontakter rundt omkring, ellers bliver det surt det sidste stykke tid, ikke. Så 
jeg skrev til ham om vi skulle mødes derinde og lige se hvad det var. Det var sådan en super 
tidlig morgen ting. Og så sad vi og snakkede. Og så havde vi en masse ting til fælles. Og det 
var egentlig sådan vi lærte hinanden at kende på. Han havde startede noget t-shirt trykkeri og 
jeg havde lidt kørt lidt i det her firma. Og så tænkte vi at der måske var nogle fælles ting vi 
kunne hjælpe hinanden med. Så det var egentlig helt udenfor RUC at kontakten startede. 
 
(tid 36:35) Bahar: Det er faktisk lidt random. Når nu i begge går på RUC. 
 
(tid 36:36) Jonas: Ja, det er super random. Og det er måske også noget man kunne have 
gjort på RUC, ikke. 
 
(tid 36:41) Bahar: Ja, det er det jeg tænker. Hvordan kan man føre folk sammen nemlig. 
Hvordan folk, der er “like-minded”, kan finde sammen på RUC. Så det ikke behøver at være 
ude fra.  
 
(tid 36:57) Jonas: Ja, for det handler jo rigtig meget om fredagsbar og druk og intro og. 
 
(tid 37:04) Stig: Ja. Nu har vi også brainstormet lidt. Hvor vi kom frem til at det kunne være 
noget workshop. Hvor vi laver. Fordi ude på humtek er der de her to ugers kurser man skal 
tilmelde sig de første to semestre. Man kunne lave en workshop omkring iværksætteri. 
 
(tid 37:18) Bahar: Og føre folk sammen, som har en iværksætterdrøm. 
 



(tid 37:22) Jonas: Ja, så man allerede fra starten kan tænke: “Nå ja ham der. Han.” 
 
(tid 37:26) Bahar: Ja lige præcis. Også så man kan. Fx da du fandt Esben, fandt du det så 
ikke også motiverende at møde en anden der har samme interesse. Og så bliver man også 
inspireret i stedet for sidde helt alene. Og ikke har venner med fælles interesse. Jeg ved det 
ikke. Men jeg føler bare at jeg bliver inspireret af folk der er “like-minded” ligesom mig til at gå 
videre med det i stedet for at tænke: “Ej jeg ved ikke helt”. Hvis jeg sidder alene med det. 
 
(tid 37:41) Jonas: Jo, helt klart. Ja, præcis. Og det er meget sjovt. For vi er nogle stykker fra 
det hold der stadig taler sammen. Og har alle sammen virksomheder. Nu, ikke. Det er egentlig 
meget skægt at selvom vi ikke rigtig havde det dengang, så er det alligevel nogle af dem man 
er begyndt at snakke med og så hænge ved. Netop fordi der var den der fælles “unspoken” 
interesse. Så det er måske en god ide. 
 
(tid 38:24) Bahar: Vi tænkte også på om du havde. Nu nævnte Esben noget med Daniel 
Priestly litteratur eller bøger. Bøger vi kunne læse. Om du havde noget eller nogle gode råd 
til os. Til vores projekt. 
 
(tid 38:39) Jonas: Jeg gav ham Entrepreneur Revolution [bog af Daniel Priestly]. Jeg har en 
del eksemplarer derhjemme. Jeg giver den hver gang jeg kender en der starter virksomhed. 
Så får de lige den. 
 
(tid 38:48) Bahar: Ja, den har jeg købt. Den ser ret spændende ud. Jeg har ikke lige haft tid 
til at. 
 
(tid 38:52) Jonas: Den er cool. Den er ikke særlig lang og han sådan en meget god måde at 
forklare på: hvorfor er det at det er nu man har mulighed for at starte en virksomhed? Det 
havde man ikke for 50 år siden. Eller det havde man, men det var noget helt andet. Så den er 
rigtig cool. Og den giver et meget godt overblik over hvad der er muligt, og hvorfor det er 
muligt. Og sådan noget. Uden at gå ret meget i detaljer. Men ja den ville jeg helt klart anbefale. 
Ja og jeg snakker ret meget om at have online mentors. Find nogle folk der udgiver noget 
super fedt content [indhold]. Og så følge dem, så man kan komme lidt dybere i hvad det vil 
sige at. Hvad man nu er interesseret i. 
 
(tid 39:38) Stig: Nå okay. så det var dig der faktisk kom på det med Daniel Priestly? 
 
(tid 39:46) Jonas: Jaja. Det var mig der gav det til Esben. Han har læst hele rækken nu også 
så. 
 
(tid 39:50) Stig: Ja for han var ret stor fan af Daniel Priestly. 
 
(tid 39:52) Bahar: Han sagde også at du var stærkt på litteratur. Det giver jo god mening. 
 
(tid 39:57) Jonas: Ja jeg har et helt bibliotek derhjemme. 
 
(tid 40:00) Stig: Er der så andre forfattere du kan anbefale? 
 
(tid 40:05) Jonas: Det kommer lidt an på hvad man vil. Jeg synes der er mange. Der er mange 
gode overordnet. Men meget af jeg læser nu er kun relevant, hvis man er startet, fordi det 
bliver lidt højtflyvende, teknisk og teoretisk. Og det tror jeg ikke man har så meget brug for, 
hvis man skal igang og skal gøre noget. Så skal man ikke tænke ret meget. Så skal man bare 
fyre noget af og få noget feedback fra verden. Men jeg synes at Gary Vaynerchuk, at han er 
ret god. Han er meget. Hvis man har tømmermænd lørdag morgen og lige har brug for noget 



motivation. Så skal man bare lige se to af hans videoer. Så er man sådan lidt: ”Okay nu kører 
vi!” Så på motivations fronten er han meget god. Men jeg vil faktisk anbefale at blive ved med 
at søge selv. Der er nogle videografer og fotografer som jeg selv følger. Som er meget niche-
agtigt og ikke særlig hjælpsomme for andre. Men de er super gode til det de laver. Jeg følger 
en der laver dokumentarfilm og det giver rigtig meget mening for mig at have sådan nogen. 
Online mentors. Jeg startede. Jeg var kendt for at være ham der sad i RUC auditoriet, og hvis 
jeg ikke følte at det gav mening det der blev talt om op ved katederet, så sad jeg og så 
TedTalks. Jeg startede helt deroppe. Bredt. Med de store ideer. Og så kan man ligesom dykke 
ned når man finder ud at: “Nå jamen det er måske det her jeg skal fokuserer på.” Så finder 
man nogle nye ideer, og så går man videre. Så der er rigtig meget derude. Og der er også for 
meget. Så man er nødt til på en eller anden måde at sortere i tingene. Men altså Daniel 
Priestly, han er god. For han skriver meget tilgængeligt og det er super fedt. 
 
(tid 43:15) Stig: Hvad med redskaber? Er der nogle redskaber der ville have gjort det 
nemmere for dig at starte virksomhed? 
 
(tid 43:18) Jonas: Det er jo noget af det vigtige når man starter virksomhed. Redskaber og så 
at finde hjælp. Men i dag kan man finde en revisor til at 4.500 kr om året. Der laver ens 
årsrapporter og så videre. Det er vitterligt gratis i forhold til hvor meget tid det sparer en. Selv 
at sidde og prøve at finde ud af. Det er en god ide at gøre det. Men det tunge arbejde kan 
man godt outsource til forskellige steder. Det kræver så selvfølgelig at man lige har en lille 
smule indkomst før det kan lade sig gøre. Men at bede om hjælp og ikke står for alt, alt, alt 
selv. Det er rigtig godt givet ud. Og det er også derfor jeg tror at for de fleste, så giver det rigtig 
god mening at være i hvert fald to når man starter. For der er noget ping-pong, der er noget 
inspiration. Og det er selvfølgelig to personer der ikke skal være ens. Det klart. 
 
(tid 44:22) Bahar: Ja så har man den ene der tænker på den ene måde og den anden der. 
 
(tid 44:26) Jonas: Man kan udfordrer hinanden, der gør at man kommer over nogle potentielle 
“mistakes”. Hurtigere end hvis man havde brugt to måneder på at lave et eller andet, og så 
tænkte: “Nå ja. Det var jo helt fucked det jeg havde tænkt der”. 
 
(tid 44:45) Bahar: Man kan også. Jeg ville tro at. Man kan også gå hurtigt i hak, når du laver 
noget. Hvis du laver det hele tiden. Så kan du lige pludselig ikke tænke på noget andet. Så 
tænker du på den ene måde, kun. Fordi du bruger så meget tid på det. Så er det meget fedt, 
hvis der kommer en udefra og siger: “hey, det er sådan og sådan”. Det er ikke fordi jeg er. Jeg 
har lavet musik før, så jeg kender det fra før i tiden. Så bliver man bare ensporet, fordi man 
bare sidder med det samme hele tiden. 
 
(tid 45:15) Jonas: Feedback og små loops er super vigtigt for at komme videre. Specielt fordi 
man har vitterligt ingen ide om hvad man laver når man starter. Ingen. Så det er bare om at 
lave en masse fejl. Og ikke være bange for at få noget feedback. For virkelig at kunne komme 
ud over kanten. Men værktøjer var egentlig det du spurgte om. Jeg synes egentlig der er 
mange gode redskaber derude til alt det praktiske i en virksomhed. Men. Hvad har jeg brugt 
mest? Sådan noget simpelt som regnskabsprogrammer, får man rigtig meget hjælp i. Hvor 
man nærmest bare skal taste ind hvad man har købt og så bliver det selv kategoriseret og så 
videre ikke. 
 
(tid 46:06) Bahar: Ja for vi har også snakket om vi skulle lave en hjemmeside, for at gøre det 
nemmere at starte en virksomhed. Sådan en step-by-step hjemmeside. Så kunne det være 
meget rart måske. Vi ved jo ikke helt hvad vores produkt det bliver. Men for at gøre det 
nemmere sådan step-by-step. Gør sådan og sådan. Fordi når man googler om 
virksomhedsopstart så kommer der en helvedes masse information. Hvor man er bare: “Puh”. 
 



(tid 46:31) Stig: Det er sådan lidt en informations overload ikke også. Det var også noget vi 
spurgte om i vores spørgeskema. Og det blev vi også på en eller anden måde bekræftet i. Der 
var mange der synes at det var. 
 
(tid 46:43) Bahar: Uoverskueligt. 
 
(tid 46:49) Jonas: Men det er også fordi der ikke er en måde at gøre det på. Der er vitterligt 
flere tusinde måder man kan at gå til det på. 
 
(tid 46:57) Stig: For dit vedkommende. Lavede du så et IVS eller var det et enkeltmandsfirma 
eller var det noget helt andet? 
 
(tid 47:02) Jonas: Jeg anbefaler helt klart at man starter som enkeltmands. Ved mindre man 
har lidt større ting, hvor man er flere i det og så videre ikke. Fordi et IVS er også nemt at starte. 
Det er så noget sværere at lukke. Vi er på halvandet år nu og vi har stadig ikke helt lukket 
DynamoFabrikken. Det kræver advokater og revisorer og statsautoriseret mennesker og alt 
muligt mærkeligt. Så hvis man bare har sådan en lille ide, og godt kunne tænke sig at dalle 
lidt rundt og trække sin laptop fra, og sådan nogle ting, så skal man starte et enkeltmands. 
Helt klart. Det er super nemt og det kan man også rimelig hurtigt lukke, hvis man tænker: “Ej, 
jeg skal noget andet”. Derfra er der jo så. Hvis man tænker at det er noget der tænder sig og 
man har bevist over for sig selv at man kan. Så skal man jo have et hul i et selskab der ejer 
den virksomhed man producerer i. Så skal man have hele strukturen. Og det er måske også 
derfor man bliver forvirret, fordi der er mange niveauer at gøre det på. Og nu er jeg ved at 
starte i Sverige. Og det er jo så et helt andet. Hvad gør man så på tværs af lande og sådan 
noget. Det har taget mig et års tid at finde ud af og snakke med danske og svenske revisorer. 
Og skulle tale sammen. Og store revisionsfirmaer osv. ikke.  
 
(tid 48:31) Bahar: Er det, det samme du laver i Sverige som nu her? 
 
(tid 48:34) Jonas: Det bliver en ny virksomhed. Men jeg trækker på alt det jeg har lavet de 
sidste otte år. Men det er noget nyt. Og så selvfølgelig alt det jeg har erfaring i. Ja. Virksomhed 
på tværs af lande er fandeme ikke nemt. Men det er jo bare en teknisk udfordring man skal 
have løst, ikke. Nej, men i forhold til redskaber, så tror jeg at det bedste redskab er at finde 
nogen online mentorer der inspirerer en. Man har jo så ikke direkte kontakt til dem. Men hvad 
enten de laver, skriver bøger, eller film eller podcast, eller whatever. Det kan hjælpe rigtig 
meget. For så får man nogle ideer. Specielt når kommer lige skridtet videre og har noget at 
starte med. Så er man inde i en industri og kan virkelig få noget inspiration som forandrer. På 
business-modeller og forretningsudvikling osv.  
 
(tid 49:41) Bahar: Vi har også tænkt på. Vi har jo semesterprojekt hvert semester på RUC. 
Måske også implementere. Gøre studerende obs på at bruge dem. Netop hvis man har 
virksomheds drømme. Og bruge sine semesterprojekter på at udforske det. Det ville også. 
Det er jo det vi ligesom gør lidt nu. At det kan gavne og hjælpe studerende som har det. Altså 
så kan man virkelig dykke ind i det på den måde. 
 
(tid 50:18) Jonas: Helt klart. Det var jo sådan Reality Bites startede faktisk. Det var et 
semesterprojekt. Hvad har de. Nu får de jo en million om året. De har jo hele mentorordningen. 
Jeg ved ikke om de har konferencen. Jeg tror ikke den eksisterer længere. Den er jo drevet af 
studerende, ikke. Men den kommer jo tæt på en virksomhed. Det er jo så en anden type. Men 
ja det er rigtigt nok. Hvis man kan opfordre til at lave sådan noget, så ville det være super  
 
(tid 50:56) Bahar: Ja, fra starten af. Fordi jeg tror at der er mange der kommer der og de ved 
ikke rigtigt. Når vi fx nævner for folk at og spørger på tværs: “Hvad skriver i om?” “Nå men vi 
har om virksomheder.” “Ej hvor er det fedt! Det ville jeg gerne have haft om.” Og det er fordi 



at folk ikke tænker at de kan bruge semesterprojekterne på at dykke ind i det. Fordi så får man 
de der ideer som vores lærere kommer med og så hopper de på det. I stedet for at komme 
med deres eget som faktisk kan gavne til en virksomhed. 
 
(tid 51:29) Jonas: Det er måske rigtigt, at man i større grad skulle lægge op til. Så folk… 
 
(tid 51:33) Bahar: Ja, for det gør de ikke rigtig. De kommer med alle mulige ideer: “Nå men 
tag det her eller det her”. 
 
(tid 51:38) Jonas: Ja, og så afgrænse det. Det er noget af det svære ved et semesterprojekt 
fordi man tænker stort i starten. Og så finder man ud af: “Okay, Jeg har faktisk ikke særlig 
langt tid før det skal afleveres”. Så hvis får lavet sådan en god afgrænsning til at starte med: 
“Okay, vi skal ikke ud og lave en virksomhed. Men vi skal lave et eller andet til en del af en 
virksomhed.” Det kunne være super cool. For så får man et helt andet overblik over den lille 
del. 
 
(tid 51:58) Stig: Ja, fordi vores produkt. Vi kunne godt tænke os at finde et eller andet man 
kunne opbygge en virksomhed omkring. Og det var ligesom udgangspunktet. I det hele taget 
at blive klogere på det. 
 
(tid 52:12) Bahar: Og gøre det nemmere for studerende. I stedet for at de sidder og triller 
tommelfingre. “Jeg har ikke tid. Og jeg har ikke penge.” Du ved. Fordi det er ligesom: “Ah men 
jeg er på SU. Jeg kan ikke.” Men det er jo netop omvendt faktisk. Det er fordi du får SU at du 
har de her muligheder for det. 
 
(tid 52:34) Jonas: Præcis. Og man har aldrig flere timer i døgnet end når man går. Altså når 
man går på universitetet har man meget tid. 
 
(tid 52:43) Bahar: Hvordan synes du det var med hensyn til dine studier og have virksomhed. 
Hvordan synes du det. Harmonerede det godt sammen eller stressede du eller hvordan. 
 
