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Her er en hurtig gennemgang af e-bogens hjælpe-

funktioner. 

e-bogs guide

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Virksomhedsbeskrivelse

Kontakt

Forfatter

Iværksætterblog.dk er nu den oficielle blog for Iværksæt-

ter Netværket Danmark

Vi er på nuværende tidspunkt 5 virksomheder der fast 

blogger. Alle har det til fælles at vi udlever eller er igang 

med at udleve drømmen om iværksætteri.

Formålet med siden er, at skabe en inspirations- og infor-

mationskilde til jer derude der har startet, eller drømmer 

om at starte, egen virksomhed.

Læs mere på : www.iværksætterblog.dk



Bogen her er ikke finansieret af vores medlemmers 

kontingent. Den er blevet til ved hjælp af sponsorer 

og annoncører og gratis arbejde fra en række forfat-

tere og virksomheder. 
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Er du ikke medlem hos os?
Bare rolig, du må stadig gerne læse denne bog. Ligesom 

du også må følge os på de sociale medier eller få gode 

råd og hjælp på LinkedIn. Men dit medlemsskab er ikke 

kun 44 kr. om måneden til at støtte vores arbejde, det  er 

også din stemme til koret der skal råbe samfundet op. 

Jo flere stemmer, jo højere kan vi råbe og des bedre er 

sandsynligheden for at nogen hører os.
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Indledning

Iværksætteriet i Danmark har ikke de bedste tider. Gennemsnitsiværksætteren er 45 år, 

næsten halvdelen går ned det første år og finansiering er historisk svært at få fat på.

Samfundet fokuserer meget på de helt store virksomheder og lønmodtagerne. Alt derimellem bliver lidt glemt, og 

det er en kæmpe fejl. For de små og mellemstore virksomheder er landets motor, det er her arbejdspladserne og 

væksten starter. Og det er her vi finder den drivkraft, vilje og innovation der skal bære Danmark frem mod bedre 

tider !

Med denne e-bog er du ikke garanteret succes som iværksætter, men du får i hvert fald en bedre baggrund for at 

lykkedes. For vi har samlet en række stærke fagfolk og specialister og bedt dem komme med deres ekspertise på 

emner, som iværksætterne kan have gavn af at vide noget om.

Bogen her handler ikke kun om moms og CVR-numre, langt fra… De er skam inkluderet, men også sociale medier, 

internet tilstedeværelse, branding og handel i Kina er med. Vi kan naturligvis ikke berøre alt, men vi vil forsøge at 

give den bedste mulige håndbog for dig iværksætter.

Betyder det så at den er perfekt? Nej bestemt ikke, sådan en bog eksisterer ikke. Bogen opdateres hvert år  

og genudgives til uge 46. Så den hele tiden udvikler sig og følger med både tid og samfund.

Med venlig hilsen
Henrik G. Qvottrup

Næstformand og daglig leder, 

Iværksætter Netværket Danmark
Tlf. 24946658

info@ivaerksaetterblog.dk

http://www.iv%C3%A6rks%C3%A6tternetv%C3%A6rket.dk
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Hjertet i INDs hurtige udvikling og vækst har i høj grad 

været en fælles vision om at gøre Danmark til den bedst 

tænkelige iværksætternation ; herunder at rette op på 

mange af de uhensigtsmæssigheder, der er for iværksæt-

tere i landet. INDs formål er at hjælpe danske iværksæt-

tere på alle tænkelige måder.

Vi kæmper kampen på 4 fronter :
•	 Vi søger politisk indflydelse og udbreder  

 viden omkring iværksætteriet i det  

 øvrige Danmark.

•	 Medlemsfordele der gør vores medlem- 

 mer stærkere og bedre rustet til overlevelse.

•	 Skabelse af lokale og nationale netværk  

 hvor iværksættere kan hjælpe og  

 støtte hinanden.

•	 Igangsættelse af konkrete initiativer  

 der fremmer iværksætteriet og de  

 selvstændiges vilkår.

Har du en god sag, der mangler vores opmærksom, kon-

struktiv kritik eller spørgsmål til foreningen. Så er du altid 

velkommen til at kontakte os.

Iværksætter Netværket Danmark er en forening, der 

efter et non-profit princip forsøger at skabe bedre 

forhold for iværksættere og selvstændige erhvervs-

drivende.

Om Iværksætter Netværket Danmark

Medlemsfordele Begyndermedlem Medlem Støttevirksomhed

Deltagelse i lokalnetværk

Gratis juridiske hotlines

Tilbud og rabatter

Sælg produkter via marked

Spørg vores eksperter

Emblem på din hjemmeside

Logo på vores hjemmeside

Mentorordning

https://www.facebook.com/Ivaerksaetternetvaerket%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
http://www.linkedin.com/groups/wwwivaerksaetternetvaerketdk-Iv%25C3%25A6rks%25C3%25A6tter-Netv%25C3%25A6rket-Danmark-4183380%3Fhome%3D%26gid%3D4183380%26trk%3Danet_ug_hm
https://twitter.com/IvaerksaetterDK
http://www.iv%C3%A6rks%C3%A6tternetv%C3%A6rket.dk/medlem
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44,- 
pr. mdr. 
ekskl. moms.
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1Vi kender det alle sammen  : En idé har sat sig fast i hovedet, og den vil 
ikke ignoreres. Den vil blive til noget, for den er muligvis den bedste 
idé nogensinde. Hvorfor fanden har ingen andre tænkt det før !

Det har nogen muligvis også, nye idéer er forholdsvist sjældne i denne 
tid. Dermed ikke sagt at din ikke er god, eller at du ikke kan skabe en 
succesfuld forretning på den. Men tænk den lige igennem en ekstra 
gang, undersøg markedet og gør dig nogle grundlæggende overvejel-
ser omkring dit næste skridt.

Der findes i øvrigt masser af mennesker derude, der hellere end gerne 
vil fortælle dig at din idé er dårlig, at du aldrig kan leve af den, el-
ler at den allerede er gjort bedre. Men er det de rigtige du spørger? 
Som iværksætter skal du ikke forvente at folk der ikke selv har prøvet 
iværksætteri, forstår hvor du vil hen.

Spørg i stedet i dit lokale netværk af iværksættere, på LinkedIn eller få 
en mentor til at arbejde med dig og din idé.

Kapitel 1
En god idé, og hvad så?
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Er det overhovedet en god idé?
Det kan være svært at stille sig selv det hårde spørgsmål. 

Men du kan lige så godt vænne dig til at forsvare din idé, 

så hvorfor ikke begynde med dig selv? Er dit koncept 

overhovedet originalt? Har tusinde andre allerede gjort 

det? Er der nu virkeligt et levegrundlag tilstede? Er den 

overhovedet mulig at udføre?

Finansiering og økonomi
Begynd at overveje hvad det kræver rent økonomisk at 

komme i gang.

•	 Er der tale om en startkapital på millioner,  

 eller få tusinde kroner?

•	 Hvordan er din egen økonomiske situation?

•	 Hvor meget skal du tjene hver måned for at overleve?

•	 Hvor lang tid skal du kunne forsørge dig selv,  

 indtil virksomheden genererer en fast indtægt?

•	 Er det overhovedet realistisk at få startkapital  

 og hvor skal den komme fra?

Farvel til trygheden
Et liv som iværksætter kan være en fantastisk rejse, hvor 

man er sin egen herre, ingen sætter grænser for en og 

hvor det økonomiske potentiale er så meget større end 

en almindelig lønmodtager nogensinde kommer i nær-

heden af.

Men det er også mindre trygt ; du er ikke garanteret en 

fast løncheck hver måned, arbejdsugerne hedder ikke 

længere 37 timer og 3 ugers sommerferie. Glem det ! Det 

er en anden verden og et andet liv, især i opstartsfasen. 

Så vær ærlig overfor dig selv og vurder hvor god du er til 

at håndtere den form for hverdag. Tag en god lang snak 

med iværksættere du kender og få deres bud på hvordan 

det er. De kan højst sandsynligt hjælpe dig til, at blive 

bedre klædt på, til tiden der kommer.

