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Birgitte Frost Mathiesen, ledende 
partner, acceleratorprogrammer

Danmark har brug for ambitiøse 
sociale iværksættere, der tilbyder 
bæredygtige løsninger til nogle 
af vores velfærdssystems største 
udfordringer. Samtidig har vi brug 
for impact investorer, der kan være 
med til at skalere de stærkeste 
iværksættere på vej mod vækst 
og eksport.

Det nye program Impact StartUp 
Danmark, som Den Sociale Kapital-
fond og Industriens Fond står bag, 
har netop det formål. Første hold af ti 
iværksættervirksomheder tog hul på 
det 18 måneder lange Acceleratefor-
løb i september, og et nyt hold begyn-
der i januar 2021. 

I Impact StartUp får deltagerne bl.a 
forretningsudvikling, impact manage-
ment, udvikling af det kommercielle 
og sociale potentiale, netværk til 
andre startups, den offentlige sektor, 
eksperter og kunder, investorkontakt 
og nordisk rækkevidde.
”Markedet af sociale iværksættere og 
impact investorer er stort og uop-
dyrket, og der er brug for at få anvist 
en vej, hvor de to parter mødes på en 
professionel arena, og hvor parterne 

sammen kan udvikle virksomheder-
ne, så de skaber endnu større 
samfundsværdi,” siger Birgitte 
FrostMathiesen, ledende partner, 
Den Sociale Kapitalfond.

Samtidig er der behov for investorer, 
der ser potentialet i de helt unge 
virksomheder: 

”Iværksættere spiller en vigtig rolle 
for Danmark og kan være med til 
at udvikle samfundet og skabe nye 
eksporteventyr. Men for at få iværk-
sætterne op at flyve, er det afgøren-
de, at de bliver matchet med dygtige 
investorer, så de sammen kan tage et 
fælles ansvar i en bæredygtig og po-
sitiv omstilling – og samtidigt skabe 
en økonomisk gevinst,” siger adm. 
direktør i Industriens Fond, Thomas 
Hofman-Bang.

Læs mere om Impact StartUp 
www.impactstartup.dk

“Vi har brug for 
ambitiøse iværksættere 

og investorer”
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”Det har været en kæmpe hjælp at blive introduceret til 
investorverdenen, og hvad der skal til for at få en inve-
stor.”  Sådan siger Andreas Reventlow, der er den ene af 
de to co foundere i virksomheden Elderlearn, og som er 
deltager i accelerator forløbet Impact StartUp Danmark.

Elderlearn matcher ældre borgere, der er i risiko for at blive 
ensomme, med udlændinge, hvilket skaber trivsel, glæde 
og indhold for den ældre, samtidig med at udlændingen 
forbedrer sine sprogkundskaber og dermed integrations-
muligheder. 

”Vi har arbejdet intenst med, hvordan man opbygger et 
overbevisende pitchdæk, og hvad investorerne gerne vil 
se og høre om virksomheden. Og så er vi blevet tvunget 
til at arbejde mere aktivt med vores budgetter”, uddyber 
Andreas Reventlow.  

Elderlearn er en ud af ti virksomheder, der lige nu deltager i 
programmet Impact StartUp, som er et forløb for iværksæt-
tere, der tilbyder bæredygtige løsninger på nogle af vores 
velfærdssystems største udfordringer.  

Målet med Impact StartUp er at styrke virksomhedernes 
konkurrenceevne og matche dem med et panel af relevan-
te investorer i både Danmark og resten af Norden. Gennem 
programmet fokuseres bl.a. på at udvikle bæredygtige 
forretningsmodeller, håndtering af impact management, 
strategier for skalering samt veje til finansiering og kapital-
fremskaffelse.  

Impact StartUp er støttet af Industriens Fond. 