(tid 52:53) Jonas: Det harmonerede virkelig godt sammen! Men jeg er også typen der. Alt 
over 6. Nu er det så alt over 02 er spildt arbejde, ikke. Min uddannelse var vitterligt bare noget 
jeg skulle igennem. På RUC købte jeg kompendier når eksamen kom. Jeg følte. Jeg fik noget 
andet ud af universitetet end at sidde og læse teori i kommunikation. Det var noget andet for 
mig det handlede om. Så det var ret nemt at sige: “Nu bruger jeg kun det man skal.” Altså 
absolut minimum. Og så laver jeg noget ved siden af. Der inspirerer mig på et helt andet 
niveau. Det er igen også, tilbage til mentaliteten, kan man det eller. For der jo også nogen der 
bruger alt deres tid på at få 12 i alt. Og det sådan en som min søster for eksempel. Hun er 
arkitekt. Og det har så gjort nu at hun arbejder for en af verdens arkitekter nede i Schweiz. 
Oppe i bjergene. Oppe i sådan et vildt studie. Altså det er helt hjernedødt. Og det er jo den 
vej hun har valgt. Hvor at det var all-in på arkitekt studierne og fik vitterligt 12 i alt. Og det har 
jo så åbnede noget helt vildt op for hende, ikke. Men det var vej jeg har aldrig har kunnet tage. 
Never-ever. For der er bare ikke sådan min hjerne fungere. 
 
(tid 54:24) Bahar: Det behøver jo ikke nødvendigvis at være på den måde. At fordi man får 
12 at man får det bedste bagefter. 
 
(tid 54:32) Jonas: Nej nej. Men det er så også bare for at sige, at hun gik så meget op i det, 
at det var et naturligt resultat af at hun brugte alt sin tid på studierne. Fordi hun syntes at det 
var det fedeste i verden. Men nu er arkitektfaget også ‘skill’ baseret på en helt anden måde. 
End hvis man læser Goffman [Erving Goffman] i kommunikation. Der er ikke mange 
virksomheder der ansætter dig fordi du har læst Goffman. Det er jo derfor man går på RUC. 



Det er fordi der skal være noget andet. End hvis man kun fokusere på studiet, så kommer man 
ud på den anden side og tænker: “Jamen, jeg har jo ingenting. Jeg har jo ikke lært noget.”  
 
(tid 55:08) Bahar: Men du ville da godt kunne bruge kommunikation i det job du har nu. 
 
(tid 55:10) Jonas: Ja helt klart. Der var nogle elementer som var interessante. Specielt. Vi 
skulle stå og holde taler foran. På den kommunikationsworkshop jeg var på. Vi skulle holde 
taler i auditoriet foran hinanden, ikke. Der var nogle elementer der var super gode, men sådan 
nogle ‘hardcore’ akademiske teoretiske tilgang. Den for mig var nærmest ingenting. Så det 
brugte jeg ikke særlig meget tid på. 
 
(tid 55:37) Bahar: Nej. Jeg har det lidt på samme måde. Det der med at analysere alt muligt 
og filosoffer. Det keder mig lidt. Jeg vil hellere bare lave et håndværk og lave noget. 
 
(tid 55:52) Jonas: Det var derfor jeg sagde at RUC var god, fordi man bestemmer nærmest 
selv hvor meget tid man vil bruge derude. Og du kan snildt komme igennem ved nærmest ikke 
at være der. Og det er det som åbner op for alle de andre muligheder. Men det er jo en 
prioriteringssag. Hvor dem som siger: “Jamen, jeg har ikke noget tid og jeg bliver nødt til at 
bruge al min”. Fordi de får ondt i maven af ikke at have læst alt op til når de møder, og så 
videre ikke. Det er jo fair nok. Så er det måske noget andet man skal. Måske. Eller skal man 
bruge det? For man kan jo starte virksomheder på alt nærmest jo. Det er jo helt vanvittigt, 
ikke. Man kan lægge billeder op på Instagram. Og det kan være en virksomhed. Der er så 
mange muligheder. Ja, det er vitterlig bare at følge hvad man selv er interesseret og synes 
kunne være sjovt. ‘Down the line’. Ellers bliver det surt. Hvis man ikke er i det. 
 
(tid 56:52) Bahar: Faktisk så sagde Esben også det der med at man bare skal kaste sig ud i 
det. Åbne noget. Hvis det ikke går, så skidt. Åben noget nyt og videre. 
 
(tid 57:06) Jonas: specielt på uni. Og den erfaring man også får selv. Selvom det hele bare 
total ‘crash and burn’, så lærer vildt meget af det. Lige meget hvad er det ikke spild af tid. Det 
er bare at gøre noget. For man møder nogle mennesker på vejen. Og der er rigtig meget i det 
som bare er super fedt. 
 
(tid 57:27) Bahar: Jeg tænker også især med. Han [Esben] sagde også det med at det åbner 
døre og netværk. Du lærer en helvedes masse mennesker at kende. Han sagde at der var 
mange af de mennesker han kunne bruge med virksomhederne på grund af alt den networking 
han har fået igennem det. 
 
(tid 57:45) Jonas: Lige præcis. Det er super vigtigt at man også har et netværk. 
 
(tid 57:52) Bahar: Ja især for virksomheder, ikke. Fordi ellers sidder du der og ikke kender 
nogen. 
 
(tid 57:58) Jonas: Ja, og det er også vigtigt i alle sammenhænge. Hvis man skal have et job 
eller. Så er det også svært bare at søge, ikke. Men hvis man kender nogen som: “Ah det her 
kunne være spændende. Jeg sender lige en ansøgning inden det åbner op for offentligheden”. 
Specielt også i en virksomhed. Det har jo gjort det let på alle måder. Det er også derfor jeg 
anbefaler. Nu sidder jeg her, hvor vi er tre virksomheder på etagen. Og vi laver noget for 
hinanden alle sammen. Der er rigtig meget at hente. Det er super svært, hvis man cold-caller 
alle. “Hey, vil du købe min støvsuger”. Eller hvad det nu er. Så er det altså svært. 
 
(tid 58:44) Stig: hvad så egentlig din største udfordring de. Lad os sige de første 6-12 
måneder? Var det, det med at finde kunder, eller var det noget helt andet. Eller noget mere 
praktisk i forhold til virksomheden. 



 
(tid 58:57) Jonas: Der kommer jo et tidspunkt, hvor det går op for en, at en virksomhed er 
intet uden salg. Penge er oxygen for en virksomhed. Den kan ikke trække vejret ved mindre 
der er et penge-flow, ikke. Og det sådan lidt irriterende når man når dertil. For det er ikke der 
de fleste de starter. Specielt ikke hvis man er fra. Jo, måske hvis man er fra CBS, kunne det 
godt være at det kan tænde en. At tjene en masse penge. Men jeg tror de fleste starter med 
at have en interesse. Og vil skabe noget værdi et sted og sådan noget. Så når man tænker: 
“What der skal sælges og der skal tjenes en milliard-million før jeg overhovedet kan få en 
ansat.” Og alt sådan noget, ikke. Det er helt klart en udfordring. Men der er det så også vigtigt 
at man ikke tænker salg som, at ringe til folk og spørge om de vil købe det man har. Men at 
man bare er. Det er jo et kæmpe emne i sig selv, ikke. Og der en masse mennesker der skriver 
en masse gode ting om det. Specielt ham der Gary Vaynerchuk er også ude og sige det. Det 
er en af de store man kommer til. Hvordan fanden får man solgt det man rent faktisk laver eller 
produkt man har. Eller hvad man nu tjener penge på, ikke. Monetisere sin instagram. Eller 
hvordan finder man sponsorer. Eller investor, hvis man er en på sådan en ‘super growth’ vane 
og vil have en stor virksomhed, ikke. Så skal man jo have et par millioner at starte ud på. Hvis 
det er det man vil. Den er også svær. Så det der med pengene det bliver lige meget hvad en 
udfordring. Som man skal se i øjnene på et tidspunkt. Det er jo nok den del som er sværest at 
takle, når man har startet en virksomhed, fordi man typisk starter på et andet grundlag. Det er 
en helt ny verden som man skal lærer. Og det er ikke noget der kommer naturligt, hvis man 
synes at det er verdens fedeste at sidde og strikke og bygger en virksomhed på det. Og har 
en masse ‘online presence’ på det. Og så lige pludselig finder man ud at der er noget 
virksomhed og produktion. Man skal betale husleje og der er nogle ting der skal gå op i en 
højere enhed. Og så er det nogle andre ‘skills’ der kommer på banen. Som ikke lige handler 
om at være verdens bedste strikker. Ja, det er en udfordring. Helt klart. 
 
(tid 1:01:38) Stig: Vi skal også skrive lidt om SKAT og hensyns forhold, forholdsregler og alt 
sådan noget. Er der så nogle praktiske forhold man virkelig bare skal være opmærksom på 
lige så snart man starter? 
 
(tid 1:01:56) Jonas: Der er det faktisk fedt at være i Danmark. Fordi. Altså når man ikke har 
mange penge om hænderne i starten, så kan det aldrig gå helt galt. Man kan lave en masse 
fejl og selvom SKAT kommer og banker på. Så er de sådan lidt: “Du er en idiot, og forresten 
så skylder du os nogle penge, fordi du lavede en fejl i dit regnskabsprogram.” Så det er ikke 
fordi de lukker dig og smider dig i fængsel. Så de går bare ind og ser hvad er det differencen 
er. De hjælper dig nærmest igennem det ‘fuck up’ du har lavet og så får du bare lov til at 
betale. Men det er overhovedet ikke astronomisk. At du er færdig resten af livet. Så på den 
måde. Og det tror jeg også. Jeg var super omhyggelig med at få registreret ting rigtigt. Men 
så fandt jeg ud af at det er legitimt at lave fejl der også. Man behøver ikke være perfekt. Det 
er selvfølgelig træls at være den som ikke har styr på tingene. Og jeg tror at man potentielt 
kan komme på en liste der gør at de kommer igen lidt oftere end hvad de ville normalt. Men 
det er ikke verdens undergang overhovedet. Og det er faktisk, fandt jeg ud af, noget der er 
sjovt at dykke ind i. Fordi der er så mange regler omkring hvad man kan trække fra og hvad 
man ikke kan trække fra. Jo mere man kender til det, jo flere penge kan man få ud af systemet. 
Der er alle mulige små finurligheder. For eksempel hvis jeg tager to dage til Amsterdam så 
må jeg trække 700 kroner ud skattefrit. Fordi at omkostningerne der eventuelt kunne være ved 
det. Der er en masse små ting som alt i alt gør at man kan få en helt masse ud at sidde og 
nørkle i det der. Toke Kruse [iværksætter, forfatter] har lavet en sjov. Han er en dansk 
iværksætter. Han har skrevet et sjovt lille hæfte “Ti skatte fordele” eller sådan et eller andet. 
Hvor man lige kan. Det er sådan et gratis online pdf, tror jeg. 
 
(tid 1:04:08) Bahar: Det var faktisk også en Esben han nævnte. 
 



(tid 1:04:18) Jonas: Han startede det regnskabsprogram som vi bruger. Den er meget sjov. 
For det er. 
 
(tid 1:04:27) Bahar: “Iværksætter hæftet”. Nej. Eller “skatte hæftet”. 
 
(tid 1:04:25) Jonas: “Sådan snyder du skat” eller sådan noget. Ej jeg kan ikke huske det. Men 
det er Toke Kruse. Prøv at søg på hans online e-bog eller pdf. Eller et eller andet. Den er 
meget sjov. For der er ti steps som er temmelig simple og det giver meget god mening når 
man læser om det. Og man allerede der har tjent eller sparet eller hvad man kalder 10-15.000 
om året. Så er det egentlig meget sjovt og så tjekker man: hvad er der ellers? Så kan man 
dykke ind i reglerne osv. Og nu sagde jeg at der ikke er nogen straf. Men selvfølgelig skal 
tingene være ‘legit’. Ellers hvis det er helt galt så lukker de det selvfølgelig ned. Men der er 
det der hedder ‘God tro’. Så hvis de mener at du har handlet i God tro så hjælper de dig videre, 
ikke. Men hvis de kan se at du gjort noget at snyde, så er det selvfølgelig en anden sag. Man 
skal bare handle i God tro. 
 
(tid 1:05:31) Bahar: Du nævner du også det der med skatte hæftet og at det kan hjælpe hen 
ad vejen. Fordi det ved man ikke sådan noget. Er der måske noget du villet have ønsket at du 
vidste, da du startede for at gøre tingene måske lidt anderledes end du gjorde på? 
 
(tid 1:05:44) Jonas: Jeg har faktisk tænkt over hvad ville jeg sige, hvis jeg mødte mig selv for 
syv år siden, ikke. Hvad ville jeg så. Men jeg tror at netop det der information overload. At man 
skal passe lidt på fordi. Bare at starte i et hjørne og så bare blive ved. Det er det vigtigste. 
Men fx som sådan noget med regnskab. Det skal ikke være perfekt. Bare gøre det. Det bedste 
du kan og så kom videre. Lad være med at sidde for længe med en eller anden lille detalje. 
Gør noget og så gør noget andet. Og hvis man så har gjort nok i streg så lige pludselig så 
kigger man sig tilbage og tænker: “Hold da kæft! Der er rent faktisk sket noget. Jeg har flyttet 
mig.” Og hvis man så gør det år efter år. Så har man efter et par år noget der fungerer 
forhåbentlig, ikke. Om end ikke andet så har man lært virkelig meget. Som man kan bruge 
resten af livet. Så det vil jeg sige er det største. Lad være med at være for perfektionistisk. For 
det er fjenden i starten. Gør noget, få noget feedback. Lige meget hvad du gør, så vil du ændre 
det. Det vil ikke være rigtig fra første gang. Det er vitterligt umuligt. Man kan ikke lave noget 
rigtigt første gang. Man kan have en god ide. Og man kan have nogle rigtige tanker osv. Men 
det hele handler om at eksekvere det korrekt. Og det sker ikke første gang. Eksekvering er jo. 
Det ændrer sig jo også hele tiden. Også i takt med at verden ændrer sig, ikke. Så det er sådan 
noget ‘ongoing’. Det er måske i virkeligheden det man skal se for sig. En virksomhed starter 
med en lille ting og så bliver den bygget videre. Det er egentlig en meget sjov måde at 
tænke på, at have en virksomhed. Altså, hvornår har man en virksomhed? Hvor mit eget 
succeskriterium var at forsørge mig selv og det liv jeg har. Så har jeg en virksomhed. 
Det var mit første mål, ikke. Men hvis man snakker med et netcompany der lige har 
rundet en virksomhed på 1000 medarbejderer. Så har jeg jo ikke en virksomhed. De har 
jo en helt anden ide om, hvad det vil sige at være en virksomhed. End jeg har. Så man 
er måske også selv nødt til at sætte sine egne mål og være realistisk. Og kortsigtet. Lad 
være med at lave en fem års plan. For det giver ingen mening. Lav en, hvad vil du have 
lavet til næste måned. Eller hvad vil du have lært til næste måned. Hvis man er helt i 
startfasen, ikke. Hvad vil man kigge på. Og så tage det et skridt ad gangen. Okay, hvordan 
laver man en virksomhed. Så skal man ind og oprette. Nå okay. Hvordan skal man betale 
SKAT, hvis man har tjent 1000 kroner. Nå men så. Et skridt ad gangen. Stille og roligt. Lige 
pludseligt så har man nået et punkt, hvor man tænker: “Nå jamen, jeg har faktisk en 
virksomhed. Det går egentlig okay”. Det er det lange træk. Det er et maraton. Helt klart. Og 
det skal det også være. For forhåbentlig stopper det aldrig. Forhåbentlig bliver man ved med 
at tænke: “Jeg kunne også lige gøre det. Eller ændrer det her.” Det kunne også være sjovt, 
hvis man tænkte: “Nu sætter jeg lige tre år af. Og så har jeg en virksomhed.” Det er en lidt 
forkert tilgang efter min mening. Jeg kunne forestille mig, at hvis man snakkede med en 



klassisk CBSer så ville han sige: “Nu arbejder jeg lige 10 år. Fuld skrue. Det kan godt være 
mit liv stinker, men så har jeg tjent de penge jeg skal for at det kan noget andet.” Det er jo en 
anden motivation. Men hvis det er et generelt RUC mindset så skal det være lidt sjovt 
undervejs. Det er processen der ligesom skal kunne drive det. Den interesse man starter 
virksomheden i. Eller sådan noget. Og så skal sådan et livsprojekt. Fordi man synes det er 
det der giver mening. 
 
(tid 1:09:54) Stig: Nu snakkede du om det der med at registrer og gøre det rigtigt. Hvordan 
fandt du ud af til at starte med, hvad det var der skulle registreres og hvornår? Var det sådan 
at du fik beskeder på det eller. 
 