Hvad med familien?
Én ting er, at DU er indstillet på den reducerede tryghed, 

flere arbejdstimer og udflydende grænser imellem privat-

liv og arbejde. Men er familien det?

Har din bedre halvdel forstået, hvad du går ind til? Er 

børnene indforstået med at der sker forandring? Du får 

brug for deres forståelse og støtte hen ad vejen. Man 

kan ikke drive en virksomhed ordentligt, hvis familien ikke 

forstår hvad der kræves.

Tag en god snak med familien og forklar dem ordent-

ligt, hvad der kan ske den næste tid. Fortæl dem at 

du får brug for deres støtte, forståelse og hjælp. 

Nogen iværksættere vil forsøge at bilde dig ind, at 

du skal ofre familien for at få succes, de aner ikke 

hvad de snakker om. Naturligvis kræver det ofre 

at være selvstændig, men din familie er en støtte, 

ikke et anker.

De første overvejelser

Inden du går videre med din idé, bør du gøre dig 

nogle grundlæggende overvejelser omkring det vide-

re forløb. Ikke for af afskrække, men for at afklare. 

Livet som iværksætter er på godt og ondt ikke det 

samme som en lønmodtagers.

colourbox.com
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Konkurrenterne
Et kig på konkurrenterne er nødvendigt. Prøv at identi-

ficere både direkte og indirekte konkurrenter og inddel 

dem efter vigtighed, altså hvem betragter du som pri-

mære konkurrenter og hvem er sekundære osv. Prøv at 

identificere hver deres styrker og svagheder og hvilke du 

KAN konkurrere med og hvilke du IKKE KAN konkurrere 

med.

Undersøg deres priser, kunder, metoder og eventuelle 

samarbejdspartnere. Find alle de parametre du kan og 

skal slå dem på. Prøv desuden objektivt at vurdere dine 

styrker og svagheder i forhold til dine konkurrenter og 

skriv dem ned i et skema, vær så ærligt som muligt over-

for dig selv.

Samarbejdspartnere og leverandører
Hvis du skal sælge en produkt eller en ydelse, så skal du 

som regel bruge leverandører og samarbejdspartnere, af 

en eller anden art. Lav en oversigt over alle sammen og 

deres alternativer. Opstil fordele og ulemper ved hver af 

dem, vurder om nogen kan presses på prisen. Prøv at ud-

tænke scenarier, hvor du bliver nødt til at skifte leveran-

dør og i så fald hvilken konsekvens det vil have for dig.

Målgruppen
Hvordan er målgruppen sat sammen? Er det tale om salg 

til almindelige forbrugere (også kaldet B2C) eller salg til 

virksomheder (kaldet B2B)?

Ved B2C ; udarbejd en oversigt over målgruppen, med 

fokus på følgende :

•	 Alder

•	 Køn

•	 Geografi

•	 Købekraft

•	 Arbejde og uddannelses niveau

•	 Hvordan kommer du i kontakt med dem

•	 Hvilke kommunikationskanaler anvender de

Ved B2B ; udarbejd en oversigt over målgruppen, med 

fokus på følgende :

•	 Geografi

•	 Størrelse af virksomheden

•	 Alder

•	 Købekraft og økonomi

•	 Gatekeepers : Hvem i virksomhederne kommer  

 du først i kontakt med, som skal sende dig videre

•	 Beslutningstagerne : Hvem tager  

 beslutningen om et køb af dine ydelser/produkter

•	 Netværk : Hvor kan du finde beslutningsta- 

 gere og gatekeepere hos virksomhederne

Potentielle trusler
Måske den sværeste at vurdere selv, men prøv at for-

udse hvilke trusler omverdenen kan byde din virksomhed. 

Hvordan vil det påvirke dine kunder hvis finanskrisen fort-

sætter? Er der politiske ændringer og nye love, der kan 

have indflydelse på det marked du vil operere på? Spørg 

andre iværksættere for en objektiv vurdering.

Undersøg markedet

En markedsanalyse er en nødvendighed, inden du går 

videre med din forretningsidé. Selvom du ikke er mar-

kedsanalytiker, kan du sagtens forsøge objektivt at 

afdække det marked du skal drive forretning på.

Brug internettet og dit netværk til at undersøge mar-

kedet så godt som muligt og hold øje med medierne, 

relevante forummer og sociale medier. Forhåbentlig 

kan en markedsanalyse give dig en bedre idé om hvad 

du går ind til og hvorvidt dit forretningskoncept holder.

colourbox.com
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For det at tage noget eksisterende og minimalt 
forbedre det, er slet ikke nok som iværksætter !
Det kan godt være det virker „nemt“ at forbedre på et 

eksisterende koncept, at de små åbenlyse ting du kan se 

udefra, som konkurrenten har overset, virker som klare 

konkurrencemæssige fordele. Det er de måske også for 

en tid, det er bare sjældent nok til at du i længden kan 

bygge en succesfuld forretning på det.

Vil du for eksempel lave en webshop indenfor en niche, 

hvor der kun er én konkurrent. Så kan det virke enormt 

vigtigt at konkurrenten ikke er på Facebook, at han ikke 

har gratis fragt eller at hans hjemmeside ikke giver mu-

lighed for live-chat-support med kunderne. Den opportu-

nistiske person ville kalde det klare konkurrencemæssige 

fordele og ringe til et webbureau.

Men hvad med lige at vende den om, og se på konkur-

rentens fordele over dig :

•	 Eksisterende kundegrundlag, tjek

•	 Omsætning, tjek

•	 Kendskabsgrad, tjek

•	 Er allerede på søgemaskinerne, tjek

•	 kundeloyalitet, sandsynligvis

Listen kunne sikkert blive ved ; alle fordele konkurrenten 

har som eksisterende udbyder på markedet og du, som 

den nye dreng i klassen, IKKE har. Og endnu vigtigere, 

fordele du ikke kan opnå INDEN eller UMIDDELBART EF-

TER, at du træder ind på markedet. En konkurrencemæs-

sig fordel som ny spiller, er altså ikke bare en smart fea-

ture eller en minimalt forbedret service.

Hvorfor ikke? Fordi konkurrenten kan se hvad du gør, 

kopiere det og bom- Så er du helt uden reelle konkur-

rencefordele.

Vender vi tilbage til webshoppen, hvad kunne så være 

konkurrencemæssige fordele?

•	 Måske kunne det være en række unikke  

 produkter indenfor nichen, som du  

 har eneforhandler ret på

•	 Det kunne være en helt speciel logistik,  

 der gør at du kan garantere dag til dag  

 levering og/eller af du afhenter  

 varer der skal returneres

•	 Måske er det en gennemgribende konceptuel  

 forskel, som for eksempel at alt er baseret  

 på fairtrade, miljøvenlighed og velgørenhed

Analyser dig frem !
Så inden du går i halsen på konkurrenterne, så opstil 

en tabel med dine fordele overfor deres. Få eventuel et 

objektivt øje på sagen og spørg kunderne ! Vær sikker på 

at dine fordele rent faktisk også er det i kundernes øjne 

og at de forstår dem !

For lige at opsummere skal din kant, altså din konkur-

rencefordele være :

•	 Lige så stærk, eller stærkere end konkurrentens fordele 

•	 Tydelig for kunderne 

•	 Nem at forklare 

•	 Svær at kopiere 

•	 Give mening i forhold til målgruppen og markedet

Ovenstående gælder ikke kun for nye virksomheder, de 

fleste iværksættere ville have godt af lige at bruge 5 mi-

nutter på at sætte tingene i perspektiv. For ved du egent-

lig hvad din kant er? Og hvad konkurrenternes er? Måske 

kommer der en ny spiller på markedet i morgen, som har 

gjort sit hjemmearbejde og har nye fordele, du ikke har… 

Så gør som spejderne, og vær beredt !

Den mest fundamentale forudsætning for en virk-

somheds overlevelse er, at nogen har et behov for 

det produkt/ydelse der sælges. Men når alle behov 

tilsyneladende er opfyldt og udbuddet overstiger, 

eller er lig med, efterspørgslen så ændres forudsæt-

ningen til at være evnen til klart at skille sig ud og 

tilbyde kunderne noget, de andre ikke kan.

