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Om forfatteren

Jens-Jakob Sandgreen (JJ) er født i Ilulissat, Grønland i 1988 og er en serieiværksætter med erhverv og poster i Grønland og USA. Han startede på sit
erhvervsudviklingseventyr kort efter studenterhuen fra Sorø Akademis Skole, som
medstifter og direktør af medieselskabet TiuTiu i Nuuk, Grønland, som producerede 32
månedlige lønsedler ved dets peak. Efter en voldsom udviklingsrejse, som førte til 130
aktive virksomhedskunder til internationale forhandlinger og driftsaftaler, gik selskabet
konkurs. JJ satte farten ned for at arbejde på sin product design passion, hvilket førte til
freelance opgaver og anpartstilbud i NYC-baseret tech startups, hvorefter tingene
begyndte at tage fart for ham.
JJ har indtil videre oplevet at være med i lidt mere end 15 startups som ejer, medejer,
kontraktmedarbejder og rådgiver, som oplevede venture investeringer, angel

investments, opkøb, droppet pga. ego-clashes mellem stifterne, konkurser pga. mangel
på Product-Market-Fit, salg af anparter, køb af anparter, udformning og
implementering af nye nansieringsmodeller, og livsfarlige bølger fra for store
efterspørgsler samt livsfarlige stilhed fra absolut ingen efterspørgsel ift. det mest
perfekte produkt holdet ellers havde skabt med imponerende nansiering. Resultatet er
denne bog, en selv-re ekterende vejledning til hvorfor vi starter op.
Han er i dag gift med iværksætteren Natascha P. Sandgreen, som er kendt for sine
kreative makeup looks på sociale medier og driver sin egen beauty klinik. JJ er i dag
ejer- og medejer af Loading, Balloon inc., Space App, Wildfood samt er fast rådgiver for
en håndfuld startups i Grønland og sidder i bestyrelsen for Milak Productions, Space
App, Wildfood og Balloon inc.
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Introduktion
Denne bog kan måske konverteres til et enkelt spørgsmål: Hvad holder din startup
tilbage fra vækst, som ikke er penge?
Jeg vil ikke lære dig noget nyt, men jeg vil prøve og hjælpe dig med at udforske og
opdage hvad du allerede indeholder, for yderligere at præcisere din fremadrettet
dømmekraft som en iværksætter. Det er formatet med Startup Kompasset, at være dit
nyttige kompas til at orientere dig selv igennem opstartsrejsens eventyrlige hændelser
og overvældende omgivelser. Succes opstår ikke fra en endelig beslutning eller fra et
gyldent øjeblik, men fra en serie af daglige beslutninger og de nerende øjeblikke, over
tid. Identisk er gældende for fejl, som sker over tid. Vores startup kræver mere en
tidsbaseret navigation end andet.
Alt kan udvikles og afvikles, over tid.
Tanken om at jeg ikke kan skabe verdens førende og mest bæredygtige råvare
selskab, fordi de dominerende verdensspillere har plantet markedet til solide
kontrakter, tunge afhængigheder og et beskyttende netværk af tillid, holder mig tilbage
fra at udfolde mig. I stedet indstiller jeg mig selv til, at det er smartere hvis jeg ventede
på det gyldne åbningsøjeblik, hvor jeg kan tage den endelige beslutning og iværksætte.
Mit øjeblik. Sådan er mange startups: Drømme, med undskyldninger.
Tanken om at jeg, over et par årtier, kan skabe verdens førende og mest bæredygtige
råvare selskab, fordi de dominerende verdensspillere har plantet markedet til solide
kontrakter, tunge afhængigheder og et beskyttende netværk af tillid, motiverer mig til
at udfolde mig. Ved at indstille mig til at have tidselementet som den drivende
energikilde for iværksætteriet, åbner jeg op for fremtiden med en gradvis tilgang til alt,
over tid. Sådan er få startups: Virkelige, uden undskyldninger.
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Startup spillet er som skak, men hvor brikkerne altid genopstår og erstatter det brik
der lå på deres startsposition, så ingen kan vinde, men hvor nogen stadigvæk kan
dominere spillet. Et enkelt ryk kan forårsage en stor skade og uro, eller en masse smarte
ryk som forårsager gradvise systematiske skader og voksende uro, men de er alle
midlertidige. Modparten, som er dig, vil også udvikle og sikre sin markedsdominans.
Når det er vores tur til at rykke i skak, lukker vi alt ude og giver os selv tålmodig tid til