(tid 1:10:08) Jonas: Jamen i det første år fik jeg beskeder af SKAT. “Nu skal du betale 500 
kroner i skat fordi du har glemt at registrer moms. Og så måtte jeg ind og søge: “How to 
register moms”. Eller sådan et eller andet. Der er bare en masse læring i starten. Altså hvis 
det er vigtigt, så skal man nok blive mindet om det. Og så er der nogle der skriver: “Hvorfor 
har du ikke gjort det her?” “Hvad er det han snakker om? Hvordan er det han gør det?” Der er 
jo mange ting der kommer af sig selv. Fordi så får man en dummebøde på 500 kroner. Altså 
de officielle ting er nemme. 
 
(tid 1:10:47) Stig: Kender du nogle informationskilder. Hvor vi kan ligesom kan se hvad man 
lige skal. 
 
(tid 1:10:53) Jonas: Noget som gik op for mig. Og det gik op for mig rigtig sent. Det var at 
SKAT er faktisk din ven. For hvis man ringer til dem så er de mega villige til at hjælpe. Og det 
er fedt at bare kan gribe om knoglen og sige: “Jeg har det her og jeg gør det i god tro. Jeg 
prøver ikke at snyde jer. Kan i lige hjælpe mig igennem?” Jeg havde en skattekonto, hvor der 
var nogle renter fra to år siden. Og der var nogle ting som ikke lige gav mening. Og så sagde 
jeg: “Prøv at hør her. Jeg har lige mistet overblikket. Kan du sende mig en samlet regning på 
alt det jeg skylder jer?” Og det var noget moms og skat og nogle dummebøder og noget. Men 
nå ja så fik hun lige samlet en faktura og så kunne jeg betale hele lortet. Og så var jeg med 
igen, ikke. Og det var sådan nogle ting jeg gik længe og tænkte på: “Åh ja jeg skal også lige 
have betalt det og den og den der.” Og jeg var jo bange for at de nærmest sad og overvåget 
mig. Men altså de ved ingenting og det hele kører automatisk. Så bare ring ind og sig: “Jeg 
har det her problem. Hvad skal jeg gøre?” Den, den er god. I forhold til at starte en virksomhed 
formelt. Så har de nogle ret gode beskrivelser af: hvad er de forskellige selskabsstrukturer der 
findes. Hvad er en enkeltmandsvirksomhed? Hvad er et IVS? Og hvad er APS og alt det der. 
Jeg ved ikke om der er en step-by-step guide. Men jeg synes der er nogle gode. Så kan man 
lige klikke på det her link. Og så kan man lige komme ind hvor man kan registrerer sig. Men 
det er bare et skridt ad gangen. For der er så meget i starten som man har ingen ide om. Og 
det er heldigvis et forholdsvist nemt regnskab man har i starten. For der er ikke så meget. Jeg 
kan forestille mig at der ikke er så meget aktivitet. Det havde jeg i hvert fald ikke overhovedet. 
 
(tid 1:13:03) Stig: Så det er vitterlig bare at springe ud over kløften. 
 
(tid 1:13:07) Jonas: Præcis. Jeg synes at alle burde starte deres eget 
enkeltmandsvirksomhed. Det kan man lige så godt. Hvorfor ikke. Hvis man kan tjene 8.000 
på et år så kan man jo bruge dem på at købe en laptop eller et eller andet, ikke. Der er nærmest 
kun fordele ved at have bare en lille snert af penge i en virksomhedssammenhæng. Og det 
skaber jo så en miljø, hvor man virkelig kan begynde at tænke over: hvad vil det sige at. Og 
hvad er moms og skat. Så skal man så udfylde en udvidet selvangivelse. Og det giver så 
anledning til at. Når man kommer ned til rejsefradraget. “Hvad fanden er rejsefradraget?” Og 
så får man lige googlet det. “Nå. Så hvis jeg har været ude for mit eget hjem i mere end 24 
timer så må jeg. Så kan jeg trække nogle flere penge fra i skat.” Og så lige pludseligt så kører 
det. Og så de der små ting som. Hvis man sidder og tænker over det og teoretisere 10 måske 



20 gange før det ville klikke. Men hvis man gør det i en konkret sammenhæng i den virkelige 
verden, så fanger man det meget hurtigere. Det er ligesom hvis. Nu ved jeg ikke om i har 
prøvet photoshop kursus eller et noget i den stil. Eller illustrator. Hvis ikke man bruger det så 
kunne du jo have tusinde af de kurser og du ville aldrig komme nogen vegne. Hvis ikke der er 
nogen konkret opgave hvor man skal bruge noget illustrator til noget meget specifikt. Der skal 
have et eller andet output. Så giver det mening fordi: “Nå så det her værktøj kan det her.” Som 
gør at jeg kan printe min skabelon eller mit hæfte eller hvad det nu er. Og hvis så gør det 10 
gange så ville jeg forstå illustrator på en helt anden måde. End hvis læreren står: “Den her 
knap, kan det her.” Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg lærte photoshop tre gange før at jeg 
ligesom fik en opgave hvor jeg bruge det. Og så var det en helt anden tilgang til det jeg havde. 
Og det er det samme med de der formelle ting omkring en virksomhed. Hvis du har tjent 1.000 
kroner og skal finde ud af hvordan de skal videre i systemet. Hvad meget af dem er moms og 
hvor meget af dem må jeg selv beholde. Så er det en helt anden livs case. End hvis jeg sad: 
“Okay hvis jeg nu har tjent 1.000 sidste år.” Og så sidde og teoretisere. Man bliver nødt til at 
gøre noget i den virkelig verden og så få noget feedback. Om det er 500 kroner i moms bøde. 
Det er virkelig gode lærepenge. Det fortryder jeg slet ikke at jeg har fået. For så sprang jeg 
lidt ligesom nogle steps over følte jeg. For så forstod jeg lige pludselig: “Nå jamen de skal bare 
ligge der den dato ellers sker der noget der trigger et feedback.” Om det så er positivt eller 
negativt. Så gør noget. Og det er jo også hvis man tænker: “Fuck jeg har brug for en laptop, 
og jeg har den her enkeltmandsvirksomhed.” Så bliver mit første mål ikke at have en 
virksomhed, men hvordan kan jeg tjene en 15-20.000 til. Hvordan kan jeg få det? Og det er 
det eneste mål man har. Så handler det ikke så meget om: hvordan bygger jeg en virksomhed 
der kan have ti medarbejderer og 14 millioner i omsætning om året? Så er det det der er målet. 
Og efter man har fået det så er man måske sådan lidt: “Nå jamen det var ikke så svært.” Så 
gentager man nogle ting og så næste år så tjener man måske 50.000. Men så har man måske 
heller ikke lyst til at hive dem ud for så skal man betale skat af dem. Men hvad kan man måske 
så gøre? Nu er det så også sådan jeg startede. Så det er mit eneste udgangspunkt jeg har. 
 
(tid 1:17:02) Bahar: Jeg kom også til at tænke på. Jeg ved ikke om det er helt væk. Men når 
du så kommer i det der virksomheds ‘mode’. Og vi snakker om det der. Hvordan man sælger 
og. Man skal jo også kunne få det der mindset til at: hvordan kan jeg sælge mig selv bedst? 
Som fx da du skulle have penge til din virksomhed. Så tænker jeg også at man skal indstille 
sig på: hvordan kommer jeg ud i verden og sælger mig selv bedst, så folk rent faktisk synes 
at jeg er interessant nok til at investerer i mig og at jeg kan tjene penge? 
 
(tid 1:17:48) Jonas: Selvom jeg nu aldrig har skrevet en jobansøgning, så er jeg jo til 
lønsamtale en gang om måneden, nærmest. For så har jeg fået en ny virksomhed og skal 
snakke med dem om: hvad er det værd, det jeg kan levere til dem? Og det er jo forskelligt 
hvilken situation man sidder i. Jeg arbejder for Nestle. Nestle Nordic og det er jo lidt nogle 
andre priser jeg giver dem end en børnehave der måske lige skal have et billed eller et eller 
andet. Og det er jo også sjovt. End den der forretningsudvikling. Hvad er det egentlig værd. 
Det bliver nogle gange bare en historie vi fortæller hinanden: hvad er vi værd? Det er ret 
interessant faktisk. Det som jeg sælger ind af. Når jeg sidder og snakker med en af cheferne 
i Nestle så handler det om. Han tænker slet ikke over hvad det koster. Han tænker over hvor 
meget tid. Hvor mange timer kan han føre fra sit arbejde over til mig. Og jo mere han kan føre 
over, jo bedre. Og hvad jeg så sender af regninger efter der. Altså for nogle af de store chefer. 
Det er fuldstændig lige meget. Altså jeg er så lille i deres. Det er jo milliarder de sidder med. 
Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det skal bare ikke være helt absurd vel. Men at komme i et 
rum med ham så skal man kunne et eller andet, ikke. Og det er jo så det man er nødt til at 
bygge langsomt op. 
 
(tid 1:19:30) Stig: Vi har ikke mere. Men er der noget du ville have ønsket vi havde spurgt dig 
om? 
 



(tid 1:19:34) Jonas: Nej. Jamen jeg synes vi kom meget godt rundt faktisk. Jeg synes faktisk 
i skal tage den, den anden vej rundt [Selve optagelsen]. Jeg synes vi fik snakket om nogle 
fede. Hele den der tilgang: hvordan jeg startede og hvordan jeg ville se på det, hvis jeg var 
skulle starte i dag. Det synes jeg vi fik snakket meget godt om de sidste 20 minutter her. Så 
spændende. 
 

Bilag 7 (Referat af interview med August Septimus Krogh) 

interview med August Septimius Krogh (dette er de citater vi havde brugt i opgaven, og er 

ikke det fulde interview, da vi desværre mistede vores referat og lydfil) 

 

August Septimus Krogh 

 

Dato: 8. november 2019 

 

“hvis folk med iværksætterdrømme, tænker ud i de helt store drømme om hvordan 

forretningen kan se ud om 5 måske 10 år, jamen så virker opgaven uholdbar for så kræver det 

en investering på flere millioner” 

 

“jeg snakkede med en kvinde der gerne ville sælge løse ris og havde allerede store planer om 

dit og dat, og inden hun fik set sig om, ville det kræve en million investering at få op at 

køre… jeg foreslog hende at starte med at købe bare 25 kilo ris og sælge det i syltetøjsglas… 

start i det små. Hvad kan du gøre her og nu?” 

 

“hvis du som privatperson skal købe en computer. Så skal du typisk tjene 20.000 kroner fordi 

halvdelen af lønnen går til skat og selve computeren koster 10.000. Men hvis du er 

selvstændig så har du den fordel at du bare skal tjene de 10.000, derudover kan du så 

fratrække moms, hvilket vil sige at rent faktisk kun skal tjene 8.000 kroner for køb af ny 

computer. Det er en væsentlig forskel at skulle tjene 20.000 eller 8.000 for køb af den samme 

computer.” 

 

“jeg havde undervurderet hvad det ville sige at have en partner i sin virksomhed. Hvor mange 

virksomheder der bliver til noget er startet ene-mand? stort set ingen..” 

 

“sørg for at have folk omkring dig der holder dig ved ilden. nogle folk du kan dele dine 

bekrymringer og irritationer med. nogle folk der ved helt præcist hvad du går igennem med 

det ene eller det andet.” 

 

“fordi man får en idé under bruseren er ikke ensbetydende med at det er noget man brænder 

for at lave og omføre til virksomhed.” 

 

“se på virksomhedsopstart og dets krævelse og arbejdsindsats, som at tage på en date hvor der 

først går 2 år før det reelt fører til noget.” 

 

“jeg vil anbefale dinero som regnskabsprogram” 

 

“sørg for at skabe en mening med virksomheden udover bare at tjene penge. Det gør det 

lettere at holde dig ved ilden” 

 

https://docs.google.com/document/d/1GsNCwTK0xjgLVicq619R6ducOLmhZGa02BUFkvWqtto/edit#heading=h.5mmgnhvjtk73


“jeg ved ikke om en workshop i virksomhedsdannelse vil give meningen for studerende ved 

1. semester, da de allerede alt muligt andet de skal forholde sig til. Hvem har lyst til at sidde 

og blive undervist i regnskab og forskudopgørelse og de diverse ting. det er jo sindsygt 

kedeligt. det er først når der er mening med det at man får sat sig ordentlig ind i det. For 

eksempel hvis man skal bruge det til sin virksomhed der allerede er oprettet.” 

 

“jeg er tilhænger af at skabe et socialt rum med like-minded-people, hvor folk ved at de er i 

samme rum med mennesker af samme interesse. Et motivations- og sparringsrum.” 

 

Bilag 8 workshop forventninger 

Stikprøve med kun Ruc’ere: 

 

Hvad er målet for eventet? 

Det generelle mål for eventet er, at skabe fokus på iværksætteri på humtek, og at give et 
startskud eller hjælp til opstart af virksomhed (enkeltmands). 
Netværksskabelse blandt ligesindede 

Hvad er risikoen for os? 

 Manglende fremmøde 
 Skemakonflikter med Eksamener/Projekt 
 Forkert tidspunkt 
 At eventet viser sig ikke at fremme iværksætteri 
 Manglende engagement 
 At folk ikke får noget ud af det 

Hvem får noget af ud af eventet? 

 Projektgruppen 
 Humtek studerende som ønsker at starte ny virksomhed, enten på baggrund af 

projekt, workshop mm.  
 (staten) 

Hvad får dem som afholder eventet ud af det? 

Får relevant evaluering af projektets problemstilling og ideforslag 
 
Roskilde Universitet (evt. sponsor?): 

 God omtale 
 Fokus på iværksætteri 

 

Fablab: 
 Folk bliver mere oplyst omkring fablab 
 Flere folk tilstede og mere brug 

 

Hvad får dem som organiserer eventet ud af det? 



Projektgruppen: 
 Lære om relevante problemstilling i at organisere et event 
 foredrag/tale 
 Planlægning 
 Problemløsning 

 

Hvad får dem som taler ud af det? 

 Lære at tale foran en menneskemængde 
 Talerør for problemstillingen 
 Udvidet sin horisont 

Hvad får dem som er en del af eventet ud af det? 

 Værktøjer til at oprette virksomheder, faldgrupper etc. 
 Et samlingssted  
 Større netværk 
 Motivation til at starte virksomhed 
 Oplysning omkring enkeltmandsvirksomhed oprettelse 
 (personlig sparring, med studerende som har startet virksomhed) 

Behøver det at være en konference for at nå alle interesenter? 

Nej det behøver ikke være konference, da ideen om arrangementet bedst fungerer som én 
dags event eller halv dags event, som evt. Fører over i en workshop. Vi mener også, at 
arrangementet bedst fungerer fysisk dvs. At folk møder op, da dette kan være med til at 
danne relevante netværk blandt arrangement deltagerne, og kan give mere solide info end 
f.eks at søge online. 

Workshop med RUC og CBS: 

Hvad er målet for eventet? 

At skabe fokus på iværksætteri for studerende, og fremme samarbejdet mellem studerende 
på hhv. CBS og RUC.  

Hvad er risikoen? 

 Dårlig placering 
 Dårligt tidspunkt 
 Manglende samarbejdsevne mellem CBS og RUC studerende 
 Skabe frygt for de studerende og deres tanker om iværksætteri 
 At CBS studerende ikke vil kunne se pointen med eventet 

Hvem får noget af ud af eventet? 

 Deltagerne (humtek, cbs’ere) 
 Organisatoren (Projektgruppen)  
 Foredragsholder 
 Afholderen (evt. café , restaurant, møde lokale etc. )  

Hvad får dem som afholder eventet ud af det? 

 Publicitet 



 Tilmeldinger eller nye kunder 

 
Eventuelt afholder: 

 De erhvervsdrivende a-kasse 
 IDA 

Hvad får dem som organiserer eventet ud af det? 

 Grundlæggende kendskab til at organisere et event 
 Skabt kontakt mellem CBS og RUC - institutions formidling 
 Indsigt i problemer ved eventet 
 Be-eller-afkræftet hypoteser 
 Sponsor opsætning/søgning 
 Ledelse 
  En  ny omgang mapping 

 

Hvad får dem som taler ud af det? 

 Øvelse i at tale foran en menneskemængde 
 Skabt interessant debat / indsigt i problemer for nystartede virksomheder 
 Eventuel omtale om sig selv og sin virksomhed 

 

Hvad får dem som er en del af eventet ud af det? 

