
Iværksættere
Forenmånedsiden afrundede jeg et
spændende kapitel i mit iværksæt-
terliv. Det gjorde jeg sammen med
ca. 80 andre idemagere og ildsjæle.
Og faktisk havde EU, om nogen,
en finger med i spillet! Midler fra
EU’s Socialfond har nemlig fundet
vej til ”Fremtidsfabrikken Sydfyn”
- et ”Udvikling Fyn”-projekt, der
skaber bedre vækstbetingelser for
kreative iværksættere, og dermed
nye arbejdspladser i ”Strandkants
Danmark”.
Projektet foregår i de fire sydfynske

kommuner Faaborg-Midtfyn, Lan-
geland, Svendborg og Ærø, der alle
er partnere i projektet. På Fremtids-
fabrikken får man, som sydfynsk
ildsjæl, en uddannelse i iværksætteri
kvit og frit. Selv skal man blot inve-
stere tid i ca. 20 undervisningsdage
i løbet af et år. Det første forløb
– Boost 1.0 – er netop afsluttet, og
efter sommerferien starter så Boost
1.1.

FremtidsfabrikkensBoost-forløb
har været et super godt tilrettelagt
og i høj grad relevant forløb for en
kreativ iværksætter som underteg-
nede. Vi har arbejdet med strategi,
innovation, netværk og branding.
Men en ting, der ikke kan sættes på
formel, er de mange utroligt dejlige
og inspirerende personligheder og
ildsjæle, man har kunnet møde på
forløbet.

Selvproducerer jegbl.a. bøger, lyd-
bøger og e-læring til patienter og
sundhedsfag, og desuden tilrette-
lægger og tilbyder jeg en grundud-
dannelse for alternative behand-
lere. Det forhold, at jeg gør det i en
enkeltmands-virksomhed, fører til
mange ensomme timer på konto-
ret på bekostning af social kontakt.
Så udover det faglige udbytte, har
det været opmuntrende at møde så
mange andre, som man deler gener
med.

Iværksætter-gener koder for ander-
ledes tænkning, kreativitet og ikke
mindst risikovillighed. Iværksætter-
gener videregives ikke ved simpel
forplantning, nej de kommer til ud-
tryk, når det rette miljø er til stede.
Iværksætterkulturen har brug for
gode vilkår, for ellers vil generne
tynde ud, og flere vil vælge en mere
sikker og tryg tilværelse som løn-
modtager. Fremtidsfabrikken har
gjort sit til at udvikle 80 ildsjæles
DNA.

Personlighedenspillerogså ind, når
man vælger livet som iværksætter.
Ønsket om frihed og om ”at få fo-
den under eget bord” er centralt.

Ønsket om at arbejde med noget
man tror på, og brænder for, noget
man selv skaber. Selv har jeg oplevet
indignation eller utilfredshed med
det bestående som en drivkraft.
F.eks. rejste ”mødet med patienten”,
for mig en række spørgsmål. At
presse en samtale og undersøgelse
af en patient ned i en ”ti-minutters-
skabelon” er urimeligt. Derfor be-
gyndte jeg at lege med tanken om
at bruge min lægefaglighed på en
anden måde. Min indignation blev
starten på mit liv som iværksætter
– og jeg har mødt mange på Boost
Sydfyn,
der har det
på samme
måde. I de-
res metier
er de nået
til et punkt,
hvor de har
sagt ”Det
kan jeg gøre
bedre eller
anderledes”,
og så har de
startet egen
virksomhed.

Forårtilbagevar min kone og jeg på
en rygsæksrejse igennem Egypten,
Sudan og Kenya. Efter at have væ-
ret væk fra Danmark i over to må-
neder, opstod trangen til rugbrød

med leverpostej. En idé var født i
det kenyanske højland. Det tog flere
dage at skaffe råvarer og teknologi
(underforstået en kødhakker), og
resultatet var blot hæderligt. Men
vores lille projekt var fantastisk og
meget lærerigt. Vi havde odds imod
os, men blev grebet af processen og
fokuserede på målet. Og vi gjorde
det i en kultur, der ikke altid forstod
vores underlige idé.

Pointener, at det at drive en nystar-
tet virksomhed - kan være ”som at
lave leverpostej i Østafrika”. Iværk-

sætteren kan møde
manglende forstå-
else i sin egen kul-
tur. Mange ting i
vores samfund er jo
tilpasset lønmod-
tagerkulturen, som
efter min opfat-
telse nurses i højere
grad end iværksæt-
terkulturen. Så
derfor er tiltag som
Fremtidsfabrikken
og Boost-forløbet
vejen frem.

Men kære politikere – vi har brug
for en langsigtet strategi, herunder
en indsats i uddannelses-systemet,
som en modpol til ”lønmodtager-
tankegangen”. Det handler også om
at udvikle iværksætter generne hos

de unge, så vi i fremtiden får flere
iværksættere.