at fordybe os i omgivelserne med målet om at forbedre fremtiden, som vi arbejder for,
og tænker:
“Hvad gør jeg?”
Startup Kompasset er designet til at hjælpe dig med at udforske, visualisere og
evaluere dine egne omgivelser med et anderledes iværksættermindset formet fra
virkelighedens parallelle erfaringer fra særlige Grønland og særlige USA, hvor jeg
igennem de sidste 13 år har været igennem en forholdsvis voldsom personlig
udviklingsrejse med mine startups. Rejsen har bragt mig ønsket og uønsket steder og
ultimativt lært mig at forstå, hvorfor omgivelserne konstant er i bevægelse og hvordan
jeg kan arbejde på at gøre bevægelserne til min startups uretfærdige fordel, inden jeg
svarer på:
“Hvad gør jeg?”
Den gyldne værdi er ikke i denne bog, den er i dig. Lyt til dig selv når du læser
denne bog, som forsøger at hjælpe dig med at udforske og opdage hvad du allerede
indeholder med en anderledes kombination af dine indre “lego-klodser”. Bemærk at
hver kategori i Startup Kompasset afsluttes med en liste af re ekterende spørgsmål for
at bringe bogens udledende rammesætning til livs hos dig selv. Svarene, eller tankerne
du når frem til, er udelukkende til dig selv, så du har ingen andre at imponere end dig
selv. Giv dig derfor selv tålmodig tid til lukke alt ude og fordybe dig i omgivelsernes
bevægelser.

Skildpadden
Startup Kompasset bruger et billede af en ung skildpadde på forsiden. Blot en enkel
ud af tusind baby skildpadder overlever til de bliver voksne. Mange dør som babyer på
stranden i deres første rejse på vej til havet. I iværksætteriet dør 11 ud af 12 startups.
For at placere det i en kontekst, så forstil dig en skole, hvor næsten samtlige elever
dumper eller bliver smidt ud, fordi den virkelige verden og de mennesker eleverne er
her for, ikke synes at eleverne gør det godt nok - og at der er erstattelige alternativer til
dem.
“Entrepreneurship is a personal growth engine disguised as a business pursuit.”
-James Clear
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Iværksætteri er en slags voldsom personlig udviklingsmaskine forklædt som et
forretningsmål, hvor du let kan føle dig nødsaget til at give slip på alt det du har kendt