 RUC studerende får indblik i en mere iværksætter fokuseret tankegang 
 RUC studerende får key-insight i virksomheder, virksomhedsopstart og andet 

teoretisk interresant materiale 

 
 CBS studerende vil få indblik i: 

o  hvordan man itererer, pretotyping, prototyping 
o  hvordan man kan anskue problemer for at overføre dem / bruger dem til sin 

virksomhed eller produkt 

Behøver det at være en konference for at nå alle interesenter? 

Nej det behøver ikke at være en konference, da eventet fungerer bedst i én dags eller halv-
dags event format, som evt. går over i en workshop 
 

Bilag 9 (Interview med Søren Riis) 

Interview med Søren Riis 

 

Dato: 26. november 2019 

 

Personer til stede: Søren Riis (Søren), Bahar Sadik (Bahar), Christian Ellung Schwaner 

(Christian), Mikkel Kjærsgaard & Stig Pedersen (Stig) 

 
(tid 00:01) Søren: Og i må gerne også. Altså det er finde spørgsmål det her. Og i må gerne 
prøve at motivere dem ind i en sammenhæng. Jamen, hvad har det med jeres projekt og 
hvorfor er det i interesserer jer for det? Fordi. Altså vi kan godt tage det her. Men det der med, 
og det har jeg ikke noget imod at snakke om og sådan noget, og det er jo fint. Det er måske 

https://docs.google.com/document/d/1GsNCwTK0xjgLVicq619R6ducOLmhZGa02BUFkvWqtto/edit#heading=h.5mmgnhvjtk73


med til at kvalificere det som jeg siger omkring det her. Men at sige hvordan man starter sådan 
et miljø på RUC har ikke så meget at gøre med hvor mange virksomheder jeg har haft. Men 
altså, det må i gerne skrive, hvorfor er det, det her spørgsmål bliver relevant. Vi kan let tale 
om det der. Men ja lad os bare. I kan jo så stille det. I kan jo stille spørgsmålene og så kan 
man jo så også høre det på båndet og sådan noget der. I stedet for at jeg bare taler ud fra 
dem. 
 
(tid 00:55) Stig: Ja, det var det vi tænkte. Sådan en åben samtale, ikke. 
 
(tid 00:58) Søren: Ja. 
 
(tid 01:01) Stig: Jamen, måske bare kort. Hvor mange virksomheder har du haft? 
 
(tid 01:05) Søren: Jamen, altså det har både været. Det startede ligesom ud med, selvfølgelig, 
GoMore der i 2004 / 5 sammen med Mathias. Det er jo efterhånden en del år tilbage. Og så 
nogle af de ting har jeg selv udviklet i andre virksomheder i forlængelse af det her sammen 
eller parallelt med. Men omvendt har vi også, og det er jo det gode ved også at lave et miljø 
omkring iværksætteri, har vi også forsøgt at hjælpe nogle andre virksomheder. Nogle andre 
iværksætterer med at komme igang undervejs. Så man er både sådan lidt ‘adviser’ og 
adviseryboard i nogle virksomheder. Og i nogle andre virksomheder, par / (partner) 
virksomheder, har alle investeret i det, nogle andre er gået lidt med ind i til også at starte dem 
op. Så det der med at sige: hvor mange virksomheder? Der er både. Den der virksomhed som 
er med Mathias, ikke. Hvor vi er de primære ejere. Og så var der en, hvor jeg ligesom selv 
startede det hele alene op. Som jeg egentlig ikke kan anbefale at man gør. Så det er godt at 
gå sammen nogle stykker. Men det der med at have en virksomhed og ikke have en 
virksomhed. Det er lidt ligesom en gråzone, der går fra at man laver det helt selv til man 
ligesom er adviser på en virksomhed, hvor man alligevel kommer rimelig tæt på virksomheden, 
men man står lidt på sidelinjen, men prøver at tænke nogle af dens udfordringer lidt igennem. 
Og så også prøver at hjælpe lidt til ved at skabe netværk eller ved at tage kontakt til en partner 
eller hjælper dem ved at skaffe nogle penge til at komme igang. Fundraising osv. Så der er 
mange funktioner og kompetencer der er relevant og som kan indgå i en virksomhed. Nu har 
jeg indgået på den måde. Helt fra at lave en virksomhed alene til det bare at være adviser så 
har jeg haft, lidt tættere på hånden, ti virksomheder. 
 
(tid 02:51) Stig: Hvorfor er det, du ikke vil anbefale at gå alene? 
 
(tid 02:54) Søren: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Men det er fordi der er både 
kompetence delen. Der er en masse kompetencer der skal til, noget som typisk flere de kan 
bringe frem. Men jeg tror også meget vigtig del af det, er at have nogen at glæde sig sammen 
med og ideudvikle sammen med. Og sidde og Ide genere, det opstår i dialoger. Og som man 
kan sige, når det er hårdt, kan man både fordele arbejdet og frustration. Så det er. Jeg tror 
mange de undervurdere hvor hårdt det. Hvis man går ind i alt det. Det er super interessant og 
man kan beskæftige sig med lige hvad man vil. Men for dem. Igen, nogle af de negative data 
er jo at 70 procent af dem på det her område, de dør jo inden for det første år. Så det er en 
stor ‘failure rate’, men det betyder ikke på det individuelle plan, og det er stadig et godt 
argument og det er jo at sige, man lærer helt utrolig meget. Selvom den her virksomhed den 
går ned. Så hvis man ikke har fået gældsat sig alt, alt for meget, så har man alligevel været 
igennem en rigtig stærk læringskurve. Hvilket måske også betyder at næste gang man starter 
op. Nogle brænder sig måske så meget at de ikke starter op igen, det er jo så også en læring. 
Men de andre når de så starter op, så er klogere og gør det på et andet grundlag og så er det 
måske den næste der bliver til en succes. Men det kræver rigtig meget. Det kræver lidt held, 
må man også sige og det kræver rigtig meget arbejde og så kræver det ofte lidt flere penge, 
end hvad man havde budgetteret med. Og så skal man ud og have fat i dem og ofte, hvis du 
ligger nede på dine grædende knæ og skal have penge, jamen så bliver din virksomhed 



værdisat meget lavere. Mens at hvis man risikere det på forhånd så får du en bedre 
‘evaluations’ på de her ting. Så det er også en spændende ting når du taler om det her med, 
at penge er brændstof og på en måde er det derfor godt at kunne samle nogle unge 
studerende, der alle sammen er lidt medejer af projektet, som egentlig ikke skal have løn, og 
som nærmest kan kører lidt på SU og køre i lidt længere tid på nogle andre jobs, så man ikke 
er afhængig af det her giver penge lige til at starte med. Men er man afhængig af det, så skal 
man typisk prøve at se om man kan få nogle penge, der kan dække et år frem i tiden. Søger 
man det i meget kortere tid, så risikere man tit at du pludselig løber tør for penge, og man får 
ingen ro til ligesom at sidde og arbejde med opgaven. Søger man det for langt, det her er så 
tre år frem. Altså søger man en million til det første år, så søger man tre millioner til tre år eller 
sådan noget. Jamen, så lad os sige at jeres virksomhed er helt til at starte med ikke engang 
er 3 million kroner værd. Så skal man ligesom sælge hele butikken for at få tre millioner, mens 
det er bedre at gå ud og søge en million til et år, og her er den måske to millioner værd eller 
tre millioner, fire millioner. Så sælger man måske en million, og det er måske 20/30 procent. 
Men her henne er den blevet fem millioner værd, og så sælger man igen. Og når du få brug 
for en million så sælger man noget mindre. Og når den så er ti millioner værd. Så når du 
sælger her henne så er den million måske kun 10 procent værd. Men hvis du får penge helt 
oppe med meget langt tidsrum til at starte med så skal man sælge en større andel af ens 
virksomhed. Så det der med at have lidt økonomisk fornuft samtidig med at have lidt ro i 
butikken, det er så det der gør at man ofte satser at få økonomien frem til at kunne dække et 
års omkostninger. Ellers skal man allerede efter et halvt år til at lede igen og sætte det her 
igang, og mange af de forældre siger: “Ah men det lyder spændende.” Men de vil gerne lige 
have lidt mere data, og se jeres virksomhed gå lidt bedre, “men så kan vi godt gøre det”, men 
så når i får brug for pengene så er de lidt: “Ah men de vil gerne lige se lidt mere” osv. Og hvis 
det hele bare er ved at falde til jorden, så kan de jo bare købe det for en 25 øre. Så det skal 
man passe på med.  
 
(tid 06:48) Bahar: Hvad var din største udfordringer i din opstart af virksomhed? 
 
(tid 06:53) Søren: Rekruttering af gode medarbejdere. Egentlig da jeg startede 
UrbanWineBox, som blandt andet, jeg ved ikke om i har hørt om den virksomhed, men det var 
den, hvor jeg følte mig temmelig meget alene, som er en, man kan beskrive det på mange 
måder. Nu taler jeg jo som ham der har lavet det, så nu bliver beskrivelsen en så positiv eller 
ofte en så god måde som muligt. Men man kan sige at den virksomhed går ud på, det er at 
have en fælles opbevaring for vin, fordi mange folk i storbyen, de bor i lejligheder og de har 
ikke nogen vinkælder, så hvorfor gik man ikke nogen stykker sammen. Det var ligesom min 
læring fra deleøkonomien fra GoMore, så jeg havde selv noget vin, min hustru kommer fra 
Frankrig som tog det med hjem og så puttede jeg det ovenpå mit ikea skab som vi havde 
puttede sammen, og så tænkte jeg, hvorfor gik vi ikke nogle stykker sammen, og så fandt vi. 
København er jo som kendetegnet, også som mange andre storbyer, at være en gammel 
industriby, men meget af industrien er rykket uden for byen, og mange af de ting har nogle 
kældre, som så slet ikke bliver brugt, fordi det kan ikke bruges til andre ting. Så der har man 
faktisk en underudnyttede ressource samtidigt med at man havde noget behov for at have 
noget opbevaring, og så kælderrum kan nærmest ikke bruges til noget udover lige præcis 
sådan noget er de super gode til. Hvor du så også ikke behøver at arbejde så meget med 
kunstig køling fordi det jo faktisk er naturlig nedkølet på grund af jordtemperaturen, så man 
havde faktisk også et grønt spændende argument. Men så fandt vi sådan et rum i carlsberg 
byen, så det vi gjorde yderligere ved at lade det der ‘community’, det var at det vi ville gøre 
anderledes end de andre steder der laver fælles opbevaring, det er, det var at skanne 
flaskerne ind, når de kom ind, så det også var en markedsplads. Noget af det interessante 
ved vin det er at mange producenter sælger vinen med det samme den bliver lavet, og mange 
butikker, de køber den også, så når du er nede og købe en vin, i en god vin butik så står der 
stadig 2016/15/17 på flaskerne. Så de vin der er 10 eller 20 år gamle der er klar til at drikkes, 
den er på private hænder, den bedste vin er på private hænder, så det ligger så dernede. Man 



kan sige at vi nu i Danmark har nu det største varesortiment på vin, det betyder så ikke at vi 
inden for hver kategori at vi har 10.000 flasker, for mange af kategorierne har vi kun en flaske, 
men det er et markedsplads for vin og opbevaringssted. Så det lavede jeg og det var 
spændende og ligesom komme i gang, men min første programmør der ligesom gik ind i det 
også med henblik på at også blive medejer af det, han blev så headhuntet til Danmarks Radio 
til at stå for den nye afdeling derude, og det var en uge efter vi var gået i gang. Altså en uge 
efter vi havde ‘launched’ og det bare en. En programmør er bare ikke let at få fat i og sådan 
noget der, og de havde så lavede det i et sprog og en manual til programmeringen. Det var et 
mareridt og sådan har der været. Igen har det også noget at gøre med når man skal løbe 
noget i gang for relativt få midler er det svært, og så var der også nogle ting omkring nogle 
gode investorer der var med, men de forventede… de havde ikke kendskab til kompleksiteten 
og omkostningerne ved at lave noget tek-udvikling, de havde mere med traditionel 
investestorer og sådan noget, så hvor langt de troede at pengene kunne slå til og sådan noget 
der. Der var en masse sjove udfordringer. 
 
(tid 10:10) Stig: Hvornår vidste du så at du ligesom skulle gå fra projektet? 
 
(tid 10:12) Søren: Det vidste jeg, og det er også et godt spørgsmål, men tanken var at ligesom, 
man kunne sige at netop fordi jeg har en del… fordi ugen har mange timer, så har jeg noget 
tid til så det lidt ligesom min fritid, hvor nogen spiller rigtig meget golf eller løber og laver 
maraton og sådan noget, så har jeg så lavet det her i min fritid. Så det var hele tiden ligesom 
meningen, at det skulle være noget jeg kunne overskue i min fritid, og det var også derfor helt 
til at starte med, at jeg så ansatte en ung CEO. Der var det også sådan lidt udfordringen ved 
det, det er at sige hvis jeg havde 50.000 om måneden til at ansætte en person, jamen så 
kunne jeg få en med meget erfaring der lå heroppe [holder hånden højt oppe], men vi havde 
ikke særlig mange og så ansætter man en der lige er frisk fra universitetet, og lidt sjovt selvom 
om personen har studeret business og er en dygtig, sød person så er der bare tusinde ting 
vedkommende ikke ved. Det er der bare uheldigvis, og der skulle man være inde over rigtig 
mange ting også, men så da vi kommer længere frem i forløbet, og der er lidt flere penge og 
der er nogle andre muligheder for tingene, hvordan man deler sådan noget. Nogle behøver 
lidt mere løn, nogen kan netop det der med at sige lidt mindre løn og lidt flere andele, det så 
måden man selvfølgelig kan dele det her op på. Så finder vi en noget ældre chef som ikke 
skal have mere i løn, men har muligheden for flere andele, så siger vi ‘good’, det passede 
bedre, og ham den daglige chef han boede faktisk på Fyn og skulle pendle frem og tilbage og 
sådan noget, og det gjorde han også rigtig meget, men det sådan nærmest, vi blev enige om 
at det nok var bedre at. Så det både noget han, havde noget interesse i, og jeg havde også 
noget interesse i at det var en mere senior person. 
 
(tid 12:01) Bahar: Nu sagde du også, at du havde haft ti virksomheder. 
 
(tid 12:04) Søren: Ja, jeg sagde at jeg havde været i tæt kontakt med ti virksomheder. Nogle 
har jeg været meget, meget tæt på og nogle har jeg været mere stået i kulissen. 
 
(tid 12:12) Bahar: Ja. Så tænkte jeg: hvad var det, der drev dig til at indblandet i. Blive ved? 
 
(tid 12:19) Søren: Jeg er drevet af, eller jeg synes jeg vil kun være med, hvis produktet og 
teamet er fede. Er det fede personer eller spændende ting de laver. Flere gange har jeg også 
bare gjort det gratis, fordi jeg synes det var sjovt uden at få noget økonomisk, ved at lade sig 
betale for det. Men hvis det var gode projekter så ville jeg gerne bruge noget tid, og så kan 
man så sige, at du er med til at bygge noget op der er rimelig cool og sejt, jamen så er det jo 
også spændende at udvikle og tænke med videre. Videre så bliver man også automatisk en 
del af nogle af de virksomheder og så samler de også interessante og spændende folk og så 
kunne det måske være at jeg havde det projekt og så et andet et om tre år, og så kunne det 
være at nogle af dem var med ude og de måske havde lyst til at lave noget andet, så havde 



man ligesom en muligheden for at snakke med dem på en anden måde. Det er fordi at de 
laver nogle sjove ting, nogle spændende ting og så er det gode mennesker som regel. Altså 
nogen af dem har været sådan lidt, kan man sige nogen folk, der har kommet forbi GoMore 
og ville lave noget inden for deleøkonomien, og så bare helt generelt har jeg bare givet dem 
et par råd, der er det så lidt flere end ti virksomheder, men der er det man bare tænker: “Okay, 
jeg kan godt bare tage en møde med jer, en time. Jeg synes det er spændende nok det i laver 
inden for deleøkonomien. Der vil jeg gerne dele min viden ud.” Så der er lidt forskellige 
motivationer i nogle forskellige virksomheder. 
 
(tid 13:44) Stig: Hvad synes du ligesom var til stor hjælp i din opstart? 
 