Find din kant – Hvad er dine konkurrencemæssige fordele?

En konkurrencemæssig fordel er en klar fordel, 

der ikke på kort tid kan kopieres af konkur-

renterne og som er tydelig for kunderne !

colourbox.com
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Det bremsende tankespin 
Jeg møder ofte Iværksættere, der føler sig handlingslam-

mede. Helt naturligt oplever vi ofte en form for blokering, 

især når vi skal til at føre ideen ud i livet. Foden er pla-

ceret på bremsen og nægter at skifte til speederen. Vi 

kommer ingen vegne. 

Ydre og indre blokeringer 
De ydre blokeringer kan handle om f.eks. at få fat i en 

specifik målgruppe, de rigtige investorer, penetrere et 

vanskeligt marked, tekniske detaljer på produktet etc. Her 

handler det om at lave din research – undersøg i alle le-

der og kanter dine udfordringer, spørg dit netværk og få 

dig gerne en mentor, der kan hjælpe dig videre. Gennem 

ny viden får du et nyt perspektiv på dine udfordringer 

og du kan angribe dem på en anderledes måde og finde 

den rette løsning.

De indre blokeringer handler om at vi lader os bremse 

af de overbevisninger, tanker og følelser vi har omkring 

os selv og vores virksomhed. Tankerne fungerer som en 

slags forsvarsblokade, der automatisk slås til, når vi står 

overfor nye udfordringer. Frygten viser sit grimme ansigt.

Det er ikke problemet, der er problemet, men måden vi 

tænker om problemet, der er problemet ! 

Der findes 2 grundlæggende former for frygt. Hovedfrygt 

og mavefrygt. Mavefrygten er baseret på instinkt og værd 

at lytte til. Går du f.eks. et mørkt, skummelt sted en nat 

er det måske en god idé at reagere, hvis du hører at 

nogen efter dig.

Hovedfrygten derimod er skabt af tanker, følelser og op-

levelser som vi relaterer til. Her findes der som udgangs-

punkt 3 former for frygt :

•	 Er jeg god nok? Underspiller du dig selv og gør dig  

 mindre end du er? Tænker du at hvis min idé var  

 så god, så ville andre nok have fået den og ført  

 den ud i livet?

•	 Hvad nu hvis det ikke er den rigtige beslutning  

 – hvis jeg fortryder? Tænker du : åh nej, er det nu  

 den rigtige strategi – hvis jeg vælger den investor  

 er det så den rigtige? Ender du med ikke at tage  

 en beslutning fordi du er bange for at komme til  

 at fortryde den?

•	 Hvad tænker andre om mig? Lader du dig  

 stoppe af hvad andre tænker om dig? Er du  

 bange for andres dom over dit liv og dine  

 handlinger?

Frygten for at fejle – Fra bremseklods til drivkraft

Hvad kendetegner en succesfuld Iværksætter? Hand-

ling ! Handling uden at det hele måske er helt per-

fekt, skaffer de første kunder selvom ideen måske 

ikke er helt færdigtænkt eller at produktet er helt 

klart ; Har speederen i bund uanset hvad omgivel-

serne tænker eller siger.

colourbox.com
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Frygten for at fejle – Fra bremseklods til drivkraft

Fra bremseklods til drivkraft 
Som nævnt opstår frygt f.eks. når en idé skal føres ud i 

livet, når virksomheden står overfor nogle vigtige beslut-

ninger eller f.eks. de helt store kunder skal bearbejdes. 

Så rent faktisk er frygten et signal til handling – især når 

noget er vigtigt !

Ved at lytte til din frygt og spørge den om, hvad dens 

budskab er, kan du derfor bruge den som en drivkraft – 

frem for din bremseklods.

•	 Identificér din frygt – hvad handler den om?

•	 Hvad er dens positive intention – dens budskab?

•	 Hvad er vigtigere for dig end din frygt  

 – hvad vil du hellere?

•	 Hvad er ét skridt du kan tage i dag  

 for at komme nærmere dit mål?

Det er dit liv – dit valg. Du kan vælge at lade dig bremse 

af din frygt eller bruge den som drivkraft. Hvad vælger 

du?

colourbox.com
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BrandOffice er et anderledes reklamebureau, med fokus 

på branding. De sælger helstøbe pakkeløsninger til små 

og mellemstore virksomheder. 

Læs mere på www.BrandOffice.dk

Line Sakstrup er uddannet Cand Mag. I Kommunikation 

og Ledelse fra Århus Universitet og CBS, København. 

Line har arbejdet med (online) kommunikation, branding, 

marketing, PR, strategiske samarbejder, strategi og for-

retningsudvikling samt undervisning de sidste 10 år- Line 

er uddannet Mastercoach hos Manning Inspire og før det 

certificeret business og lifecoach. Arbejder som coach, 

mentor og underviser i virksomheder og på uddannelses-

institutioner samt afholder kurser og workshops. 

Læs mere på www.linesakstrup.dk

Kapitel 1. – Bidragsydere



Okay, så vidt så godt… 
På nuværende tidspunkt er du afklaret med din idé. Du har bestemt 
dig for at starte en virksomhed omkring det og det her bliver en livs-
ændrende rejse, eller måske endnu et cvr. nr. Alt efter hvor du er i 
iværksætter-livscyklussen.

Uanset hvad, så er det nu tingene skal realiseres. Virksomheden skal 
have et navn, den skal registreres, forretningsplanen skal skrives og 
der skal vælges en virksomhedsform. Du skal også allerede nu over-
veje din online tilstedeværelse, især hvis du vil starte op indenfor web.

Kapitel 2
Fra ide til handling

2
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Når vi nu snakker navn, vil jeg i den forbindelse gerne 

advare imod at inddrage følgende i et navn til en ny 

virksomhed :

•	 Scan

•	 Dan

•	 Nordic

•	 Web

•	 Dit eget navn

Scan, Dan, Nordic og Web er blevet anvendt i en grad der 

nærmest ligner ord-voldtægt.

Dan, Scan og Nordic er blevet anvendt i overflod blandt 

alle typer af virksomheder. Derudover siger det ikke en fis 

om en virksomhed at den er fra Danmark, eller Skandina-

vien for den sags skyld. Det fortæller vel kun at vedkom-

mende, der har fundet på navnet, mangler fantasi. At 

noget er fra Danmark eller Skandinavien er ikke længere 

et de facto kvalitetsstempel, især ikke overfor andre dan-

ske virksomheder.

Dit eget navn bør du også holde dig fra ; medmindre 

du heder noget virkeligt fantastisk som Myxlipyk, vil det 

aldrig blive nemt for kunderne at huske dit navn, især 

fordi 99  % af alle håndværker virksomheder er opkaldt 

efter deres ejer. Skal du endelig opkalde din virksomhed 

efter dig selv, vil en tur til nummerolog inden måske være 

løsningen.

Dit eget navn kan dog være en fordel, hvis du er meget 

kendt i det område/netværk, hvor du starter virksomhed. 

Men du skal virkelig være sikker på at dit navn er en 

fordel.

Desuden bør det frarådes at anvende oppustende ele-

menter i dit navn (group, koncern, worldwide, global 

etc.) Medmindre det giver mening konceptmæssigt, eller 

er sandt ! Det virker dybt utroværdigt at kalde en en-

keltmandvirksomhed med én ansat for „Peter Hansen 

Group“. Ligeledes bør en lille butik i Slagelse ikke kaldes 

„global trading“ – uanset hvor i verden dens produkter 

købes

Hvad skal den så kaldes?
Det perfekte navn er et der på samme tid er :

•	 Let at huske

•	 Let at udtale

•	 Let at genkende visuelt

•	 Fortæller noget om både virksomheden,  

 dens produkter/ydelser og hvad der differentierer  

 den fra konkurrenterne

Desværre er et sådan navn nærmest umuligt at finde på. 

Men prøv eventuelt at opstillede ovenstående kriterier 

i en rækkefølge efter hvad der er mest vigtigt for dig. 