til og alt det du syntes der har gjort dig relevant, for at absorbere og rumme den
neutrale virkelighed, hvor alt har eksisteret før dig og hvor alt kommer til at eksistere
efter dig. Du lærer at se tingene på en unik måde med et værdifuldt indblik i fremtiden,
som andre ikke ser. Mange omkring os har så travlt med at forberede sig til at arbejde
for fortiden, hvor deres viden, ekspertise og relevans er placeret, at de glemmer at se på
de ting der ligger lige foran dem. At være rettet mod den rammeløse fremtid og aktivt
arbejde for den i en verden der er rettet mod fortiden, er til tider en ensom indstilling,
der kræver en særlig tillid til det ukendte. Det er måske ligesom at forsøge at arbejde
med klimaforandringer, hvor problemet endnu ikke er indtruffet, at årsagen til at
handle på det i fortidens rammer mangles.
Min egen erhvervsudviklingsrejse indtil nu har været lige så destruktiv, som den har
været styrkende, måske fordi rejsen er sket på to parallelle spor: Det socialistiske
Grønland, hvor økonomien og arbejdsmarkedet bæres af det offentlige, og det
kapitalistiske USA, hvor økonomien og arbejdsmarkedet bæres af det private
erhvervsliv. Grønlænderne har en tendens til at tale ondt om kapitalismen, præcis på
samme måde som Amerikanerne har en tendens til at tale ondt om socialismen. Jeg har
måtte tvinge mig selv til at lære at leve med begge polariseret tilgange på egen krop og
har gang på gang oplevet modstand i det ene land og opbakning i det andet på et
identisk projekt, enten af kulturelle, nansielle, lovmæssige, nationsmæssige,
kønsmæssige, kompetencemæssige eller erfaringsmæssige årsager. Jeg har været grådig
efter viden og eksperimenteret med at forny erhvervsudviklingskulturen i Grønland,
som stadigvæk er meget skandinavisk-europæisk, hvor det handler om at have en god
idé, ansøge om penge i fonde med en ot og teksttung historiefortælling, have
politikernes opbakning og prestige i at der er et nyt projekt, som gavner samfundet, en
ægte top-down tilgang til iværksætteriet. Den moderne amerikanske
erhvervsudviklingskultur er omvendt med en bottom-up tilgang til iværksætteriet,
hvor det ikke længere handler om at have en god idé med en god historiefortælling
eller om at have den perfekte udførsel, men om at løse et reelt og presserende problem,
hvor kunden der er påvirket af problemet, er tilgivende og taknemlig trods fejl og
mangler i udførslen.
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Jeg håber at kulminationen af begge verdener kommer til udtryk i Startup
Kompasset. God læselyst.

At mestre problemet

1.1 Problemets værdi
1. At mestre problemet
“We don’t see things as they are. We see them as we are.” -Anaïs Nin

Udvikling opstår, når et problem bliver løst, ikke når en idé realiseres.
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Som en førstegangsiværksætter er vi drevet af store, smarte og inspirerende idéer vi
forstiller os vil skabe en bedre verden. En stor idé som at lancere en innovativ og sej
vand aske, en smart app idé som genop nder kommunikationen for sportstalenter
med journalister og medier kort efter en konkurrence eller en inspirerende idé om at
skabe social medie side, som producerer indhold om en sundere livsstil, som ALLE kan
følge.
Som en erfaren iværksætter er vi drevet af presserende, reelle og speci kke
problemer vi erfarer fra en forbedret verden, et presserende problem som forbrugen af
plastik, et reelt problem som en afbalanceret distribution af vand eller et speci kt
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problem som ikke at vide hvordan man nulstiller sin smartphone før overdragelsen til
den nye ejer.
Det er svært at relatere sig til en ny idé, men det er nemt at relatere sig til et problem.
Enhver startup er en løsning, så det kræver et problem, som din startup løser. En
startups værdi er på størrelse med problemets størrelse. Din startup har en minimal
værdi for folk, hvis problemet du forsøger at løse har en lille betydning for dem.
Modsat, har din startup en stor værdi, hvis problemet du forsøger at løse har en stor
betydning for dem.
Lad os sige at du har fundet en løsning til hvordan el-kogeren kan nå
kogetemperaturen 10% hurtigere, eller egentlig bare hurtigere og i visse tilfælde meget
hurtigere. Du begynder at indse hvordan løsningen bidrager til alverdens missioner,
som reduceret strømforbrug, reduceret CO2 udslip, stort modsvar i kampen mod global
opvarmning, øget effektivitet på arbejdspladsen fra reduceret ventetider…
Åbenbaringer har ingen ende og det gør dig endnu mere motiveret. Jo mere man sætter
sig ind i løsningen, desto mere betydningsfuldt bliver det. “Wow, det kan blive stort!!!”
Efter mange måneders utrættelig og ulønnet indsats med blod, sved og tårer lukker
du projektet. Et uretfærdigt nederlag efter at have imponeret så mange. Hvad skete
der? Hvad vi troede, der ellers skulle meget til for at gå galt, gik galt, selvom vi gjorde
alt rigtigt, vandt startup konkurrencer med og brugte pengene vi formåede at indsamle
med sund fornuft. Prototypen viste gang på gang, at produktet var hurtigere end
samtlige på markedet, men ingen ville købe det. Budgettet viste at vi kunne tilbyde det
endelige produkt til gennemsnitsprisen af en el-koger, men som den hurtigste til at nå
kogetemperaturet. Brandingen var ellers genial med et fangende navn, el-korado, som
k mange likes og vores side nåede et par tusinder følgere. Det var en el-KOGER for
fanden, den hurtigste til at nå kogetemperaturen!
Hvad der skete, var problemets virkelige relevans. Virkeligheden er neutral, det er
mennesker ikke. Vi kan synes godt om noget og anerkende noget betydningsfuldt, men
alligevel ikke gøre det selv. Ja, verden har brug for mere effektive el-kogere, bare ikke
mig. Jeg er tilfreds med min el-koger og har egentlig ikke haft problemer med den. Jeg
fylder den op med vand, trykker og den begynder at koge. Mens den koger har jeg en
vane med at gøre klar og gøre lidt rent i køkkenet. Efter jeg er blevet meget mere
klimabevidst, er jeg begyndt at hælde mindre vand i før jeg begynder at koge det, så
vandet koger hurtigere og jeg reducerer mit forbrug. Lige der oplever jeg, at jeg aktivt