(tid 13:49) Søren: En stor hjælp i opstartsfasen? Jeg synes at netop de her. Jeg synes det er 
en god hjælp nogle gange også at kunne få tingene en lille smule på afstand og kunne se det 
en lille smule udefra, så er det en stor hjælp på grund af arbejdspotentialet, at man kan ligge 
mange timer i tingene. Men jeg tror også at jo mere erfaren, jeg tror grundlæggende at jeg er 
optimist, og det er både positivt og negativt. Optimist delen af det er at man kan se nogle 
muligheder i tingene, men nogle gange er det også at man tror noget det kan lykkedes som 
sikkert har svært ved at lykkedes. Det tror jeg generelt iværksættere, de er ‘cursed’ med 
optimisme på godt og ondt. Altså at man tror at det her er fedt og det skal nok gå og blive… 
og så kæmper man sig afsted og nogle lykkedes det så ikke alligevel. Så optimisme er også 
er en hjælp, men også nogle af de her ting har også en bagside som man også skal se på. 
Netop at kunne systematisere et område og tænke dertil, at når det er det her behov vi skal 
forsøge at løse, jamen så vil det da naturligvis hænge sammen med det og det. Så ville det 
selvfølgelig, at tænke lidt systematisk, kunne arbejde rimelig meget og så at kende sine egne 
begrænsninger og få nogle gode folk med ombord. 
 
(tid 15:14) Bahar: Jeg kom til at tænke på. Vi har faktisk også haft snakket om det. Kan du 
huske da du startede virksomhed, var du studerende på det tidspunkt? 
 
(tid 15:23) Søren: Ph.d.-studerende. Så det er en lidt anden type studerende. Det betyder 
blandt andet at ens økonomi lige er en tand bedre. Vi betalte så en programmør på Mathias’ 
kollegie til at lave første version af det her [GoMore], og de penge var ikke noget der væltede 
min personlige økonomi. Man kan sige det sådan i et begrænset omfang. Men ja, jeg var 
studerende ja. 
 
(tid 15:51) Stig: Hvad med dine initiativer på RUC? Der har vi hørt lidt fra Esben [Licht] og 
Jonas [Ahm]. Men vi er lidt i tvivl om, hvad har egentlig dine initiativer været? 
 
(tid 16:06) Søren: Jamen. Nu sagde jeg til at starte med at jeg kun havde lavet to ting, men 
det er måske tre ting, kan man godt sige lidt. HumTek uddannelsen har i høj grad i hvert fald 
brugt meget af min tid på at hjælpe andre, og der var mange der var forbundet med 
uddannelsen der: “Hvad var den skulle og hvilken retning?” og der var også bare meget 
arbejde der skulle gøres. Det var ligesom et projekt og noget andet det var ligesom og tænke 
lidt også i iværksætteri og prøve at få de studerende til at arbejde med store relevante 
problemstillinger, så lavede vi, sammen med Esben, RealityBites, som så var et årligt event, 
der bare fandt sted, jeg kan ikke helt huske om det nogle gange også fandt sted mere end en 
gang per semester. Så det var ligesom en ting, og så har jeg lavet nu, noget med studerende 
herovre fra lavet to ting, i det lidt filosofiske miljø i Danmark på Syddansk Universitet og Aarhus 
Universitet, de hver for sig udgav tidsskrifter om filosofi, så sagde jeg: hvorfor ikke det 
sammen? og så også prøve at arbejde med peer-reviews, så man skriver artikler ind som 
studerende som bliver online tilgængeligt, der var ikke nogen der havde et online tidsskrift, så 
put det online, så de studerende kan give kritik på hinandens, og så blive publiceret bagefter. 
Man lærer både noget af at skrive og man lærer også noget af at give feedback og så at se 
det. Så prøvede jeg sammen med en studerende, der er også mange dygtige professorer der 



bare rejser igennem universitetsverdenen og igennem RUC, også prøve at lave en bogserie, 
der drejer sig om at interviewe de dygtige professorer, når de så er her forbi, og så kommer 
de lige ind til en times interview og så bliver det transskriberet og får det udgivet som bog. Den 
første er ikke udgivet endnu, men vi har to interviews der nu er transskriberet. Så nogle ting 
synes jeg er sjove nok at lave, og så kan man sige, når du laver et nyt kursus på universitetet, 
der er også nogle af de type overvejelser: hvad skal kurset kunne? Skal man prøve at tænke 
igen? Er man både ude i feltet? Hvilken type litteratur? Hvad skal kurset kunne og så videre? 
Og så er man også involveret i nogle problemstillinger der ikke er helt ulig nogle af de ting 
man gør i startups. Man starter et nyt kursus op. Nogle gange lader man sig lidt definerer af: 
Sådan har vi altid gjort. Det sjove og måske også lidt det farlige, kan man sige, i HumTek, det 
har ligesom været en ny playground, hvor vi ikke altid bare har taget tingene som de plejede 
at være. Så det betyder også nogle gange at det har været eksperimenterende på den gode 
måde, men også nogle gange kan det være eksperimenterende, hvor man tænker: “Vi kunne 
have taget den sikre vej og så ville der have sket det her. Men nu har vi taget den usikre vej.” 
Men så betyder det også at der er dele af det der kan gå galt, men nu tror jeg, at det har fundet 
lidt mere af sin form, men der er tusinde ting, man stadig kan udvikle og bygge videre. Blandt 
andet at vi kunne lave et bedre opstartsmiljø knyttet til. FabLab har jeg ikke været involveret i 
rigtig meget, men jeg har støttet op om hvad de kan og de har lavet sådan nogle Labs, det er 
også en måde, kan man sige, at lave StartupLabs. Det er grunden til at jeg sidder her og er 
med, og gerne ville snakke med jer omkring det der. Jeg har ikke noget imod at hjælpe i et 
vist omfang med at starte sådan noget i gang, det er derfor jeg har talt med Katja [Katja Dupret; 
initiativtager for kandidaten, Socialt Entreprenørskab], så jo, det er en måde at… Det er en 
måde, med iværksætteri blikket og være lidt til stede på og lave sit eget liv på, er ligesom de 
ting der indgår i dem, at man ikke. Man tænker nogle gange på, hvordan kunne man gøre det 
her område lidt sjovere, lidt mere interessant og hvorfor skal vi gøre tingene, som de nu altid 
været gjort. Hvorfor ikke se om vi kan innovere den måde vi laver og tænker universitet på og 
den måde professorer de er på besøg på, den måde vi tænker undervisning, den måde vi et 
eller andet, og så prøve at give det et lille tvist i en eller anden retning. Men Esben [Licht] han 
var en fin fyr, han var en god dygtig og engageret tidligere studerende. 
 
(tid 20:00) Stig: Jamen, han sagde jo at han startede virksomhed to uger inden startede på 
RUC. 
 
(tid 20:04) Søren: Ja, jeg var ikke klar over hvornår det var i relationen. Jeg tror også det gode 
i hans startup også har vokset uden at have sådan nøje kendskab. Det var jo også noget han 
ligesom kunne styre som en person uden helt vild store investering, der er nok noget 
investment i noget hardware. Han skulle ligesom kunne lave de tryk og sådan noget der helt 
til starte med. Men det er jo også noget man kan outsource. Jeg kender også hende der, 
hende der har lavet den største crowdfunding kampagne i Danmark, hun fik så også en del 
penge, men hun havde lavede de der Mate cykler [https://mate.bike/da/], jeg ved ikke om i 
kender dem, det er sådan en elektrisk cykel, de var nogle af de første der sådan rigtig kom ud 
og køre i København, men sej cykel. Men også grunden til at det var en stor crowdfunding 
kampagne, var også at når man så støttede crowdfunding kampagnen, jeg synes det er en 
spændende måde at tænke funding i startups, det at crowdfunde, men støttede man med 
5.000 kroner mod så også at få en cykel i det første batch [udsendelses parti] når de så var 
uge, så de skulle søge en halv million og så var det så tusind der bestilte det her eller sådan 
noget, og så fik de fem millioner eller nej de fik vist 20 millioner kroner, tror jeg. De var så også 
så mange forudbestilte cykler, så fik de lige pludselig travlt, og de skulle sendes til 40 
forskellige lande, og så fandt de ud af at de også skulle afregne moms og sådan noget der. 
Men det at lave en crowdfunding det er en spændende måde, fordi der har du igen, du kan 
sige, hvis du beskriver det godt, og du er god til at tænke det, så behøver du, jamen, så er det 
nærmest marketing kampagne tænkt ind i den måde du funder, og den første, skal man sige, 
de første ordrer er allerede tænkt ind, og du behøver kun sige, hvis du kun fik to millioner og 
du søgte fem eller fik kun 500.000 og du skulle bruge to millioner, kan jeg så lade være med 
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at gå i gang? Nu har jeg allerede lavede kampagnen. Men hun er rimelig cool. Nu lærer man 
en del af de folk at kende i det miljø, når man også selv laver lidt. Jesper Buch [grundlægger 
af Just-Eat] er også en af dem der investerede i GoMore også, så han er også en af de der 
folk, som er kendt inden for den scene også, og sjov at snakke med. 
 
(tid 22:30) Stig: Nu hvor vi snakker om opstart her på RUC: hvordan kan det være at du ikke 
gik videre med Reality Bites? 
 
(tid 22:35) Søren: Jamen, jeg ved ikke. Altså dels var forehavendet lidt noget andet end... det 
var ikke direkte at lave et opstarts miljø, det var ligesom at prøve at invitere spændende folk 
ind uden fra. Vi havde fx også haft den kendte rumskibs-bygger Peter Madsen herude, han 
var ret skelsættende. 
 
(tid 22:58) Bahar: Ej, hvor sjovt. 
 
(tid 23:00) Søren: Jeg har stået og chattede med ham og sådan noget om ubåde og 
rumraketter og sådan noget der. Men vi havde alle mulige sådan lidt spændende typer og 
triste typer, var han jo så også, men havde alle mulige folk med inde. Meningen med Reality 
Bites var ikke ubetinget at lave startup, så var der to andre komponenter også, og det var at 
sige, jeg tror at meningen med mange af de ting jeg også gør, sammen med de studerende, 
er ligesom også at hjælpe det i gang, og jeg synes også med det her tidsskrift, i skal prøve at 
tjekke det der ud tidsskrift. Det hedder tidskrift med bare et ‘s’. Det var også på en eller anden 
måde at være lidt føde hjælp til de studerende, at de lærer noget ved det, men at det også er 
tanken at det ligesom skal kunne stå på egne ben, at de studerende selv skal kunne løbe med 
det. Så jeg var med til at bygge det op og jeg synes faktisk det kørte godt, Esben [Licht] i høj 
grad kørte det, og når han havde brug for noget hjælp, jamen, så var jeg ligesom også inde 
over men var trukket noget tilbage og så havde jeg jo også nogle virksomheder selv, jeg havde 
tusindvis af andre ting at gøre. Det skal ligesom heller ikke være noget jeg skal, jeg kan godt 
være med til at give anledning til hvordan man kan tænke og hvordan man kan gøre og hjælpe 
med nogle ting eller kommunikere til ledelsen på universitetet eller sådan noget. Men det skal 
være fordi i vil det, og så vil jeg gerne hjælpe jer på forskellig vis. Tegnet på at i gerne vil det 
skal også være når det kommer op og køre, også det der med, at så lærer i mest ved det, at 
jeg ikke er nødvendig længere, men i skal vide at i kan trække på min hjælp, hvis der er noget 
i får problemer med nogen fra ledelsen, eller en person i gerne vil have kontakt til, som jeg 
kan prøve at skrive til og sådan noget der. Så jeg fornemmer egentlig ikke at jeg, på den måde 
trak mig ud, men at de stadig kunne spørge mig, hvis der var noget, og så var det ligesom 
hele tiden meningen at det ikke var mig der ligesom skulle lave den primære organisation. Det 
kan godt være at Esben [Licht] ser det lidt anderledes, det ved jeg nu ikke, men det tror jeg 
nu ikke, at jeg ville vurderer at han gør. 
 
(tid 24:49) Stig: Nej. 
 
(tid 24:52) Søren: Men jeg ved egentlig ikke, hvad der blev af Reality Bites. Der kan man jo 
sige, han er jo en stærk person, og igen såkaldt ildsjæle, og også det der med, nogen gange 
at kunne give stafetten videre til nogle andre, hvis man får dem trænet op. Der var en del der 
var trænet op i det der, men jeg kan heller ikke lige huske at jeg er blevet inviteret til det, og 
så var der noget der hed IDA, altså den der danske ingeniør forening, de forsøgte også 
ligesom at aktier i det og flytte det lidt uden for RUC, og de er også interesseret i at jeg bliver 
medlem af deres fagforeninger og sådan noget der, så det kommer også an på alle mulige 
interesser der kommer på spil der, når sådan noget det vokser. Men det var faktisk en succes 
og rimelig fed event, jeg ved ikke har i været til det eller hvad? 
 
(tid 25:40) Bahar, Christian, Mikkel og Stig: Nej. 
 



(tid 25:41) Søren: Har i set billeder af det og sådan noget der? 
 
(tid 25:42) Mikkel: Ja. 
 
(tid 25:43) Søren: Fra det store auditorium. Det var jo vildt sat op med DJ’s og det hele var 
dekoreret og lavede fede ting. Men det er i høj grad Esbens og så et par andres fortjeneste. 
Altså nogle studerende der har hjulpet. Men i kunne jo godt lave noget ala det igen. Men altså, 
det er sjovt, men der også en del arbejde i det. Men omvendt i er jo også 200 HumTek 
studerende, så det er jo ikke engang så meget hver især der behøves at laves hvis der bliver 
dannet nogle grupper eller en større gruppe af folk der har lyst sådan noget. 
 
(tid 26:20) Bahar: Vi har jo også tænkt os at lave et event, så vi kunne tænke os at vide 
udfordringer du synes der kan være ved at planlægge sådan et event? 
 
(tid 26:31) Søren: Jeg synes egentlig en af de største udfordringer. Jeg synes måske det er 
den største, det er at få folk til at komme. Det er ikke så svært at lave spændende content 
indhold eller sådan noget der, det er selvfølgelig også svært, men altså det er jo spændende… 
altså det svært at lave et spændende program som alle ligesom synes. Men bare at få folk til 
at komme ud af den travle hverdag for at komme hen til jeres ting, og så bygge... det 
momentum der kommer ud af det. Nu er alle ligesom kommet, hvornår laver i så nummer to, 
som så skal være så stor og skal kunne det her og sådan noget og så laver man noget andet. 
Jeg kender også de fyre der laver TechBBQ [https://techbbq.dk], hvis i har hørt om det, festival 
nede i Kødbyen, som jo er blevet en stor, de lå i samme kontorfællesskab som Urban Wine 
Box, den der vin virksomhed, de er søde og dygtige folk, der er også blevet pudset mange 
penge og meget tid og kræfter ind i det der. Sidste gang begyndt de så også at invitere større 
venture virksomheder fra USA på besøg, for at investere i danske virksomheder. Det er et fedt 
event, TechBBQ. 
 
(tid 27:50) Mikkel: Jeg kom til at tænke lidt på, det der med at få folk til at komme og få dem 
herud. Vi havde lidt tænkt på, at det første vi har, det er jo sådan ude på RUC, fordi det giver 
mening, det er HumTek studerende. Men vi overvejet lidt at gå videre med det og lave sådan 
en CBS og RUC initiativ og få den her iværksætter fra CBS med designeren fra HumTek, så 
ligesom at få folk ud af den travle hverdag og få folk til at komme, ville vi kunne overkomme 
den barriere ved ligesom bare at sætte det inde i København og så ligesom..? 
 
(tid 28:22) Søren: Det har nogle fordele, det tror jeg også, det kan man godt gøre. Man kan 
også lave det sammen med nogen fra CBS, for det er stadig også godt at have en 
infrastruktur omkring det og en ramme omkring det, og så også omvendt, hvis det er 
noget der også skal vokse, og noget som HumTekkere også har, så skal det i hvert fald 
sørges for at når det så ligger et andet sted, hvordan det ligesom skal organiseres hver 
gang og at det ligesom ikke glider ud af jeres hænder, hvis ikke vil, jamen, hvordan 
fostre i det. Man kan sørge for at i løbende kommer i kontakt med det miljø. Man kan let gøre 
det inde i byen, men jeg tror også, man har nogle fordele ved at gøre det i disse vante 
omgivelser herude, men man har så nogle ulemper ved at det ikke ligger inde i byen. Men her 
kan man også ligesom prøve at sætte det ind i semestret i lige præcis denne her uge har vi 
den her forelæsning, så skal det være den næste dag eller sådan noget der. Man kan lægge 
det ind i forhold til jeres semester planlægning er. Og jeg ville nok netop ikke gå efter et 
fuldt event men gå efter den her halvdags, Reality Bites var næsten heldags, men sådan 
noget der med at man ved at folk har forelæsning og det er om formiddagen, jamen, så 
afholder man det om der, med gratis frokost og får nogle penge til det og så smider 
man det ind lige bagefter, så bliver folk typisk hængende, og så ved man at den dag så 
er der i hvert fald 200 herude. Hvis folk de skal ud på CBS, der er ikke nogen der helt præcist 
ved hvor lokalerne er derude, så kan man godt få en del CBS til at komme, men jeg tror ikke, 
der er ubetinget vil komme så mange RUC’ere og HumTekkere, som hvis det lå lige i 
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forlængelse af en forelæsning, hvor der i forvejen var halvanden hundrede mennesker, men 
jeg tror, der kan ske noget rigtig fedt i samspil med CBS. Det skal i jo bare forfølge. 
 