• Impact StartUp Danmark 
 støttes med 5 mio. kroner af 
 Industriens Fond.
• Impact StartUp Danmark er den 
 danske del af et samlet nordisk 
 initiativ - Impact StartUp Nordic 
 – hvor vi i samarbejde med 
 Nordic Innovation m.fl. har en 
 ambition om: 
 - At skabe den bedste nordiske
 arena, hvor iværksættere og 
 investorer kan mødes. 
 - At få de nordiske kommuner 
 til at anvende deres indkøbs-
 kraft som et redskab til at 
 styrke det sociale iværksætter-
 miljø ved bl.a. at anvende pay-
 ment by results, pay for success 
 og social outcome contracting.
 -  At få fælles måle- og styrings-
 parametre for at kunne opgøre 
 samfundsværdien.
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”SHEworks er blevet kørt i stilling til at 
accelerere vores impact og vokse vores for-
retning”. Sådan lyder det fra Solveig Sønder-
gaard, stifter af SHEworks, som genbruger 
overskudsmaterialer fra tekstilindustrien og 
skaber unikke zero-waste designprodukter. 

SHEworks skaber samtidig arbejdspladser til 
kvinder på kanten af arbejdsmarkedet, især 
immigrant- og flygtningekvinder med talent for 
håndværk og design. 

Sammen med ni andre startup-virksomheder får 
Solveig Søndergaard intensive 1:1 samtaler med 
virksomhedsudviklere og deltager i bootcamps 
om bl.a afsætning, salg, budgettering, orga-
nisationsudvikling og impact management. 

”Det har gjort 
mig mere 

modig på at 
turde tænke 

større”

”Uden strategi er 
jeg straks ude”

Jesper Højberg Christensen er 
aktiv investor i primært impact-
virksomheder. Her fortæller han, 
hvad han kigger efter, når han 
screener mulige investeringscases. 

Hvad skal impact virksomheder 
opfylde, for at de er interessante 
for dig som investor? 
De skal have en klar forretningsidé 
og strategi, både for deres impact på 
samfundet og for deres forretnings-
udvikling. Uden strategi er jeg straks 
ude.
 
Er der impact-temaer, som både 
adresserer udfordringerne, men 
som samtidig indeholder gode 
investeringsmuligheder, du særligt 
interesserer dig for? 
Ja, ellers er det donation og god-
gørenhed, og det er også fint. Men 
noget helt andet. Fokus for mig er 
virksomheder, der tjener penge og 
giver afkast, der kan geninvesteres, 
og som også udvikler sig og skale-
rer og skaber endnu flere sociale 
arbejdspladser. Det er den win-win 
mekanisme, der er så interessant. 
Og det er det, der er socialøkonomi – 
ikke at uddele fællesskabet penge til 
sociale formål.
 

Hvilke områder er du særligt 
optaget af?
Jeg interesserer mig for investeringer, 
der forebygger social ulighed fx ift 
boliger. Jeg kan være nervøs for, om 
velfærdssamfundet kan finansiere 
alle problemer i fremtiden uden sup-
plerende markedsmekanismer. Og 
så er jeg også optaget af den grønne 
omstilling, fordi klimaudfordringen er 
så stor, som vi alle ved.

Hvordan vurderer du, om en virk-
somhed er en god investering?
Jeg kigger på tre ting: De ydelser og 
teknologier virksomheden har set ift 
konkurrenter, den forretningsmodel 
og – strategi den har, og den ledelse 
og organisering den har. Da jeg har 
mest forstand på det sidste, er det 
nok ofte det, der vægter.
 
Hvor vigtigt er det for dig, at din 
investering skaber forandring?
Det er ikke altid det, der er på tegne-
brættet, der skaber forandring. Og 
det er ikke altid de virksomheder, der 
har flest verdensmålsflag opfyldt, der 
rykker mest. 
Men det er vigtigt, at den kan skalere,
for det er reelt det, der giver forand-
ring. Det er fint med 1000 små enkelt-
mandsvirksomheder, men kan du 
lave bare én ny social og bæredygtig
APM, Novo, ISS eller DSV, har du 
måske skabt mindst 50.000 arbejds-
pladser.