gør min del for at hjælpe planeten. Ja, jeg synes alle andre skal have en mere effektiv elkoger, bare ikke mig, ikke lige nu.
Problemet el-koger startup projektet forsøger at løse er ikke presserende, reel og
speci kt nok til at kunderne har et presserende, reel og et speci kt behov for at bruge
deres hårdt tjente penge på det. Enten ndes der et alternativ eller noget så simpel som
en vanestærk måde at leve med problemet på. Det er netop derfor, at det er så
afgørende for enhver iværksætter at validere problemet, som startup projektet er
etableret for at løse. Vi kan let nde betydning i noget og kreativt sammensætte et solidt
argument for, hvordan vores projekt løser et reelt problem, men det har først en
valideret værdi, når det er prøvet af i den neutrale virkelighed, uden dig.
Problemet er eksistensgrundlaget, for alt arbejde. Der hvor der er et problem, er der
arbejde. Problemet som virksomheden løser, er virksomhedens stærkeste grundlag for
eksistens, udvikling og afvikling. Hvis det er et voksende problem, udvikler
virksomheden sig, og hvis det er et aftagende problem, afvikler virksomheden sig.
Tænk f.eks. på ytte rmaer. Antallet af mennesker eskalerer, mens byggeriet forsøger
at følge med udviklingen. Boligkulturen har på samme tid ændret sig markant siden
vores forældres og bedsteforældres tid, hvor vi i dag er mere værelsesinteresseret end
boliginteresseret. Antallet af skilsmisser slår rekorder, mens antallet af lejere i forhold til
købere vokser. Vi ytter og ytter, som aldrig før. At ytte er logistisk udfordrende,
trættende, stressende og ofte farligt. Eftersom er ere ytter og ytter oftere, er det et
presserende, reelt og et speci kt problem der vokser, hvilket styrker
eksistensgrundlaget for et ytte rma og en ytteløsning.
Når din startup arbejder på at løse et reelt problem, men begår fejl, har forsinkelser
eller yder et lavt serviceniveau, er kunden ofte ekstrem tilgivende når det sker, så længe
du løser kundens reelle problem for dem. Det er et gyldent øjeblik, når man oplever det
som en iværksætter, at have taknemlige kunder, selvom ens produkt ikke er perfekt.
Opskriften til en god startup er egentlig simpel: Find et undervurderet problem, og
skab en simpel måde at løse problemet på. Hvem der udfører opskriften, hvordan den
udføres og hvornår den serviceres, er afgørende for resultatet.
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Spørgsmål til problemets værdi

Hvad er problemet?
Hvem har problemet?
Hvorfor er dette et problem?
Hvor ofte er det et problem?
Hvad gør man i dag, når problemet indtræffer?
Hvad er problemet, for dig?