(tid 30:37) Stig: Nu har du også udgivet de der flyers omkring socialt entreprenørskab. 
 
(tid 30:47) Søren: Jeg tror ikke jeg har været med til det. Men jeg tror det er Katja der er 
primære afsender på det her og hende hjælper jeg så med det her, og hun har iøvrigt en cafe 
sammen med sin mand nede i jægersborgsgade og underviser i social entreprenørskab her 
på RUC og så videre. Så hun er også en der ligesom en del af opstarts miljøet i København 
også. Men jeg vidste ikke der var nogen flyer, det er hende der står bag det, tror jeg, det 
sociale iværksætteri. Men det er noget som… altså socialt iværksætteri, nu ved jeg ikke 
hvordan hun ville definerer det, men der er nogle ting, det der med at have en klar etisk agenda 
for nogle ting man sætter i gang, det er noget der giver noget ‘sense of purpose’, der er også 
det der med ‘start with a why’ på hvilken måde vil man påvirke verden til et bedre sted. Det er 
i hvert fald noget der giver mening med det man gør også, og hvis nogle gange kun er 
økonomien, så er det nogle gange en lettere måde at få økonomi på, men nogle gange er det 
også det der med at sige, er det den primære ‘driver’, så har man ikke meget sjov ud af det i 
de første tre eller fem år. Det er først når man lige så stille begynder at forandre nogle ting og 
gør enten på en lidt smartere måde eller lave nogle fede ting for at få noget relevant arbejde i 
ens hverdag, så er det nogen af de ting der er brændstoffet til at starte med. Så jeg synes at 
social iværksætteri det vil jeg gerne hjælpe hende. 
 
(tid 32:16) Stig: Hvorfor går du denne her retning? Nu er du hjulpet vores gruppe, men så har 
der også været hende, det er en kandidat ikke også? 
 
(tid 32:20) Søren: Ja, jeg tror det er en kandidat. Det er en uddannelse der har været der i 
mange år. Jeg kan ikke lige helt huske. Det er en gammel professor der er inden for området 
på  RUC, jeg tror det er en uddannelse der har været der i mange år, ja. 
 
(tid 32:43) Stig: Hvorfor er det, tror du, at det går i den her retning? ligesom mere iværksætteri 
på RUC. 
 
(tid 32:49) Søren: Hvorfor jeg tror der er det. Altså mere iværksætteri på RUC. Jeg tror der er 
mange ting i tidsånden, og man kan også se sådan noget der i det der program. Den måde 
som iværksætteri bliver tematiserede i medierne og der er jo det der program, som Løvens 
Hule [TV program serie], der er med til at skabe en bevidsthed omkring iværksætteri og måske 
også… været så meget eksponeret at der måske også er flere der synes det er interessant. 
Nu er det jo mange af de nye virksomheder der bruger computeren som omdrejningspunkt, 
fordi der er flere og flere der får en kompetence der kan lave det her.. arbejde med computeren 
og computeren bliver stærkere og stærkere, så den type virksomhed man kan lave bliver på 
computere er… kræver ikke så meget kapital og det er hurtigere at komme i gang med. Så 
det er lettere at komme i gang med at lave virksomhed og det er blevet politisk og i medierne 
er det blevet hypet noget mere, og jeg tænker også at det er en mulighed for, hvis man går i 
gang som studerende, så det sjove ved det og lidt det spændende ved det også, er selv at 
komme til at sidde og definerer sin egen fremtidig arbejdsplads. Altså blive ansat af sig selv. 
Det er mit eget arbejde, det er det jeg definerer og det er det jeg udvikler. Der er sådan noget 
tilfredsstillende i det, så derfor vil jeg også gerne pushe det. 
 
(tid 34:04) Stig: Hvordan ser du så, hvorfor det er meget fokuserede ved HumTek? 
 
(tid 34:10) Søren: Det jeg også tror det er… det er at der kommer nogen folk der allerede 
meget tidligt kommer ind, ligesom har en interesse for tech miljøet, og tech miljøet er et af de 
områder hvor man også kan arbejde med iværksætteri. Men jeg ser egentlig ikke socialt 
iværksætteri, altså tech iværksætter, som modsætningen. Det behøver ikke ikke være det 



samme, men man kan jo let bruge teknologi og computeren til en masse spændende socialt 
iværksætteri. Men jeg tror der er en masse dygtige folk der vil noget på HumTek, men altså 
de skal også hjælpes lidt i gang. Der er også nogen der har en virke lyst og har nogle 
kompetencer der kunne være gode i forhold til opstart af virksomhed. 
 
(tid 35:06) Bahar: Vi snakkede nemlig med Esben [Licht] om den der iværksætter mentalitet, 
at den har vi ikke så meget på RUC. 
 
(tid 35:14) Søren: Ja. Jeg ved ikke, hvis man tager måske så er der den der… CBS 
[Copenhagen Business School] og ITU [IT Universitetet] kan man mere lige nu... dels skal 
man finde ud, hvordan måler man overhovedet det, og nu ved jeg ikke hvordan Esben, han 
siger det, men altså KU [Københavns Universitet] tror jeg nu ikke de har det mere og mindre 
end da, altså Københavns Universitet. Vi kan jo nok godt finde nogle miljøer der har det, hvor 
de har det, hvordan skal man sige det, mere, men man kan også finde nogle miljøer, hvor de 
har det mindre, og jeg tror blandt RUC studerende, ville jeg skyde på, at der er nogle der 
ligesom overvejer nogle af de ting og kunne se sig selv med det, blandt alle RUC studerende 
er det dem der har det mere ville måske være HumTek studerende. 
 
(tid 35:54) Søren: Hvad ville du se som nogle af de bedste konkrete løsningsforslag til ligesom 
at fremme iværksætteri ved RUC? 
 
(tid 36:01) Søren: Ja. Jeg tror at det. Ja, man skal nok have en flere-strengede strategi. 
Det skal være mange tiltag, der ligesom samlede set. Nu kan man se, der er allerede 
lavede noget… et par småting nu… det er ikke særligt godt koordinerede og det er ikke så 
godt kommunikerede, så det der med at sige at det ene… højre hånd ved ikke hvad venstre 
hånd laver… der er noget der foregår derover og noget der foregår herover, men de kender 
ikke til hinanden. Så de ting bliver heller ikke så meget ud til jer fx er der det der med 
nyhedsbreve, som der ikke er så mange der læser, var der noget i det, jamen det er der så 
ikke rigtig nogen der ser. Så hvordan er det man får det her ud over rammerne, ud til de 
studerende? Så det er ligesom det første man kan gøre, når der er nogen initiativer, så sørg 
for at de relevante folk, de bliver informerede omkring det. Så hvordan pokker er det, man 
kommunikerer noget bedre til de studerende, det skal man finde ud af. Det handler måske 
også noget med det der, at bruge det der punkt henne omkring kantinen, hvor der er 
noget iværksætter uge eller når semesteret begynder at der er nogen der præsenterer 
noget de har lavede… de tidligere studerende. Så kan man også begynde at lempe lidt 
med at det faktisk er nogen der har gennemgåede noget af det samme uddannelsessystem. 
Hvis altså Esben [Licht] stod derude og ligesom fortalte om noget iværksætteri på RUC i 
begyndelsen af semesterstarten og sådan noget der. Hus-koordinatorerne kunne også 
ligesom være med til at videreformidle det. Email systemet, facebook-grupper og så er 
der så kantinen, og det er ligesom en måde at formidle noget videre om det her, og så 
er det også godt at der ligesom er, hvad kan man sige, et form for værksted, et lab, hvor 
noget af det her… man kan få hjælp til forskellige ting og også at de folk vil lave noget 
med det, kan mødes med hinanden, fordi man får sjælden succes ved at gå i gang helt 
alene. Det er godt ligesom at tage noget ansvar og selv er et drivkraft element men man skal 
ligesom finde de andre der også vil være med, ellers kommer man ikke helt i mål med det 
særligt meget. Der kan jo sige at i er jo vant til det her med at arbejde i projektgrupper osv. 
Altså, det der med at kunne arbejde sammen og supplerer hinandens kompetencer, det er 
igen noget af det der egentlig … der er nogle ting som RUC kunne gøre bedre eller i den 
retning, men de har en uddannelsesstruktur der er rimelig… der kunne være rimelig 
kompatibel med at lave noget opstarts. Altså der hvor man selv kan definerer et emne med 
5-6 personer der sidder og arbejder sammen i et halvt år på en opgave. Det er noget de andre 
universiteter ikke har. Det er ikke formåede så godt at udnytte det i den retning, men omvendt 
at det på eller anden måde ikke skal være på bekostning af fagligheden, og det behøver det 
heller ikke at være, men det skal jo stadig ligesom være et skriftligt produkt, som viser ens 



refleksioner omkring det, og det skal være på et vist niveau, der skal udvikles samtidigt med. 
Så det er ikke kun det, ligesom at lave en ny gadget eller lave et nyt program eller lave en ny 
app, man skal ligesom også have gjort nogle tanker om det. Det kan så selvfølgelig være med 
til at kvalificerer denne her startop og det her iværksætteri projekt. 
 
(tid 39:20) Mikkel: Jeg har et lille opfølgende spørgsmål, til det du sagde før, med det med 
HumTek studerende muligvis har en større lyst eller engagement til at starte iværksætteri op. 
Hvordan ser du det, eller hvordan kan du forestille dig at..? 
 
(tid 39:34) Søren: Ja. Jamen, det er heller ikke noget jeg har nogle direkte mål for, men jeg 
har jo, lidt fra min erfaring der, dog fanget at tænke uddannelse på nye måder og lidt det der 
fra RealityBites, hvor jeg så også talte med nogen. Ham der var ansat i regionen til at starte 
iværksætteri, han sad faktisk også med i grupper om RealityBites, og så var det Esben der 
rent faktisk også lavede sin egne ting. Så da ham der Tobias Bornakke startede 2-3 
virksomheder også. En af vores tidligere studerende også. Det var nogen der mere omgikkes 
og sås. Han har vist stillede sig til klima helt som man så kan stemme om, men han har så 
valgt sig ind i en pensionsselskabernes bestyrelse, gennem sin kommunikation på sociale 
medier, og så fået et velbetalt job, hvor mange af pengene også går til grønne investeringer. 
Så har han ligesom sørgede for at nogle af de mange milliarder man investerer går lidt væk 
fra fossile brændstoffer. Så har han også selv lavet sig eget konsulent hus og lavede 
forskellige fede ting, men omvendt har jeg jo ikke helt den samme indsigt i… fx HumBach 
[Humanistiske Bachelor] og NatBach [Naturvidenskablige Bachelor] og de andre… SamBach 
[Samfundsvidenskablige Bachelor] altså hvor mange der så sidder med det der, der er jo 
nogen HumTekkere der har startede og lykkedes med det, som jeg også har nydt at snakke 
med, også ting i forhold til uddannelsen, men jeg ved ikke hvor stor en gruppe det er, og jeg 
ved heller ikke, hvordan det ser ud på de andre uddannelser. 
 
(tid 41:00) Mikkel: Kan du forestille dig at HumTek studerende har nogle redskaber både i 
deres uddannelse, den måde de skriver projekter og huset i sig selv, der ligesom gør det 
nemmere? 
 
(tid 41:11) Søren: Ja jeg tænker at den der binding der… både den der, der hedder 
konstruktion osv. der er nogle ting i projekterne der igen også er kompatible med der også let 
kunne forbindes med, og så er det også i og med, at mange af de der startop virksomheder 
har noget at gøre med programmering. Så er det jo ligesom den bachelor uddannelse der 
ligger op til det, men omvendt er det jo også… der er også folk på DTU [Danmark Tekniske 
Universitet] og der jo også nogen der starter noget andre steder, men altså omvendt skal vi jo 
også afspejle at man afdækker et behov som er væsentligt, eller altså et samfundsbehov eller 
individuelt behov og det jo sådan noget som er Hum delen også er med til at kortlægge. Hvad 
er det for en type problemer, hvad er også, hvordan forstår mennesker god service, og 
hvordan interagerer mennesker med teknologi, at man også bliver lært i det, at man også er 
skolet i det, og ligesom også kommer til at tænke på det, og tænke systematisk omkring det. 
Det giver også HumTek studerende nogle fordele i forhold til at lave tech opstart. 
 
(tid 42:16) Stig: Hvor lang tid har vi egentlig tilbage. Har du..? 
 
(tid 42:23) Søren: Skal vi sige et kvarter… 15-20 minutter. 
 
(tid 42:32) Stig: Jamen, nu tilbage med det her om events, og skabning af events og sådan 
noget på RUC. Er der så nogle konkrete ting du ville anbefale at holde os fra at gøre? 
 
(tid 42:40) Søren: Jeg synes det er fint det der… Jeg ville anbefale det der… i dit event der, 
vi kører hen mod slutningen af semestret, og jeg synes det er et godt sted at få skudt et eller 
andet af. Det kommer også lidt an på hvad jeres formål er, så det er ligesom at sige, det der 



lille event, kan man sige, i kunne lave, hvor i kunne få noget information til at arbejde videre 
med, og nogle personer at arbejde videre med. Det kunne man godt skyde afsted nu her, og 
så ville jeg nok gå lidt i planlægningsmode omkring hvordan at man lavede noget i næste 
semester, hvor man allerede i starten af det semester lavede en type kommunikation… altså 
hvor man lavede en kommunikationsplan og så en indholdsplan, for det event der så skulle 
foregå næste år, eller hvis man lavede noget RealityBites, så tror jeg da også at Esben [Licht] 
gerne ville sidde med i sådan et adviseryboard-gruppe og ligesom give nogle fede 
informationer videre, men man skal ligesom finde ud af, hvad er det for en type event man 
gerne vil have, også hvis i nu skal afholde noget nu... og det i skal afholde nu finde ud af, hvad 
skal i have ud af det og hvem vil gerne have til at komme, og enten holde en præsentation og 
så få det i kalenderen, og det er jo det igen det der med de store udfordringer det er at få folk 
til at komme, så kommunikationsplanlægningen bliver meget vigtigt, igen igennem de sociale 
medier og også det der med at sige, er der en dag hvor alle de studerende, den sidste dag, 
hvor de alligevel alle sammen er ude til en eller anden af jeres undervisninger, kan vi smide 
det ind som en forlængelse af det der, kan vi søge studienævnet til nogle sandwiches, det tror 
jeg godt i kan, jeg sidder også i studienævnet, og der nok penge til, hvis der er nogle gode 
initiativer til at… påskønne at de studerende gør noget, så er der faktisk nogle midler at komme 
efter, men hvis det er et større event, hvor man har et halvt år til at planlægge, der kan man 
altid også igen få IDA [ida.dk] til at betale xxxxxx ned, og få en keynote til at komme, der vil 
tale om det her, eller en DJ til at komme også, og så have lidt penge til det og sådan noget 
der. Så find ud af hvad eventet skal og så skal man være… Den i skal lave lige om lidt, den 
kan ikke så meget, men hvis i gerne vil arbejde videre… og så kan man sige eventet er bare 
omdrejningspunktet, hvis man nu siger, at det i gerne vil er det at der kommer flere 
opstartsvirksomheder, det er jo mere noget, hvor i skal gøre opmærksomhed på det og måske 
få en masse forskellige interessenter, altså også få folk der er interesserede i det her, så det 
ligesom kører på en hverdagsbasis, frem og med, lad os sige semesteret efter igen, eller fra 
og med næste semester. Der skal i hvert fald lige være forskellige ting, der skal være… i skal 
ikke være til stede, men det skal være noget der foregår med jævne mellemrum, så der 
ligesom er et miljø der kan opbygges, og det er så ud af det her miljø, at det typisk ville være 
de her opstartsvirksomheder kommer ud af… og for at være et miljø, igen, så er det godt 
at være et sted, godt at der er nogen der kommer forbi med jævne mellemrum, godt at 
de studerende ved hvad der foregår og kan melde sig ind i det og godt at de kan være 
med til at definerer hvor det skal gå hen, og det er der igen, man på en eller anden måde 
kan finde hinanden, at der er en der gerne vil starte en virksomhed, men som også kan 
noget programmering, men at vi faktisk søger en der er rigtig god til at kommunikerer. 
Jeg har jo også lavede en del til det der Urban Wine Box lavede jeg sådan en InnoBoster 
ansøgning, som er et helt støtte… offentligt støttesystem, hvor vi fik 4-500.000 egentlig med 
no-strings attached. Altså det er jo ikke altid at de studerende lige kan få den type penge, men 
man kan få nogle penge til at… og den ansøgning har jeg givet til nogle andre, og to af dem 
har også fået, altså på en ansøgning der er bygget op omkring det her. Så det der med at 
skulle kommunikere ud, hvad det er for en type virksomhed for at få noget netværk eller få 
nogle andre folk ombord, det er jo sådan noget, det der sted det der opstarts lab, det skal 
kunne… men den måde i også kunne bruge det på, det er jo at sige, nu er det faktisk 
Katja [Dupret], at jeg gerne ville hjælpe hende, er det næste semester, hvis i gerne vil 
tænke over både, hvad er det for en virksomhed, hvis i gerne vil lave en, men også at 
sige, hvis i gerne vil hjælpe lidt til, bruge lidt af jeres tid på det, så kan vi sammen med 
Katja [Dupret], lige så stille finde et sted til det og lave 2-3 events, hvor vi måske 
inviterer nogle opstarts folk på besøg. Nogen der ligesom selv har taget initiativ til det, eller 
nogle programmører der har arbejdet med det, eller nogle kommunikationsfolk eller nogle der 
sætter fokus på det der helt “early seed” og lave kontormiljø. Jeg sad for noget tid siden nede 
i det der SOHO house, der var GoMore opstartede i SOHO house og sad nede i kødbyen, af 
folk for kontorfællesskaber, hvad af kontorfællesskab kunne man have her, det har man 
på KU [Københavns Universitet] lidt og virker det egentlig det de har derinde, og hvad 
mangler der og sådan noget… en god kaffemaskine, en god … sådan kunne man sætte 
det op… der er en masse ting man kunne lave, men noget jeg tænker i forhold til jeres 