Hvad kigger du konkret efter, når 
du er interesseret i en virksomhed?
Jeg kigger først efter forretnings- og 
impact ideen. Men derefter vurderer 
jeg mest ejer/leder-teamet. For det 
er mest afgørende, at de kan klare 
de uundgåelige kriser, der kommer i 
en virksomheds udviklingsforløb. Vi 
udvikler os alle gennem kriser – og 
det gælder også virksomheder. Men 
kan de klare dem og holde sammen i 
dem. Derfor er jeg helst sammen med 
dem et godt stykke tid for at fornem-
me det.

Jesper Højberg Christensen, impact investor
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Jesper Højberg Christensen 
er direktør for innovations- og 
forskningscentret Nextwork 
A/S og er stifter og medejer 
af Advice A/S og Kommuni-
kationsForum A/S og senest 
Bootstrapping for start-up og 
impact miljøet. 

Herudover er han næstfor-
mand i DanBan (Danish 
Business Angels) og er selv 
aktiv investor i primært 
impactvirksomheder. 
Jesper er også medlem af 
bestyrelsen for Den Sociale 
Kapitalfond og for Vækstfon-
den.
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De ni andre startups i Impact StartUp er: 

Auto Mobil, der indretter og sælger handicapbiler.
Hero I/S står bag Hero App, der er et intelligent 
værktøj, der gør livet lettere for ordblinde. Hello 
Software står bag en app, der hjælper flygtninge 
og indvandrere til at forstå dansk lov og kultur. 
Cervello, der rehabilitering til mennesker ramt af 
hjerneskade. TakeWasteaway, der et et nyt mad-
brand baseret på madspild. Elderlearn/Matchy, 
der matcher ældre borgere med udlændinge, 
der er i gang med at lære dansk. Nordic Praxis, 
der hjælper kunder med at forstå deres behov 
for læringspakker. RePot, der vil erstatte den 
almene plastik-gropotte med en komposterbar 
RePot potte. Nabo Farm, der dyrker spirer, brønd-
karse og hængende urter indenfor. Helt uden jord, 
pesticider og sollys.

Alt sammen i regi af udviklingsforløbet Impact StartUp, 
fondet af Industriens Fond og fasciliteret af Den Sociale 
Kapitalfond. I skrivende stund er 2. hold sociale iværksæt-
tere i gang med at blive udvalgt til det 18 måneder lange 
udviklingsforløb. 
”Med en baggrund som uddannet designer, har det været 
utroligt værdiskabende for SHEworks at udvide både vores 
netværk, men også at få konkret viden omkring forret-
ningsudvikling, salgsteknik og funding”. 

https://sheworks.dk/
https://auto-mobil.dk/
https://heroapp.ai/
http://hellosoftware.dk/
http://hellosoftware.dk/
https://www.linkedin.com/in/helene-hoffmann-a2a8025/
https://takewasteaway.dk/
https://www.elderlearn.dk/
https://nordicpraxis.com/
https://repot.dk/
https://nabofarm.com/


kontakt
Sociale effektinvesteringer: 
Jannik Tharben Buchholz, ledende partner, 
jth@socialkapitalfond.dk
 
Accelerator-programmer: 
Birgitte Frost Mathiesen, ledende partner, 
bfm@socialkapitalfond.dk
 
Impact StartUp-program: 
Birgitte Frost Mathiesen, ledende partner, 
bfm@socialkapitalfond.dk
 
Forretningsudvikling: 
Thomas Bagge Olesen, ledende partner, 
tbo@socialkapitalfond.dk
 
Intern Management: 
Birger Møllevang, ledende partner,
bmj@socialkapitalfond.dk

Direkte investeringer: 
Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner, Den Sociale Kapitalfond Invest,
ljj@socialkapitalfond.dk
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