1.2 Problemet som
retningsviser
1. At mestre problemet

“In a startup, both the problem and solution are unknown.” -Eric Ries
At kende problemet er, at kende retningen.
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En startup rejse er hård, ensom og er lige så forvirrende, som den er impulsiv.
Hændelserne omkring en startup er hastige og fremstår som kortvarige
handlingskrævende åbninger for iværksætteren. Der kan ske så ufatteligt meget i en
startup med momentum, at evnen til at tænke klart og re ekteret konstant udfordres.
“Hvis vi ikke når det her inden deadline, er det slut!” eller “Hvis vi ikke tilføjer det, mister vi
dem!”

Som en iværksætter har ens tanker en tendens til at eksplodere til et larmende
aktivitetsniveau. Det er som at stå i midten af en kaotisk storby i højsæsonens
myldretid, men med sin egen virkelighed. I en startup er afstanden mellem tanker og
realiteten kort.
Hvis du oplever ubehag på arbejdet, har du ingen HR at meddele, som kan tage sig
af det, ansvaret er hos dig. Hvis du oplever problemer med din computer, har du ingen
IT-support at kontakte, som kan løse det for dig eller give dig en ny, da ansvaret,
inklusiv omkostningerne, er hos dig. Du har ingen løn-afdeling, som tager sig af dine
komplekse personlige løbende forpligtigelser til skat, da du nu har ansvaret for altid at
være på forkant med skat. Hvis en leverandør faktura ikke er betalt til tiden, har du
ingen økonomi afdeling at henvise til, så du må selv tage samtalen op og få den betalt.
Når der igen ikke er penge nok på kontoen, har du ingen at pege på end dig selv.
Hvis du synes det er svært nok at være motiveret og produktiv som en medarbejder
på en etableret arbejdsplads, så føles det umuligt at skulle forklare hvor svært det er, at
udvikle en startup. Det skal opleves på egen krop. Som en iværksætter, er friheden er
lige så stor som ansvaret. Når du er disciplineret om ansvaret, udfolder friheden sig.
Det er ikke unormalt, at en ellers så talentfuld og kreativ iværksætter mister sin frihed
eller går ned, fordi man ikke kunne opretholde ansvaret. Jeg har selv været der, og
kommer til at opleve det igen.
Når så stor en ansvarsfølelse opstår, øges behovet for quick-wins, hurtige sejre som
giver dig oplevelsen af succes - at du har styr på det og at der sker noget. Nemme og
nær-parate små sejre du kan lave status opdateringer med på sociale medier og til tider
lave selvhøjtidelige pressemeddelelser med. Opmuntrende øjeblikke, for dig. Vi
begynder at tro, at positive og fejlfrie historier om os tiltrækker nye kunder, men
realiteten er ofte skuffende. Vi får skabt opmærksomhed og anerkendelse om vores
arbejde, men ingen handler med os. Netop som el-koger projektet, hvor alle omkring
anerkender og bakker op om vores mission, men uden at handle med os. Øget aktivitet
er nemlig ikke lig med øget fremskridt. Det indser vi altid efter.
Som en startup er det essentielt at holde mængden af aktiviteter så lavt som muligt,
mens man lærer at maksimere fremskridt med meget lidt aktivitet. Formår du at skabe
markant fremskridt med lidt aktivitet, er der en høj sandsynlighed for at du sidder med
noget skalerbart, som let kan gentages og herved blive stort.

Eksistensgrundlaget
Eksistensgrundlaget for ethvert selskab, er det speci kke problem selskabet i sin tid
blev stiftet for at løse. Problemet er selskabets ultimative formål, som får alt andet til at
medfølge. Et eksistensgrundlag er ikke en løsning, som man skal nde problemerne til.
Grundlæggende problemer forbliver, mens løsningerne

Køb Startup Kompasset
på Saxo, Apple Books eller Kindle

fi

fi

https://www.jjsandgreen.com/startupkompasset

Køb Startup Kompasset
på Saxo, Apple Books eller Kindle

https://www.jjsandgreen.com/startupkompasset