Find på flere navne og vælg den der opfylder flest mulige 

topkriterier.

Navnet, er det nu vigtigt?

Din virksomhed skal have et navn. Det er jo logisk 

nok. Men det er naturligvis ikke ligegyldigt hvad den 

hedder – Det er ikke godt at hedde det samme som 

alle andre !

colourbox.com
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Mange skriver forretningsplanen, placerer den på en 

hylde og lader den samle støv. Ikke kun blandt de helt 

små eller nystartede virksomheder ; selv blandt mange 

veletablerede mellemstore virksomheder kan du finde 

forretningsplaner gemt og glemt i skufferne.

Forretningsplanen bør være dit opslagsværk, du går til, 

når du er i tvivl. Din arbejdsplan for hvordan du gør tin-

gene, og du bør derfor opdatere den løbende.

En forretningsplan skal som minimum indeholde :

•	 Dit koncept

•	 Virksomhedsform og struktur

•	 Mission og vision

•	 Målsætninger

•	 Din markedsanalyse

•	 Budgetter og økonomi

•	 Produkter/service

•	 Markedsføring og salg

•	 Udvikling og perspektivering for din virksomhed

•	 Finansiering

•	 Handlingsplan for minimum de første 12 måneder

Forretningsplanen er ikke kun et vigtigt værktøj, for 

hvordan du driver din forretning (deraf navnet)- Den 

er ofte essentiel i at få andre til at investere i din virk-

somhed. Uanset hvad, kan du ikke låne i banken eller 

finde en investor, uden en fornuftig forretningsplan.

Forretningsplanen

Du kan finde en skabelon  

til en forretningsplan her.

colourbox.com
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Opsparing 
Siger jo sig selv.

Banken 
Et banklån eller en kassekredit er en den klassiske måde 

at finansiere en opstart på. Husk på at der 130 banker i 

Danmark, glem alt om loyalitet overfor din bank, de har 

heller ikke nogen overfor dig. Får du et nej hos den første 

bank, så bliv ved og bliv ved ! Brug den feedback du får 

til at blive skarpere. 

Investorer 
Hvis din idé kan præsentere et stort og hurtigt afkast kan 

en investor være intereseret. Men vær sikker på at juraen 

er i orden og at jeres kontrakt er skudsikker.

Mikrolån fra væksthusene
Væksthusene udbyder nogen steder mikrolån på op til 

25.000. Disse lån skal dog bruges på rådgivningsydelser. 

Vær sikker på at det de ikke foreslår noget du kan få bil-

ligere eller gratis andre steder.

Kom-i-gang lån
Vækstfondens kom-i-gang lån udbydes i enkelte danske 

banker. De starter fra 250.000 kr. og staten stiller garanti 

for 75 % af lånet. Læs mere her. Iværksætter Netværket 

Danmark har her dialog med regeringen om at få den ud 

i flere banker og få mindstegrænsen reduceret.

EU Mikrofinansieringslån
Lån på optil 150.000 kr. hvor EU stiller garanti på 100  % 

af lånet. Ordningen er desværre ikke fast implementeret i 

Danmark endnu, på trods af at den har været tilgængelig 

siden 2010- Iværksætter Netværket Danmark har dialog 

med regeringen og vi håber på en snarlig løsning.

Hvor meget skal du så bruge? Av, den er svær at lave 

en fast formular på. Du skal ikke kun have penge til 

at købe de nødvendige ting til virksomhedens op-

start. Du skal også kunne finansiere dig selv imens 

hvis omsætningen ikke fra dag 1. kan være med til 

at betale din husleje osv. Husk også på altid at have 

et overskud til moms, skat, regninger og andre ting 

der skal betales hen ad vejen.

Finansiering – Hvilke muligheder har du?

colourbox.com
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Revisor med særlig interesse for iværksættere

Mangler du en revisor?

 Revision af årsrapporter 

 Udarbejdelse af regnskab 

 Udarbejdelse af selvangivelser 

 Indberetning af moms og skat 

 Bogføring

Du får en fast pris på mit arbejde, 
så du ved, hvad du kan regne med.

Christina Vikkelsø 
Tlf. : 40 24 88 44 
www.aproposrevision.dk

Iværksættere har min primære interesse, da jeg 
holder meget af at hjælpe mine kunder i gang eller 
videre. Uanset om du ønsker at være en del af 
regnskabsarbejdet eller ønsker, at jeg tager mig af 
det hele, så finder vi en løsning.

“

colourbox.com
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Inden du starter virksomhed op er der flere ting, du skal 

overveje.

•	 Valg af virksomhedstype/form

•	 Valg af branchekode

•	 Digital signatur

•	 Registrering på Virk.dk

•	 Opdatering af stamdata

Tip ! 
Valg af virksomhedstype/form er ikke noget simpelt om-

råde. Brug evt. IND’s juridiske hotline, som er gratis.

Fold branchekoderne ud ved at trykke på overskrifterne.

Guide
Der er stor hjælp at hente i denne guide fra virk.dk, 

som folder ovennævnte emner mere ud. Du kan med 

fordel også bruge andre af guiderne på virk.dk, fx. hvis 

du skal være arbejdsgiver, starte en fødevarevirksomhed 

eller have en digital signatur.

Kom godt i gang - start her :
•	 På vej mod egen virksomhed

•	 Når du starter egen virksomhed - tjekliste

Gode links, hvor du kan læse mere :
•	 Valg af virksomhedsform

•	 Har du den rigtige signatur? 

•	 Sådan får du en NemID medarbejdersignatur

Registreringer
De fleste registreringer foregår via Det Centrale Virk-
somhedsregister. Du kan med fordel i stedet bruge 

Portalen webreg til alle typer registreringer, fx. moms, 

punktafgifter, lønsum - også ændringer. Det er gratis at 

registrere en personligt ejet virksomhed, og du skal bruge 

NemId eller Digital Signatur. 

Alle virksomheder skal registreres senest 8 dage efter 

den er startet - det er dog frivilligt, hvis virksomheden 

ingen ansatte har, og samtidig har en momspligtig om-

sætning under 50.000 kr. indenfor en periode på 12 mdr. 

Under registreringen af din virksomhed skal du oplyse, 

om du skal betale moms eller lønsumsafgift, og om du 

har ansatte i virksomheden. Du bliver så automatisk re-

gistreret som arbejdsgiver hos SKAT, ATP og Danmarks 

Statistik.

I praksis skal du registrere ændringer, hver gang 
din virksomhed er i forandring. Det vil sige ved :
•	 Start – Når du opretter din virksomhed  

 og fx skal momsregistreres eller tilmeldes  

 nye pligter (fx afregning af A-skat eller afgifter).

•	 Ændringer – Når du har ændringer til  

 din virksomheds grundoplysninger som  

 fx adresse, navne, eller brancheskift.

•	 Ophør – Når din virksomhed ophører,  

 overdrages eller skal afmelde pligter.

I nogle brancher er der særlige krav, som skal være op-

fyldt, før du starter fx. fødevarevirksomheder. Du skal selv 

undersøge, hvad der gælder for din branche, fx. ved at 

henvende dig til din kommune.

Skal du registreres for punktafgifter hos Erhvervsstyrel-

sen, sker det via virk.dk. eller web.reg.

Hvis du vælger ikke at bruge den digitale løsning, kan det 

tage op til 8 uger at blive registreret som virksomhed og 

få et CVR.nr. 

Gode links, hvor du kan læse mere :
•	 Skal du registrere en virksomhed? 

•	 Hvad er CVR-nr.og P-nr.? 

•	 Hvilke pligter skal du registrere? 