projekt, det er at hurtigt at få lavede et event, der dog også har noget content, så folk 
har lyst til at komme. Der er en der holder et oplæg og så er der en gratis sandwich måske 
under det spil der, og så skal i finde ud, hvad er det i vil spørge folk om, og det jeg tænker der 
er relevant det er noget der er inden for jeres projekt, men også hvordan pokker i kan gøre 
dem aktive, alle dem der kommer også er aktive til det næste semester, og så tag det måske... 
selv have en stor plan i hovedet, men tal med dem om det til næste semester, så de behøver 
ligesom ikke binde sig op til meget, men se om i ikke kan gjort dem aktive til at… og være 
med til at planlægge 2-3 ting der foregår næste semester. 
 
(tid 48:11) Stig: Når nu du snakker om det her kontorfællesskab, men også fællesskab som 
et business lab, hvorfor er det så du synes at det er vigtigt? 
 
(tid 48:21) Søren: At have et sted? eller kontorfællesskab? eller hvad tænker du? 
 
(tid 48:25) Stig: Ja. Men bare det at have et fællesskab på RUC, for netop det her. Hvorfor er 
det vigtigt? 
 
(tid 48:33) Søren: Det er godt at kunne sidde, det er det der med at have, igen, så man ikke 
føler sig helt alene. Det er godt at have nogle folk man kan udveksle nogle ideer og sidde 
sammen med og har man brug for nogle kompetencer så… og det er jo også et sted, hvad 
kan man sige, i stedet for det der med at venstre hånd ikke ved hvad højre hånd laver, 
så både kommunikation kan kommunikeres ud derfra og alle de der lige folk rundt RUC, 
der interesserer sig for det der, de har så et møde sted, så man kan samle kræfterne … 
så igen, den ene kan ikke gøre det selv, den anden kan heller ikke gøre det selv, den tredje 
kan heller ikke gøre det selv, og så bliver de nogle gange bare siddende der, og måske havde 
lyst til det, men fordi de ikke rigtig ved hvordan man skal komme i gang, men hvis så der er 
det her sted hvor de kan gå hen, og blive ført sammen og blive inspireret… og inspireret 
betyder jo også at skabe en energi i det felt her, det betyder jo så at så går du faktisk hjem og 
prøver at arbejde med det, det og det og prøver at sætte det næste event i gang og så sker 
der bare mere. 
 
(tid 49:45) Bahar: Er der noget du synes vi burde have spurgt dig om? 
 
(tid 49:49) Søren: Et godt mod spørgsmål… Det er jo interessant… Var der nok hjælp på 
uddannelsesstedet… jeg tror faktisk at kan man mærke at initiativet kommer fra jer, altså i kan 
også spørge Esben [Licht], der er måske aldrig nok, forstået på den måde, at man vil jo altid 
gerne have mere, men der faktisk en rigtig positiv velvilje og sådan noget fra studienævnet, 
hvis man kan se i faktisk gerne vil noget, og i kommer ikke kun med … der godt nogen gange 
at bryde de her måske … hvis man gerne vil lave et event eller et iværksætter miljø, så kan 
man jo sige… ville gerne lave den her konference, så har man noget meget konkret, det skal 
være noget på det her tidspunkt og det skal være de og de personer vi har brug for, og lave 
et budget, vi har brug for 15.000 kroner eller brug for 10.000 kroner, det er det her vi vil bruge 
dem til, så det der med at… men altså man skal være konkret i det man søger hjælp til, så tror 
jeg faktisk godt at folk gerne ville hjælpe til, også hvis der en okay planlægningshorisont, at 
sige: “i næste så skal vi gøre det,” så får man ikke rigtig nogen hjælp… så er det i hvert fald 
på et lille niveau man får, men så kan vi lave et lokale så kan i komme og fylde det ud og 
sådan noget, men hvis man kigger lidt frem og siger: “det er noget vi gerne vil og vi vil gerne 
kommunikere det ud, det skal kunne det her, og vi ser det iøvrigt ind i hele RUCs iværksætteri 
strategi, og vi skal egentlig bruge jer til 10.000 kroner,” så er der mulighed for det, og der er 
også mulighed for at leje det store auditorium, og lave forskellige ting med det… og sikkert 
også det der med at sige, nu endnu mere ambitiøst, et kontorfællesskab et iværksætteri 
innovations lab eller sådan noget der, men det i også skal passe på, vi skal bryde det 
ned i nogle små mål, vi laver ikke den der lab allerede næste semester, men hvis i kan 
demonstrere at i kan nå herhen med så mange penge, og herhen og så starte de her 



fem virksomheder, som faktisk klarer sig godt, så er det også et peg om at den store 
vision vi kan have på 3 eller 5 års sigt, hvis vi kan arbejde herhen, men omvendt bare det 
at sætte nogle stole sammen et sted, nu det her, innovations… vi ligger to timer ind én gang 
om ugen, hvor der er folk der kan henvende sig, og der sidder jer også selv, og prøver at parre 
folk op og sidder og prøver at koordinere nogle ting, og i skriver ud når der faktisk er i næste 
uge den her tidligere RUCer Esben Licht der har lavede det her fede site, og i næste uge igen 
kommer ham her Tobias, jamen så vokser det. Step-by-step og så skal i sige og vide. Så der 
er støtte at hente, det er bare om at gribe det. Det i jo er ude i der er jo sådan en meta opstart, 
altså start et opstartsmiljø, det er jo også en opstartsorganisation, det er en god… det er 
mange lignende problemstillinger i vil blive udsat for når i starter jeres egen virksomhed. Få 
folk til at interessere sig for det og få folk til at bruge ressourcer, bruge tid og der kommer et 
produkt ud af det her event, det kan være at der er andre virksomheder der samles og sådan 
noget der, men altså det minder utrolig meget om iværksætteri… også det der med starte det 
der. 
 
(tid 53:16) Bahar: Nu har jeg tænkt på noget. Vi laver jo det der event, ikke det helt store, men 
det vi skal bruge til vores projekt nu, og så har vi snakkede i dag, at vi skal aflevere meget 
snart det vi skal aflevere om det er… nu kender vi jo miljøet herude om du tror at folk ville 
komme? 
 
(tid 53:31) Søren: Jamen det er jo det. Det er jo fint jeg fik sagt det der indledningsvist, at 
jeg synes det sværeste er at få folk til at komme, og lykkedes også der med RealityBites, 
men det er langtidsplanlægning i forvejen og det er meget kommunikering igennem 
nærmest et helt semester, så jeg tror at problemet vil være, at hvis der ikke er noget helt 
specielt at komme efter og det bare er informations uddeling, så er det bedre at i nærmest 
skrev emails rundt til nogen af jeres venner og skrev et eller andet eller at der netop er det der 
med at… så kunne det være efter en af de sidste kursusgange i et eller andet fag, jamen så 
sig at… få forelæseren til at sige at i gerne vil have folk til at blive 10 minutter eller sådan noget 
der...  
 
(tid 54:15) Stig: Det har vi allerede snakkede om at vi ville gøre på fredag. 
 
(tid 54:16) Søren: Ja, og det kunne være fint nok. Det uheldige også for os det er det fredag 
er det lidt sene tidspunkt, hvor mange bare ikke er til stede. Så det er… men det kan vi sikkert 
godt lave noget med… det er så Finn [Sommer. Lektor ved RUC] der er holder forelæsningen 
der. Jeg er jo med i øvelserne, men så er det der med, man får jo nok ikke … det er det der 
er lidt specielt, man får jo øvelserne bagefter, og man får ikke så meget tid til at blive efter 
øvelserne er folk allerede gået ud, så der er kun et lille tidsrum mellem forelæsning og øvelser. 
Så det ville være bedre hvis det var noget der startede… sluttede tidligere og det så kun var 
forelæsningen uden øvelser… men man kan godt prøve. 
 
(tid 54:57) Stig: Vi havde tænkt os at… 
 
(tid 54:58) Søren: Man kunne også tage nogle flødeboller med eller et eller andet. 
 
(tid 55:03) Bahar: Ja. Jamen, vi har tænkt os at der skulle være noget at drikke og måske lave 
lidt ting på RUCbar. 
 
(tid 55:08) Christian: Vi har også skrevet til Hans [formand ved studienævnet] eller hvad 
hedder de? 
 
(tid 55:14) Stig: Imt? 
 
(tid 55:15) Christian: Ja. For at se om de kunne sponsorere nogle sandwiches. 



 
(tid 55:17) Søren: Ja, lige præcis. Det tror jeg i princippet godt. Det er jo det der med jo tidligere 
man ved det der, jo større… jo tidligere, jo mindre man gør det, jo større eventet man kan 
gøre, jo bedre er det at få det der til at køre og sådan noget der… men i princippet så tror jeg 
ikke… nu har i skrevet til imt, jeg ved ikke lige hvem det er, men Hans [formand ved 
studienævnet] det er jo så formanden for studienævnet, han er en af dem man kan spørge om 
nogle penge … men jeg tror også ligesom inden, han skal kunne se en lidt større mening med 
det. Det der med, hvis det er sandwiches til 40 kroner til 100 personer, så bliver det lidt hurtigt 
at … altså det kan man godt gøre, men 4.000 kroner tror jeg ikke der er nogen… men hvis det 
er for at få udfyldt jeres rapport, så er det måske bedre bare at hente nogle flødeboller eller 
knytte det op til event der var før, men altså, en anden måde at sige det på er også, hvis i får 
ordet der på fredag, så sig at vi gerne vil forberede en god motivational speech, jeg vil gerne 
give, se om i kan få ordet i fem minutter til Finn [Sommer. Lektor ved RUC]... sige at: “i vil 
bruge noget af jeres tid og projekt på at kan lave et fedt miljø er for jer. Hvem af jer har lyst til 
at prøve løfte det her i gang, der har været noget tidligere, kan vi ikke være dem der prøver at 
løfte det op på et bedre niveau og systematisere det, og vi vil gerne arbejde for jer… arbejde 
med for jer”, det er i princippet bedre end sandwiches, men når man så lavet det til et større 
event, så for at folk også ligesom skal komme og sådan noget, men så også at kunne give 
dem noget på en sjov dag… studerende kan man altid spise af med mange … sandwiches er 
altid gode… no free lunch, men måske bare lidt mad eller lidt kage ville være super, folk kigger 
forbi også af den grund… så jeg ville hellere… hvis jeg var jer, så ville jeg nok få noget mere 
respons der på, og hvad er det for noget de skal ‘signe’ op på, må vi kontakte jer og hvordan 
skal de så kontaktes … eller hvad med at sige: “skal vi mødes enten inde i byen eller sådan 
noget... “ Nu er det jo eksamenstid … “fredag den 7. december og lave det her” Hvad er det 
lige præcis, i gerne vil have dem tid. Jeg synes det bedste i kunne gøre det var at tage 5 
minutter af forelæsningen og sige: “Vi er ved at udvikle det her.” men hvad er det så i gerne 
vil have dem til, og det kunne være tusinde ting der så var relevant, men i skal bare være klare 
fordi i hører: “Ah det fedt i gør det!” men så hører i så ikke mere for det, så det er et eller andet 
konkret, i skal bede dem om, og det kunne jo så også være det der med at sige nu skal de 
have en reminder igen, eller “har i lyst til at være med i næste studiestart?” og så lave en liste 
med “put jeres email op her” og så kommunikere man med dem, men altså kom forbi jer der 
synes det er fedt, det behøver heller ikke at være det der med ubetinget at der er brug for dig, 
hvis der 100 der melder sig så hellere 10 der melder sig der har tid, end 100 der bare har: “det 
der gider vi altså bare ikke” så hellere finde de der 10 blandt jer der kan løfte noget i næste 
semester, og har lyst til at prøve at arbejde med det her… men det kunne man så prøve 
at kalde ind til, det her… i har jo brug for 10 til at lave det første lidt større event, eller vi har 
brug for nogen der allerede nu har ideer til nogle startop virksomheder, eller nogle der kan 
programmerer, så vil vi faktisk gerne forsøge at finde i miljøerne om der er nogen der kan 
indgå i din virksomhed eller jeres virksomheder, så vi kan… eller hvem har lyst til i næste 
semester at skrive et projekt der bliver til en virksomhed… men igen i skal lidt vide, hvad det 
er i gerne vil… i er velkommen til at få en mikrofon, og det er jo igen også det, som man siger 
der kan man lave i en komprimeret form og skrive på facebook eller HumTeks facebook-
gruppe eller sådan noget der. I skal bare vide hvad i vil. 
 
(tid 59:32) Stig: Ja. Jamen, nu har vi jo udarbejdet noget i dag, vi kunne jo lige vise dig, det 
er forholdsvist… det er vores layout indtil videre. 
 
(tid 59:40) Søren: På et post it questionnaire? et spørgeskema eller hvad? 
 
(tid 59:46) Stig: Nej, det er ikke et spørgeskema, det er et layout til selve vores event. 
 
(tid 59:49) Søren: Eventet? ja. Som så ville være et event det her semester eller næste 
semester. 
 



(tid 59:54) Stig: Ja, det her semester. 
 
(tid 59:56) Christian: Et lille event det her semester kun for HumTekkere, og hvis vi så går 
videre med det, ville vi så prøve det der HumTek CBS miks. 
 
(tid 01:00:05) Søren: Ja. 
 
(tid 01:00:08) Mikkel: Vi har valgt at kalde det IværkTek. 
 
(tid 01:00:11) Søren: Ja, jamen fedt… og så ville det sige at hvis i fik ordet på fredag, ville i så 
gøre opmærksom på det eller ville i gerne kunne se om i kunne rekruttere fem frivillige, der 
kan hjælpe med at sætte det her event i gang eller er det bare først ligesom en første 
opmærksomhed på eventet? eller..? 
 
(tid 01:00:27) Bahar: En opmærksomhed på eventet, fordi vi håber at der kommer nogen. Det 
ville være lidt ærgerligt hvis ikke… 
 
(tid 01:00:34) Søren: Ja, men undervurder ikke den der antagelse… altså frem til eventet 
må der gerne helst være… ligesom Roskilde Festival, jamen så afslører de et andet 
hovednavn… bare det der hele tiden… også hvis det er tusindevis af mennesker… 
løbende med information og spændende information, og hellere… man skal ikke føle 
sig spammede, og omvendt skal det bare være jævnlige informationsdump, ellers 
sidder i bare tre virkelig forkølede studerende der er ved at, altså… Bliver det så i 
december eller januar? eller skal det være inden afleveringen? 
 