Dererenstorrisiko forbundet med
at være iværksætter, og risikoen må
man leve med. Især i de første par
år efter opstart, er der intet som
er sikkert. Ja, faktisk er risikoen og
usikkerheden den primære årsag
til, at mange aldrig har udlevet de-
res iværksætterdrøm. Næsten alle
mennesker får idéer, men det er kun
få, der lever dem ud. Den vigtigste
barriere er usikkerhed og utryghed.
Omvendt er det et centralt karak-
tertræk hos iværksætteren, at han
eller hun tør satse. Iværksætteri er
således for den, der kaster sig ud i
en idé, fordi engagement og tro på
idéen overstiger angsten for at fejle.

Ogdeterher,at Boost-forløbet har
sin store styrke. Du kan nemlig
møde op med dine ideer, før du
har ”brændt fingrene”. Kvalifice-
rede eksperter og coaches hjælper
dig med at spidse din idé til, så
den bedre rammer plet. Omvendt
oplever mange på forløbet, at nye
ideer dukker op undervejs. En ”rig-
tig” iværksætter må gerne have en
overflod af idéer. Det øger nemlig
sandsynligheden for, at et eller
flere guldkorn kan blive til omsæt-
ning og forretning. På den anden
side er der stor risiko for at ”tiden

æder én”. Forstået på den måde,
at arbejdstiden langt overstiger de
overenskomstmæssige 37 timer. En
væsentlig del af undervisningen på
Boost handler derfor også om, at
planlægge, optimere og bruge tiden
rigtigt.

Såerduensydfynsk innovator, og
går du og ruger på en idé, så kan
Boost-forløbet varmt anbefales.
Kvit og frit kan du prøve dine idéer
af i samvær med eksperter og an-
dre engagerede ildsjæle. Boost dine
iværksætter gener, test dine idéer
og måske får du foden under eget
bord. Men Boost Sydfyn er ikke kun
for de helt nye kreative ildsjæle. På
trods af mange år med iværksætteri,
har jeg haft stort udbytte af forlø-
bet, herunder øget min omsætning.
Så selvom jeg har prøvet meget og
fået mange ideer og anser mig selv
som en iværksætter med erfaringer,
har Boost 1.0 været lærerigt og me-
get inspirerende.
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Skriv med i
FAA-debatten!
○Fyns Amts Avis er - inden for
lovgivningens rammer - åben for
alle indlægmed tydelig afsender.

○Venligst oplys telefonnummer.
(Nummeret kommer ikke i avisen).

○Læsere i eller indlæg omområdet
Sydfyn,Midtfyn, Langeland og
Ærø nyder fortrin på debatsiderne.

○Skriv kort! Fyns Amts Avis’
debatredaktion forbeholder sig

ret til at returnere indlæg, som
overskridermaksimum-grænsen
på 2000 anslag inkl.mellemrum.

○Skriv gerne en ”Replik”, de korte
indlæg på højst fem sætninger.

○Efter forudgående aftalemed
Debat-redaktionenmodtages her

til Debat-siderne (ikke på lokalsi-
der) et Synspunkt påmax. 4500
anslag inkl.mellemrum.

○Kronik - også kun efter forudgå-
ende aftalemed redaktionen:
6500 anslag incl.mellemrum.

○Fyns Amts Avismodtager helst

læsernes debat-indlæg sendt som
mail til debat@faa.dk. Indlægmed
maskinskrift ellermed tydelig
håndskriftmodtages også. Post-
adresse står påmodstående side.

○Når du har har sendt dit indlæg til
debat@faa.dk, tilsendes du en

automatisk genereret kvittering
for, at avisen harmodtaget din
mail. Venligst send kun indlæg til
énmail-adresse på avisen.

○Fyns Amts Avis ønsker alle læsere
en god debatlyst. Skrivmed!

[ ...detatdriveennystartet
virksomhed-kanvære”som
atlaveleverpostej iØstafrika”.
Iværksætterenkanmøde
manglendeforståelse isin
egenkultur.Mangeting ivores
samfunder jotilpasset løn-
modtagerkulturen,somefter
minopfattelsenurses ihøjere
gradend iværksætter-
kulturen.”

FAA-kronikken
AfKjeldBruun-Jensen, Rynkebyvej 13, Ringe, - læge, cand.scient.san. ogph.d.

BoostSydfyn-lærerigtoginspirerende

■ -Boost Sydfyner ikkekun forde
helt nyekreative ildsjæle. På trodsaf
mangeårmed iværksætteri, har jeg
haft stort udbytte af forløbet, her-
underøgetminomsætning, skriver
KjeldBruun-Jensen,Ringe i FAA-
kronikken.Arkivfoto