•	 Selvstændig – før start af virksomhed

•	 Sagsbehandlingstiderne

Før opstart af virksomhed

Læs mere om punktafgifter i  

kapitel 3 Moms, skat og afgifter

colourbox.com

http://www.branchekode.dk/
https://www.nets-danid.dk/
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home.html
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger/start-virksomhed.html
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D208749%23137923
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D209387%26chk%3D208041
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1757918%26vId%3D0
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger/digital-signaturnemid/har-du-den-rigtige-signatur.html
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger/digital-signaturnemid/sadan-far-du-en-nemid-medarbejde.html
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home.html
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home.html
http://www.webreg-portal.dk/home.asp%3FContentID%3D160
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger/start-virksomhed/skal-du-registrere-en-virksomhed.html
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Step 1. – Få styr på dit domænenavn
Køb retten til at bruge det domænenavn, som din for-

retning hedder. Det kan købes via webhotel-udbyderne, 

men vent med at købe andet end blot domænet. Du kan 

altid senere udvide dit abonnement hos webhotellet el-

ler koble et webbureau på.

Step 2. – få styr på det internettet  
allerede fortæller om dig 
Brug din sparsomme tid på at google dig selv, og find ud 

af hvordan du er omtalt, eller hvordan du optræder på 

allerede eksisterende websites og sociale medier. Er der 

noget, du er træt af - så se om du kan få det fjernet. Er 

du ikke på LinkedIn med en personlig profil, så er det et 

must. Alle større virksomheder starter deres søgen efter 

leverandører, partnere og nye medarbejdere på LinkedIn. 

Step 3. – Få styr på mission, målgruppe  
og dine budskaber 
Drop tanken om at hele verden venter i spænding på 

at høre, hvor veluddannet, entusiatisk og dygtig du er. 

Verden vil vide, hvad DU kan gøre at rare ting for DEN, 

og hvilke resultater du har skabt. 

Hvad skal du bruge yderlige online tilstedeværelse til? 

Hvornår er dit site en succes for din forretningsplan? 

Brug en rolig formiddag på at tænke igennem, hvilken 

glæde omverdenen skal have af dit site. Noter mission, 

målgruppe(r) og budskaber.

Step 4. - Hvor social vil du være? 
Overvej at lave en facebookside og/eller en virksom-

hedsprofil på LinkedIn, Google+ og Pinterest. De sociale 

mediers force er, at det er gratis, og at det alligevel er dit 

netværk, der skal hjælpe dig igang med din forretning. 

Ulempen er, at det kan være tidskrævende uden at give 

et direkte afkast i kroner og ører. Og du bør udskyde 

tanken om at bruge sociale medier, hvis udsigten til at 

give noget af dig selv flere gange om ugen til fremmede 

mennesker, lyder opslidende.

Går du igang, så invester i konsulenttimer fra en erfaren 

social marketing udbyder.

Step 5. - Beslutning om en hjemmeside 
Mange nye virksomheder vælger at investere i en hjem-

meside, da det udstråler seriøsitet. Så skal du have fat i 

en dygtig multimediegrafiker og IT-udvikler. Markedet er 

meget sammensat med varierende rådgivning og priser 

fra næsten igenting til mange tusinde kroner. 

Spørg andre virksomheder om deres erfaringer og bed 

derefter to til tre leverandører om at byde på din opgave 

ud fra din kravspecifikation. Brug dine svar fra step 3.

Landingssider er et lidt overset alternativ til hjemmesi-

derne. De bruges til at optimere effekten af annoncer 

online, men fungerer også fint som visuelt indbydende 

online visitkort. De går typisk for 2-5.000 kr. Læg dertil 

driftsomkostninger til webhotel. 

Step 6. - Planlægning dig fri af hjemmeside-stress
Hjemmesider med forældet tekster og ødelagte links. 

Opdatering af sociale profiler og måske daglig dialog. 

Der er nok at stresse over. Læg en plan for en måned 

af gangen for hvordan du vil vedligeholde din online 

tilstedeværelse. Så behøver det kun tage en halv time 

ugentligt at se ny og opdateret ud online.

Klik her for at få gratis tjeklister og grydeklare guides til 

en stressfri onlinetilstedeværelse. 

Er content management system, html og css kom-

plet uinteressante ord for dig? Disse 7 enkle step 

guider dig trygt gennem de allerførste skridt online.

Få en solid online tilstedeværelse fra dag 1

colourbox.com
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Der er masser af institutioner og organisationer i Dan-

mark, der i en eller anden grad udbyder hjælp til iværk-

sættere. Det kan være enormt svært at danne sig et over-

blik og finde det bedste sted at få hjælp.

Der er ligeledes masser af forummer hvor iværksættere 

hjælper hinanden, men vær kritisk overfor de råd du får 

af iværksættere, du ikke kender. Tjek eventuelt deres pro-

fil og se om de har noget at have det i.

Stil krav til hjælpen !
Inden du går til en instans for at få hjælp og rådgivning, 

prøv at stille følgende spørgsmål :

•	 Hjælper de dig kun for at tjene penge til dem selv?

•	 Er de objektive i deres rådgivning

•	 Har de selv en reel erfaring som iværksætter?

•	 Er deres rådgivning beregnet til din type iværksætteri?

Her er nogle links til grupper og sider hvor 
du søge og/eller spørge efter hjælp og råd :
•	 Iværksætter Netværket Danmark

•	 Ledig med en drøm om at blive iværksætter

•	 Virk.dk

•	 Dana.dk

Hvor man ellers kan få hjælp som iværksætter?

© Iværksætter Netværket Danmark 

Rådgivning og vejledning 

colourbox.com
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Få et netværk
Et lokalt netværk af andre iværksættere og selvstændige 

kan være guld værd. Ikke kun som et sted at få gode råd 

og hjælp, men også til at finde kunder og samarbejds-

partnere.

Udover Iværksætter Netværkets lokale afdelinger er der 

også en række professionelle netværk i Danmark, men de 

koster ofte mange tusinde kroner om året at deltage i. 

De fleste netværk tillader dog at man prøver det gratis, 

så test alle potentielle netværk i dit område og se hvad 

der passer bedst til dig og din virksomhed.

Prøv også at lave en oversigt over alle iværksættere og 

selvstændige du kender (også selvom det er lidt peri-

fært). Du kender sikkert flere end du tror og de fleste vil 

sikkert gerne hjælpe dig, hvis de kan.

Få en mentor
Måske en af iværksætterne på din egen liste vil tage dig 

under sine vinger, måske skal du indgå en formel mentor-

ordning. Uanset hvad er en mentor en uvurderlig hjælp. 

En person du kan mødes på fast basis og vende alt i 

din forretning, én som du kan ringe/skrive til, når tvivlen 

melder sig.

Som medlem af Iværksætter Netværket Danmark kan du 

få en mentor tilknyttet. En erfaren iværksætter indenfor 

sammen branche/område og som bor så tæt på dig, som 

vi komme afsted med.

Er der penge at spare?
Når du har et overblik over alle de ting du skal bruge 

for at komme i gang og drive din forretning, er næste 

spørgsmål selvfølgelig hvor du får dem billigst.

Dee findes mange forskellige indkøbsforeninger og til-

budsordninger i Danmark. Det kan være svært at danne 

sig et overblik, men muligheden for at spare penge skal 

du ikke lade gå fra dig. Men vær kritisk over den løsning 

du vælger, og spørg andre der om de er tilfredse med 

ordningen.

De sidste forberedelser

Tre gode råd

colourbox.com
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Iværksætterblog.dk er nu den oficielle blog for Iværksæt-

ter Netværket Danmark

Vi er på nuværende tidspunkt 5 virksomheder der fast 

blogger ; alle har det til fælles at vi udlever eller er igang 

med at udleve drømmen om iværksætteri.

Formålet med siden er at skabe en inspirations og infor-

mationskilde til jer derude der har startet, eller drømme 

om at starte, egen virksomhed.

Vi vil forsøge at fortælle åbent og ærligt om udfordringer-

ne og glæderne ved at starte og drive egen virksomhed. 

Vores erfaringer og oplevelser kan komme alle til gode 

samtidigt med at vi forsøger at dele vores kompetencer 

og viden med jer.

Iværksætterblog.dk er gratis at anvende og kræver ingen 

registrering, medmindre du vil kommentere på blogind-

læg.

Læs mere på : www.iværksætterblog.dk

Find din indre styrke
Bag InnerStrength står Hanne Christensen, Business- & 

Lifecoach, som har masser af erfaring i forhold til bl.a. 

kvinder & økonomi, iværksættere, ledercoaching, 55+ og 

forberedelse til den næste fase, karrierecoaching, selv-

værd og balance i livet. 