(tid 01:01:00) Stig: Vi ville gøre det her i næste uge. 
 
(tid 01:01:04) Søren: næste uge? ja. Jamen det fedt altså. Good. Er der så en forlæsning det 
kan ligge i forlængelse af eller er der noget der? 
 
(tid 01:01:19) Mikkel: Vi tænkte lidt det ville være provokerende at ligge det klokken 12, for så 
kunne vi fange dem der skulle til torsdagsbar bagefter, og det var ligesom salgspointen, at vi 
sætter den til klokken 12, så løber det i cirka halvanden time, to timer, og så tænkte vi at holde 
det ovenpå i studenterhuset, så de kunne gå ned og drikke bagefter. 
 
(tid 01:01:38) Søren: Ja præcis. Og der er… nu er det selvfølgelig lidt svært at spørge 
studienævnet… der er nogle gange lykkedes at få til noget øl, men man kan nogle gange også 
bare… eller det kunne også være en konkurrence om et eller andet, tre fadøl eller et eller 
andet halløj, så man kan lave nogle forskellige ting… men workshop introduktion 5 minutter, 
det er så indholdet af. 
 
(tid 01:01:59) Stig: Ja. 
 
(tid 01:02:00) Søren: Formålet. Dagsorden. Det er det der, forklar formålet, den tale som i skal 
sige her, må i gerne have klar i kort form på fredag til at sige… nu gentager jeg mig selv lige 
lidt, men at i gerne vil lidt det her fede miljø og i vil se om der er folk der har interesse og der 
er nogen der ikke helt ved hvad det er, det vil i gerne afklare og hjælpe, så folk kan komme i 
gang med det her. Det her er også allerede godt… måske er det der allerede til på fredag at 
have lokalet, hvor i skal være, jamen at man ligesom skriver ud på facebook, men at i ligesom 
holder en tale hvad i ligesom vil, hvor det er og hvornår det er, hvor er vi helt konkret, hvilket 
format; det halvanden time, vi går ned i baren bagefter. Det er jo det igen, det forudsætter jo 
lidt, det er jo også fint nok… det her som jeg jo lige umiddelbart læser det, da er det jo fint, det 
er lidt mere information ind i en dagsorden der er jeres projekt, end at sige, at nu vil vi faktisk 
gerne gøre det, det der med at skrive ned: “hvorfor er i ikke gået i gang endnu” det er jo mere 



behandles egentlige som informanter, end i nogen der føder ind i jeres projekt, i stedet for at 
sige: “nu går vi faktisk ud og gør det, og hvorfor er så faktisk at vi går i gang med det her” det 
kan i selvfølgelig godt skrive op omkring hvorfor det så ikke er. Et event der ligesom har 
karakteren af at skulle være det til grundsten i noget der bliver i iværksætter miljøet, 
ellers skal i sige det her: “Vi vil faktisk gerne i næste semester skabe et miljø for at vi bedre 
kan finde ud af hvad pokker er det der bremser det og skabe det bedste mulige miljø, så har 
vi brug for noget information fra jer, og i ville jo så også blive notificerede omkring at vi startede 
det her op, men lad os mødes her inden fredagsbaren næste gang, og så vil vi gerne 
gennemgå nogle spørgsmål sammen med jer, som skal kvalificere det her sted på RUC, som 
så skal gøres endnu bedre til.” 
 
(tid 01:04:28) Stig: Ja. Det er sådan todelt, fordi… både at vi får noget tilbage i form af vi kan 
bruge til vores projekt, men så også at… jeg ved ikke om du kan se det, der er noget der er 
kaldt fase 3. 
 
(tid 01:04:39) Søren: Ja. Jeg er ikke lige nåede så langt endnu. 
 
(tid 01:04:44) Mikkel: Ja, fordi fase 2. Den er sådan lidt mere, hvad har i af hjælpemidler 
herude agtigt, som vi forklarer dem. Det kan godt være de ved mange af dem, men mange 
gange kan det være meget godt at få det opfrisket, og så den tredje fase det er ligesom, så 
går vi i gang med at iværksætte. 
 
(tid 01:04:57) Søren: Ja, præcis. Jo… Det er nok der ville synes at det er spændende, men 
det er nok ikke for alle hvorfor de så ikke er gået i gang endnu, men at i forhåbentlig også kan 
få nogen med der siger: “Ah men fedt.”... og det er det der igen, ulempen ved at starte det op 
på den her måde, det der ligesom taler ind i en videns logik, det er at sige... nogle gange hvis 
du ligesom starter gruppearbejde med at sige: “nu skal i… hvad var det fedeste ved 
undervisningen i dag?” så begynder man ligesom at tænke nogle fede tanker: “der var det 
med min kæreste, mit barn, det gik godt, det var fedt vejr i dag” hvis man nu starter med 
ligesom at lave noget gruppearbejde der skal energi ind men så lægger ud med hvad 
var der jeres problem og fortalte noget om det her problem og hvad var så jeres andet 
problem. Så sidder du bare der og er blevet deprimerede ikke. Så kan man sige at man 
kan få nogle gode markeringer af hvor der er nogle forhindringer, som kan føde ind i ens 
rapport, men jeg synes ikke… jeg ville vende det lidt op, og ville ikke starte med det der, men 
hvad kunne i godt tænke jer for nogle ideer til hvad det skulle være, så kunne man begynde 
at lave… så det ligesom er det første man ligesom i talesætter i en gruppe, hvis det bare 
er alle mulige problemer, så tager man noget af den energi ud, der bliver meget, meget 
vigtig til for at nogle af de samme folk vil arbejde videre, ikke fordi man skal vende det 
blinde øje til, men det er bare lidt en psykologi i det… det her der også er på spil, som i 
skal… løsningsforslag, de er selvfølgelig også gode at få, men man kunne godt starte med 
visionen for det her, det kunne godt… Hvad er så udfordringerne, og hvad er løsningerne på 
det… men at det i hvert fald er at sige: “fedt, vi er kommet til det her sted, men hvad pokker 
skal der til for at vi kan komme derhen”, der er jo nogle ‘bumps on the way’ hvad kunne de 
være… det er i hvert fald godt at få det framede på en sådan måde, at man ligesom ikke 
bliver deprimerede over det her at man ikke kan gå i løsningsmode først. 
 
(tid 01:07:15) Mikkel: Kunne man måske så tage fase 2 først og så ligesom har du nogle 
løsningsforslag og forklare om FabLab osv. 
 
(tid 01:07:23) Søren: Ja. Jeg tror man kunne gøre det på den måde, og så er det bare om… 
så er det vigtigt at den der er workshop introduktion kommer til at stå som: “det er her faktisk 
noget vi synes er fedt. Det er faktisk noget vi gerne vil.” Så den der stiller sig op i de der 5 
minutter også bringer noget energi ind og samler op og på en eller anden måde forklarer 
visionen omkring det. I har hundredvis af studerende der hver eneste semester beskæftiger 



sig med det her og der er flere der har startede virksomhed, er det noget i kan gøre her, 
hvordan pokker kan vi arbejde mere systematisk med det, så vi kan være med til at definere 
vores eget arbejde, så vi kan være med til at skabe en bedre verden, så vi kan lave fede 
studenter, der kan i godt beholde den der struktur, men igen… “virksomheds legeplads” ja, 
har Esben han kommer, han har, han ved ikke han deltager til det..? 
 
(tid 01:08:16) Bahar: Han ved ikke at han kommer. 
 
(tid 01:08:20) Søren: Ja præcis… “Pigen der troede at det krævede mange penge”... Så er 
der vist ikke så meget mere på jeres program. Enkeltmandsvirksomhed, yes. Jeg synes, give 
it a shot, og det kan blive grundstenen til noget stort, noget fedt. 
 
(tid 01:08:41) Christian: Det håber vi da i hvert fald. 
 
(tid 01:08:43) Stig: Lige til sidst. Hvad inspirerede dig egentlig til at blive iværksætter? Inden 
du gik i gang med dit allerførste 
 
(tid 01:08:49) Søren: Nå mit allerførste. Altså GoMore? Man kan sige at det er også noget 
man er altså… det er nok noget man er i samlede med mange, og man kan også blive det, 
det er også noget er i, i forhold til at, igen det der med at. I er på en eller anden måde, noget 
der går ind og siger der er noget der mangler på vores uddannelse, hvorfor går vi ikke ind og 
gør noget ved det, det er lidt ligesom den iværksætter tankegang der skal til, og det er ligesom 
en tankegang man har, noget man godt kan uddannes til og blive bedre til, og så kan man 
sige, at hvis man så også er en god programmør og kan tænke med i det her, så er det også 
en god iværksætter… men det her har noget med at gøre at identificere nogle ting man gerne 
vil gøre bedre og så også have lysten og kan motivere sig selv til ligesom at gøre noget ved 
det, og finde energien og finde systematikken i det til at forbedre det… og konkret er det jo så, 
kan man jo sige, i Tyskland der var der alle de her biler der kørte rundt, hvor man ikke 
udnyttede kapaciteten og det var sjovt at tale med folk, og hvorfor pokker lavede vi ikke sådan 
noget i Danmark, så det samme fandtes i Tyskland, men der var ligesom tusindevis af ting 
man kunne tage med hjem til Danmark, som måske var mere oplagte, men det her tænkte vi 
var faktisk en fed måde at kombinere Hum og Tek kultur og ting, teknologi, så har vi så 
udviklede nogle koncepter omkring det også. Det der med vi synes det var oplagt når man 
ligesom tænker rundt om det her, men igen det der med at, GoMore lavede så, når vi kørte 
bilen så lavede man samme kørsel, men når man så ikke brugte bilen så kunne man leje den 
ud, det passede ligesom 24-7, vi var den første virksomhed, jeg kan se, i verden der faktisk 
har lavede de to ting som et koncept… så der er alle muligheder for også både at tage et 
koncept der...at starte, der stoppede iværksætteriede ikke, det er det der med at, komme ud 
og lave noget, det også ligesom at gå ud med en marketings kampagne af iværksætteri, fordi 
det betyder at man skal finde den her partner, tviste det på den her måde… der er i hvert fald 
noget innovation i det, og også afgørende for om din virksomhed bliver en succes, det er også 
noget med, om du er god til at, selvfølgelig fange brugerne og kommunikere hvad du laver, 
igen, i har jo allerede nu lavede noget iværksætteri, ved at lave en rapport om noget i gerne 
vil forandre i verden, på RUC, så skal i ligesom lave det her event så det bliver en succes, og 
så det næste, og hvordan kan man bygge et miljø op… men alle de ting kræver ligesom lidt 
en indsats og kræver også noget kommunikation og kræver også alle mulige ting, men altså, 
men det er allerede gode tegn at i ligesom griber det her, og siger: “fuck, det gør vi noget ud 
af”, og vil gerne… jeg og flere andre vil også gerne hjælpe, on the side så ja, to be continued.  
 
(tid 01:11:48) Bahar, Christian, Mikkel & Stig: Tak for interviewet! 
 

14.7 Bilag 10 (Iværktek workshop: Facebook begivenheds tekst) 

https://docs.google.com/document/d/1GsNCwTK0xjgLVicq619R6ducOLmhZGa02BUFkvWqtto/edit#heading=h.5mmgnhvjtk73


Link: https://www.facebook.com/events/504800326785849/ 
 

Træt af at søge jobs, hvad med at skabe dit eget? 
 
Er du humtekker og går med tanken om at starte din egen virksomhed, så har du nu 
chancen for at deltage i dette iværksætter startup event. Tryk deltag, vær' med, og gør en 
forskel! 
 
Vi vil dykke ned i problemidentificeringer, for hvorfor du kan have svært ved at komme igang, 
og finde frem til mulige problemløsninger, for hvad der kan gøres til at motivere dig. Der vil 
samtidigt blive delt ud af praktisk info om iværksætteri startup generelt, og sidst men ikke 
mindst vil vi hjælpe dig med at finde frem til ideen, hvis nu du skulle starte op imorgen. 
 
Der vil være sandwiches og drikkevarer til rådighed, og så er der jo sevlfølgelig torsdags bar 
bagefter! 
 
Mere info om event vil komme på begivenheden. 
 

Bilag 11 Powerpoint 
(dette bilag kan udleveres af projekt gruppen, og vil ydermere kunne findes i vedhæftet bilag, 
altså er powerpointen ikke en del af dette samlede dokument) 

Bilag 12 Workshop Feedback 

Hvordan vil i løse problematikkerne, som vi har bragt op i vores 
Colour Cognitive Map? 

Hvordan ville i fremme iværksætteri på RUC/HumTek generelt? 

 

 Foredrag - motivation 

 Konkrete eksempler - “sådan har jeg gjort” 

 Overblik - “Hvordan griber jeg det an?” - konkrete ideer til virksomhed 

 Evt. mailliste / netværkscafe  

 Skal være et mødested 

 Et sted man kan spare med ligesindede 

 Forelæsning/eksempler fra folk der har startet virksomhed 

 Behøves ikke være “hands-on”, men skal lægge op til at gå i gang kort efter 

 Et sted hvor man kan lægge strategier 

 

Wishlist & Evaluering af 1. IværkTek: 

 Alkohol needed - gløg, brunkager og Cotton eye Joe 

 God info - Men kunne godt bruge konkrete eksempler på hvordan andre har gjort det 

(Fra ide til færdig virksomhed) 

 Nice workshop - håber på flere mennesker næste gang 

 

Bilag 13 målgruppe interview 

https://www.facebook.com/events/504800326785849/


(Dette består af en lydfil og er ikke transskriberet, dog har vi inkluderet de spørgsmål vi ville 
spørge vores informant om) 
 
Hvad er årsagen til at du søgte denne uddannelse? (hands-on, eller teori?) 
Hvor lang tid har du gået med tanken om at opstarte virksomhed?(har du startet virksomhed 
før?) 
Hvad har hæmmet dig for at komme igang? 
Føler du at din uddannelse hjælper dig til at komme igang? (Hvad med semesterprojekt/ 
workshop?) 
Føler du at din humtek-uddannelsen lægger op til at skabe dine egne ideer der kunne føre til 
virksomhed? 
Hvad vil kunne hjælpe dig til at komme i gang med den virksomhed du har i tankerne? 
Er der noget humtek kunne hjælpe med / gøre bedre? 
Er det nemt at finde ligesindede på humtek ? 
(FABLAB) De faciliteter der trods alt er på/ved RUC, bliver de fremmet godt nok? 

 Bilag 14 (IværkTek workshop: Salgstale) 
Dato: 29. november 2019 
 
Sted: Store auditorium 
 
“Vi arbejder med et projekt for iværksætteri, og vi er i gang med at opsætte et event 
workshop for jer humtekkere, men for at vi kan få det stablet på benene, har vi brug for folk 
der vil deltage og synes at det at starte virksomhed er noget for lige netop dig. Så kom og 
vær med! 
 
Vi vil med jeres deltagelse prøve at finde årsagerne til at iværksætteri bare ikke er så synligt 
her på RUC, og så vil vi se om vi ikke kan komme på eventuelle løsninger, også for at 
hjælpe jer igang med at starte virksomhed. I har sikkert hørt alle historierne i øjeblikket 
omkring akademikere der ikke kan finde arbejde og går ledige, så hvorfor ikke skabe sit eget 
interessefelt med en virksomhed.  
 
Vi håber på at med jeres deltagelse kan vi finde frem til hvad i eventuelt kunne starte 
virksomhed med, også selvom i måske bare kommer fordi emnet iværksætteri lyder 
interessant. 
 
Hvis i er interesserede så vil vi med glæde arbejder videre med det sammen med jer både 
for at hjælpe jer igang, men også for at fremme iværksætteri ved RUC. Og hvis i er 
interesset i at arbejder sammen med os om dette jamen så kom og kontakt os. 
 
Sted: vi arbejder på at få det afholdt i SH - studenterhuset på 1. Etage, men ellers vil stedet 
blive opdateret via vores facebook event side. 
 
Der vil også være sandwiches, vand og kaffe, og vi har hørt at SH torsdagbar skulle være 
åben, så der er rig mulighed for at få en øl eller 4 når vi er færdige.   
 
Og så husk på at vi har et begrænset antal pladser.  
 
Hvis i er interesseret, så hedder eventet IværkTek workshop, og vi slår det også op på 
HumTek fb grupperne efter forelæsningen. Så gå ind og tilmeld jer, hvis det er noget der 
lyder spændende.” 
 

https://docs.google.com/document/d/1GsNCwTK0xjgLVicq619R6ducOLmhZGa02BUFkvWqtto/edit#heading=h.5mmgnhvjtk73