Når Hanne deler ud af sin store viden, kombinerer hun 

mange års erfaring som skatterevisor og Master i Skat 

med sin erfaring som rutineret Business- og Lifecoach. 

Hanne har en holistisk tilgang og har desuden fokus på 

positiv psykologi. Derfor har hun også specialiseret sig i 

styrkebaseret coaching. Et værktøj, som på næsten ma-

gisk vis forbedrer og øger menneskers selvværd og ro-

busthed til at stå imod livets udfordringer. Livet er som 

bekendt uforudsigeligt – vil du være klar til livets mange 

forandringer, så står Hanne parat til at hjælpe, og altid 

med dig i centrum.

Læs Hannes inspirerende artikler, som hun igennem de 

sidste år har skrevet på Banktorvet.dk. Artiklerne hentes 

via hendes hjemmeside www.InnerStrength.dk

Kig evt. også forbi „Kvinde kend din økonomi“ på Face-

book. Hannes nyeste - men helt sikkert ikke sidste - tiltag, 

hvor der er masser af vigtig viden med vitaminer til dig og 

din økonomi.

Om forfatteren Elisabeth Tejlmand Kaster du penge i 

grams på online marketing? Det ændrer WebPresence 

på. Så du kan sove trygt vel vidende, at du har gjort 

den rigtige investering i din virksomheds fremtid. Jeg te-

ster dit site, spørger dine besøgende og måler din trafik, 

så du bliver fri for ineffektive websider og emails. Jeg 

har arbejdet med digital kommunikation, siden jeg blev 

multimediejournalist i 1999. Haft ansvaret for driften af 

en stor portal, projektledelsen på mindre kampagnesites 

og stået for opkvalificeringen af webansvarlige i en stor 

idrætsorganisation. Årene har givet mig et stort, inspire-

rende netværk og mange lærerige oplevelser.

Læs mere på www.webpresence.dk

Kapitel 2. – Bidragsydere

web 
presenceInnerStrength

https://www.facebook.com/groups/378816628824995/


3Okay. Du har nu et CVR nr. Dit koncept er på plads, forretningsplanen 
er skrevet… Big deal… Disse betyder ikke ret meget hvis du glemmer 
at betale moms, hvis din idé bliver hugget eller du glemmer en helt 
elementær detalje som at betale skat.

I dette kapitel kigger vi på mellemregningerne, alle de små ting der er 
nødvendige at have gennemtænkt inden du trykker på startknappen. 
Djævlen er i detaljen…

Kapitel 3
Mellemregningerne
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Skat
I en personligt ejet virksomhed kan du vælge mellem tre 

regelsæt for beskatning : Personskattereglerne, virksom-

hedsordningen og kapitalordningen. 

Du beslutter selv, hvilken ordning, du vil vælge. Kontakt 

evt. din revisor, før du vælger ordning.

Du skal betale en foreløbig skat af den indkomst, du 

forventer at tjene i årets løb. Hvis du samtidig er løn-

modtager, skal du beskattes af både din lønindtægt og 

resultatet fra din virksomhed. Det sker ved, at du laver/

ændrer din forskudsopgørelse via TastSelv Borger. 

Gør det nemt for dig selv - sørg for at ændre din for-

skudsopgørelse, når du bliver selvstændig, så du beta-

ler den korrekte skat med det samme. En sidegevinst er 

desuden, at du får den korrekte selvangivelse (udvidet), 
når året er gået. 

•	 Når indkomståret er slut, skal du senest den 1. juli  

 i året efter indkomståret udfylde en udvidet selvan- 

 givelse, hvor du oplyser resultatet af din virksomhed.

•	 SKAT danner en årsopgørelse på baggrund af din  

 selvangivelse, der viser, hvad du skal betale i skat  

 for indkomståret. Desuden om du skal betale  

 restskat, eller om du skal have skat tilbage.

•	 Du har desuden pligt til at bogføre, så det er  

 tydeligt, hvad der er skattepligtigt. Du har pligt  

 til at vise regnskabet, men kun hvis SKAT  

 beder om det.

Her finder du oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du 

modtager en årsopgørelse i stedet for en udvidet selv-

angivelse. 

Arbejdsmarkedsbidrag (AM)
•	 Du skal betale AM-bidrag af din virksomheds overskud.

•	 AM-bidraget er i øjeblikket på 8 procent.

•	 SKAT beregner AM-bidraget af din virksomheds over- 

 skud før renter, og opkræver det sammen  

 med din skat.

•	 Når du har lavet det endelige skatteregnskab,  

 beregner SKAT AM-bidraget på grundlag af dit  

 skatteregnskab, og SKAT beregner og fradrager  

 AM-bidraget på din årsopgørelse.

Skatteregnskab
Få lavet dit regnskab, så du kan udfylde og indberette 

din selvangivelse senest den 1. juli i året efter dit regn-

skabsår. Du skal føre regnskab så tit, det er nødvendigt 

i årets løb.

•	 Du skal lave skatteregnskab for hvert år, du driver  

 virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

•	 Overstiger virksomhedens omsætning 300.000 kr.,  

 skal du indberette regnskabsoplysninger til SKAT.  

 Er omsætningen mindre, kan du nøjes med at ind- 

 sende udvidet selvangivse til SKAT via TastSelv Borger.

•	 Du skal kun sende et skatteregnskab til SKAT,  

 hvis du har en omsætning på over 25 millioner kr.

I langt de fleste tilfælde kan du opstille skatteregnskabet 

på grundlag af det almindelige regnskab, som du laver, 

når du driver selvstændig erhvervsvirksomhed.

I nogle tilfælde skal du lave nogle specielle opgørelser og 

beregninger, men disse kan du lave som et bilag til det 

almindelige regnskab.

Regnskabet skal vise :
•	 Din virksomheds udgifter og indtægter

•	 Hvad du har til gode

•	 Hvad du har investeret 

•	 Hvad du skylder

Du kan selv vælge, om du vil stå for hele skatteregn-

skabet eller dele af det. Du har pligt til at sørge for, 

at regnskabet opfylder de krav, som SKAT stiller til det. 

Mange virksomheder vælger at få hjælp af en revisor eller 

regnskabsfører, som også kan råde dig i forbindelse med 

de forskellige valg, du har ved selvangivelsen, fx. hvilken 

af de tre regelsæt, du skal beskattes efter.

Er du stadig usikker, så kig med her :
Video 1 Er du helt ny og uerfaren omkring, hvordan et 

enkelt regnskab bygges op, så brug 7 min. til at blive lidt 

klogere, og få desuden gode tips med i købet. 

Video 2 Når din omsætning er over 300.000 kr., skal du 

indberette flere regnskabsoplysninger fra den udvidede 

selvangivelse på TastSelv Borger. Her bliver du guidet 

igennem indberetning af, hvilke regnskabsoplysninger fra 

den udvidede selvangivelse, du skal indtaste. 

Det er ikke helt det samme at styre en privatøko-

nomi som en virksomheds økonomi. Især moms og 

afgifter kan være virke lidt kompleks. Altid spørg 

SKAT, din revisor eller i dit netværk, hvis du er i tvivl !

© Iværksætter Netværket Danmark · Hanne Christensen

Moms, skat og afgifter

http://www.tastselv.skat.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1981890
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1982236%26vId%3D0
http://video.skat.dk/%3Fvn%3D62_2012033013194489256159695779
http://video.skat.dk/%3Fvn%3D62_2012030121335747269803590924
http://www.tastselv.skat.dk/
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Gode links med vigtig viden :
•	 Sort indkomst - hvad er konsekvenserne?

•	 Din virksomhed skal betale regninger  
 på over 10.000 kr. digitalt

Hvad er moms?
Moms er en afgift til staten på 25 %, du skal lægge til 

prisen på de varer og ydelser, du sælger. Det kaldes 

salgsmoms eller udgående moms. Hver gang du køber 

aktiver eller varer, du skal bruge i virksomheden, kan du 

fratrække den moms, du betaler af købet. Det kaldes 

købsmoms eller indgående moms. Differencen mellem 

salgsmoms og købsmoms kaldes tilsvar, og er det beløb 

du skal indbetale til SKAT. Hvis købsmomsen overstiger 

salgsmomsen kaldet overskydende moms eller negativ 

moms, betaler SKAT beløbet retur til din NemKonto. 

Der kan ikke fratrækkes moms af varer til udelukkende 

privat brug. 

Sælger du momsfri ydelser, som gælder for fx. fysiote-

rapeuter, alternative behandlere og undervisere, skal du 

som regel betale en lønsumsafgift i stedet for moms. 

Læs om lønsumsafgift, og hvordan den beregnes og 

indberettes på TastSelv Erhverv.

Brugtmoms
Virksomheder, der videreforhandler varer købt hos private 

eller andre, der ikke har mulighed for at lægge moms på 

varen, kan benytte brugtmomsordningen. Ordningen 

går i store træk ud på, at den virksomhed, der viderefor-

handler brugte varer, kun skal beregne moms af avancen 

og ikke af hele salgsprisen.

Hvornår momsregistrering?
Har din virksomhed en omsætning på mere end 50.000 

kr. (ekskl. moms) indenfor 12 måneder, skal den moms-

registreres. Du skal momsregistrere dig, så snart du ved, 

at du vil få en omsætning på mere end 50.000 kr. in-

denfor 12 mdr. SKAT oplyser, at hvis du venter, kan du 

risikere ikke at kunne fratrække moms af investeringerne.

Momsangivelse for ny registreret virksomhed
Alle ny registrerede virksomheder skal angive moms kvar-

talsvis, og tilsvaret skal indberettes på TastSelv Erhverv 

og betales 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb.

Brug linket nedenfor til en introduktion til TastSelv Er-

hverv, hvor du bl.a. kan læse om, hvordan du indbeta-

ler momstilsvaret, retter fejl, autoriserer din revisor til at 

bruge TastSelv Erhverv på dine vegne mm. 

Moms og udlandet
Når du som momsregistreret virksomhed handler med 

udlandet, afhænger momsreglerne af, om det er lande 

uden for EU eller inden for EU, du handler med. Der er 

desuden nogle forskellige regler, hvis du forhandler va-

rerne via internettet.

Tilbagebetaling af moms
Som momsregistreret virksomhed, kan du trække 

moms fra i dit momsregnskab, når du køber varer 

eller ydelser til brug i din virksomhed. Fradragets 

størrelse afhænger af, hvordan du bruger de 

varer eller ydelser, som du køber.

•	 Du kan trække den fulde moms fra,  

 når varerne kun bruges i virksomheden.

•	 Du kan få delvist fradrag for indkøb, når  

 varerne både bruges i virksomheden og privat.

•	 Du kan ikke få fradrag for varer,  

 som du køber til privat brug.

Der er tre betingelser, der skal være op-
fyldt for at få moms retur :
•	 Udgiften skal vedrøre en momspligtig aktivitet.  

 Hvis en virksomhed har både momsfrie og moms- 

 pligtige aktiviteter, skal der ske en opdeling.

•	 Der skal være moms i beløbet.En del udgifter,  

 man normalt afholder i en virksomhed, er moms- 

 frie, fx. frimærker, forsikringer, aviser, visse kurser,  

 visse kontingenter, tog- og flybilletter.

•	 Der er en række undtagelser. Der er en række  

 regler, hvorefter momsen ikke kan refunderes,  

 selvom både betingelse nr. et og to er opfyldt.  

 De vigtigste af disse undtagelser er :

•	 Udgifter vedr. køb og drift af personbiler

•	 Personalepleje samt hotel- og fortæringsudgifter

colourbox.com

http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1781317%26vId%3D0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D68772%26vId%3D0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D68772%26vId%3D0
http://www.nemkonto.dk/da/Virksomhed/NemKonto-for-virksomheder
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D208742%26vId%3D205203%26search%3Dmomsregistrering%25A450.000%23208742
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D68691%26vId%3D0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D68691%26vId%3D0
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse%3F_nfpb%3Dtrue%26_nfpb%3Dtrue%26_pageLabel%3Dvirk_portal_book_646%26_nfls%3Dfalse
https://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D2064614%26vId%3D0
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Tilbagebetaling af moms fra udlandet
Som momsregistreret virksomhed kan du under visse be-

tingelser få den moms tilbage, du har betalt i et andet 

EU-land. For at få momsen tilbage, skal du sende en 

ansøgning til myndighederne i det pågældende land.

•	 For at få moms tilbage, må du ikke have haft  

 momspligtig omsætning i det pågældende EU- 

 land i den periode, som tilbagebetalingen vedrører.

•	 Tilbagebetalingsbeløbet skal overstige et  

 vist minimumsbeløb. Minimumsbeløbet  

 er forskelligt fra land til land.

•	 Du skal udfylde en ansøgning i TastSelv Erhverv  

 for at få betalt momsen tilbage. SKAT sender  

 ansøgningen videre til det pågældende land.

Momsregnskab
Som selvstændig har du pligt til at bogføre virksomhe-

dens indtægter og udgifter og til at udarbejde et egent-

ligt regnskab. Du kan lave momsregnskabet i det almin-

delige forretningsregnskab. Momsregnskabet skal som 

minimum indeholde konti for salgsmoms (udgående 

moms) og købsmoms (indgående moms). 

Gode links, hvor du kan læse mere :
•	 Moms ved start

•	 Momsfradrag

•	 NemKonto for virksomheder

•	 Momsregnskabet 

•	 Indberetning og betaling af moms

•	 Overskydende moms 

•	 Tilbagebetaling af moms betalt i udlandet

•	 Sådan får du en TastSelv-kode

•	 Introduktion til TastSelv Erhverv  
 og dets muligheder

Direkte adgang til indberetning af moms på TastSelv 
Erhverv.

Punktafgifter
Punktafgifter er en fælles betegnelse for særlige afgifter 

på blandt andet emballage, spiritus og mineralvand. Der 

er også punktafgifter på mange andre varer. Nogle punkt-

afgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, fx afgifter på 

el. og olie.

Registreringen sker hos Erhvervsstyrelsen, hvor du finder 

en blanket for hver afgiftspligtig vare.

Du skal registreres, hvis du fremstiller eller køber punkt-

afgiftspligtige varer fx i udlandet, og du skal føre regn-

skab og kontrol med varerne. 

Gode links, hvor du kan læse mere :
•	 Punktafgifter

•	 Punktafgiftsvejledningen

•	 Blanketter til punktafgifter

•	 Her kan du indberette af punktafgifter

•	 Her kan du se dine tidligere  
 indberettede punktafgifter

Et tip til nemt at beregne moms af en given  

købs- eller salgspris. 

Eksempel : Købs/salgspris 500kr. Hvad udgør momsen?  

500 kr. x 20 %  = 100 kr.

http://www.startvaekst.dk/moms-ved-start-af-virksomhed
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1645717
www.nemkonto.dk/da/Virksomhed/NemKonto-for-virksomheder
http://www.startvaekst.dk/momsregnskab-budgetter
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1648078
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1648117%26vId%3D0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1645745
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse%3F_nfls%3Dfalse%26_nfpb%3Dtrue%26_pageLabel%3Derhverv_dokument_side%26parentOid%3D199741%26parentVersionOid%3D0%26versionId%3D0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D332957%26chk%3D204023%26tree%3Dexpand
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D332957%26chk%3D204023%26tree%3Dexpand
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse%3F_nfpb%3Dtrue%26_nfpb%3Dtrue%26_pageLabel%3DP402656851263039438176%26_nfls%3Dfalse
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse%3F_nfpb%3Dtrue%26_nfpb%3Dtrue%26_pageLabel%3DP402656851263039438176%26_nfls%3Dfalse
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoID%3D9199
http://skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D110516
http://www.webreg-portal.dk/home.asp%3FContentID%3D163
http://www.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Punktafgifter_indberet
http://www.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Punktafgifter_tidligere_indberettet
http://www.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Punktafgifter_tidligere_indberettet
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•	 Køber eller sælger du varer inden  

 for EU, skal du ikke betale told.

•	 Handler du med lande uden for EU (3. lande),  

 herunder Færøerne og Grønland, skal du  

 registreres som importør og/eller eksportør  

 hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen. 

Indførsel og udførsel af visse varer kræver særlig tilla-

delse, som du kan få mere at vide om hos SKAT. Hvis du 

handler med lande inden for EU, skal du i visse tilfælde 

indberette nogle ekstra oplysninger, når du skal indbe-

rette og betale moms. Sælger du varer til virksomheder i 

andre EU-lande, skal du derudover for hver måned indbe-

rette oplysninger om EU-varesalg til SKAT. Oplysninger om 

EU-varesalg skal indberettes til EU-salg uden moms via 

TastSelv Erhverv på skat.dk/tastselverhverv eller via virk.

dk. På virk.dk kan du samtidig indberette til Danmarks 

statistik, Intrastat.

Her finder du kun et lille udsnit af reglerne – har du brug 

for mere viden om emnet, så fortsæt med at læse her : 

•	 Når du handler med udlandet

•	 Told – erhverv 
 Indgang til SKATs toldsystemer og information om  

 told – hvis din virksomhed handler med  

 lande uden for EU

Kontakt SKAT, hvis du stadig er i tvivl. 

Når du handler med virksomheder eller private i ud-

landet gælder et sæt regler – ét for handel med 

lande indenfor EU og et andet sæt for handel med 

lande udenfor EU (3. lande).

Told

www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D208749%23208749
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1920805
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D96638%2396639
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Frister for registrering som arbejdsgiver :
•	 Registreres du som arbejdsgiver, samtidig med  

 at du registrerer virksomheden, er fristen 8 dage før,  

 virksomheden starter. 

•	 Får du ansatte fx nogle måneder efter virksomheds- 

 start, og du skal registreres som arbejdsgiver, er fristen  

 senest 8 dage efter, at du har udbetalt løn første gang. 

Udbetalinger som løn, pension, dag-
penge eller sociale ydelser, vederlag 
mv., skal indberettes til eIndkomst.
•	 eIndkomst indeholder de indkomstoplysninger,  

 der fremgår af lønsedler og andre opgørelser  

 over udbetaling af indkomst.

•	 LetLøn er et tilvalg til eIndkomst, hvor du  

 blandt andet kan indberette den skat, du  

 skal indeholde af medarbejdernes løn.

Gode links, hvor du kan læse mere :
•	 Arbejdsgivere og indberettere 

•	 Skal du være arbejdsgiver? 

•	 Guiden AnsætSelv 

•	 Indberetningsvejledning eIndkomst 

Find vej gennem junglen  
– nyttige tips og hurtige links
SKATs information og selvbetjening til borgere og virk-

somheder finder du på skat.dk. Du kan finde meget nyt-

tig viden på skat.dk – vær nysgerrig, og find den viden, 

du har brug for.

Her finder du oversigt over indberetnings- og beta-
lingsfrister for moms, lønsumsafgift og A-skat i 2012. 

Her kan du læse om reglerne for at angive og betale 

told, moms, punktafgifter, lønsumsafgift og reglerne for 

at indberette indkomstoplysninger, herunder indeholdt 

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til eIndkomst.

Find info om hvordan du indbetaler skat, moms, af-
gifter og told til SKAT fra en konto i en dansk bank.

Via webreg finder du en nem og hurtig genvej til ind-

beretning ét sted. Webreg er til dig, der skal indsende 

oplysninger om din virksomhed til Erhvervsstyrelsen og 

SKAT.

Lad SKAT hjælpe dig med at huske, hvornår du skal ind-

berette - også hvis du har glemt at gøre det, så du kan 

spare gebyret op til 865 kr. Oplys din e-mail første 

gang, du logger på TastSelv Erhverv.

Sådan bruger du virk.dk. Her finder du også oversigt 

over temaer, guides og vejledninger.

Du kan hente hjælp til selvbetjeningsløsningen hos den 

myndighed, som er ansvarlig for løsningen.

Kontakt til :
SKAT 

Erhvervsstyrelsen

Sådan kommunikerer din virksomhed sikkert med 
SKAT.

Find et regnskabsprogram, der passer til dig via Google 

– der findes programmer for både små, mellem og store 

virksomheder – også programmer, du kan prøve gratis i 2 

uger eller 30 dage. På 100svar.dk finder du en oversigt 

over udvalgte regnskabsprogrammer til mindre virksom-

heder, – og læs her, hvad en bruger mener om de 3 

programmer, han nåede igennem.

Spørg eksperten

100svar.dk – for iværksættere og virksomhedsejere 

(Væksthus Midtjylland)

Til sidst - det kan være en god idé at bestille et gratis 
vejledningsmøde eller melde dig til et af kurserne hos 

SKAT.

Når du har eller får ansatte, skal du registreres som 

arbejdsgiver hos Erhvervsstyrelsen. Det gør du via 

virk.dk., og du kan logge på med NemID.

Er du arbejdsgiver?

http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1645657%26vId%3D0
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger/registrering-som-arbejdsgiver/skal-du-vaere-arbejdsgiver-1.html
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger/ansaetselv.html
www.skat.dk/SKAT.aspx%3FthisId%3D79741
https://www.skat.dk/
https://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977930
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977930
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=96638#96639
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=4596&vId=0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=4596&vId=0
http://www.webreg-portal.dk/home.asp
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1899692%26chk%3D204023%26tree%3Dexpand
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/vejledninger.html
http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/om-virkdk/kontakt/kontaktoplysninger.html
http://www.skat.dk/skat.aspx%3FoId%3Dkontakt
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/adresse_og_aabingstider_erst
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D5389
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D5389
http://www.100svar.dk/regnskabsprogram/
http://www.namnamdesign.dk/skriver/online-regnskabsprogrammer
http://www.startvaekst.dk/ekspert/0/2000
http://www.100svar.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1613680
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoId%3D1613680
http://www.skat.dk/SKAT.aspx%3FoID%3D230668
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Kontakt os for en om snak jeres nye skræddersyede 
pakkeløsning, og lad os i fællesskab sikre jer en god 
start.

At være aktive og hjælpe iværksættermiljøet er 
vores fornemste opgave. 

Vi ved, at det at gøre tingene rigtigt første gang 
gavner alle… specielt dig selv.

At du kommer godt fra start kan betyde alt for din 
succes.

Vi leverer alt fra; 

• Websites, logoer og social media-profiler til

• interne og eksterne arbejdssystemer; kunde-
styring, økonomi- og lagerstyring samt projekt-
styring mv.

www.sproutweb.dk

sproutweb
Sprouting your business

(+45) 28 70 06 16

Det er derfor vi i tæt samarbejde med vores kunder, 
leverer ekstremt konkurrencedygtige og solide 
pakkeløsninger til nye og allerede etablerede 
virksomheder.  

Alt sammen bygget på noget af markedets mest 
intuitive software, til nogle af markedets bedste 
priser.

WHY: WHAT:HOW:

http://www.ivaerksaetternetvaerket.dk/medlem
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I deres iver for at få idéen eller produktet præsenteret for 

hele verden, glemmer de imidlertid ofte, at der kan fore-

ligge store værdier i at sikre sig rettighederne til den gode 

idé eller det lækre produkt inden af disse sættes på marked.

Ofte er det først noget iværksætteren får fokus på, når suc-

cessen står for døren, og konkurrenterne pludselig begyn-

der at bruge samme idé eller producere samme produkt. Og 

på daværende tidspunkt er det ofte for sent at gøre noget.

IP-rettigheder eller Intellectual Property Rights (immaterielle 

rettigheder) er enerettigheder, dvs. det er rettigheder til at 

forbyder andre at producere, anvende eller sælge produkter 

mv., der gør brug af de beskyttede rettigheder.

IP-rettigheder er samtidig også noget eventuelle investorer 

eller banker har meget fokus på, når de skal vurderer en 

iværksættervirksomheds styrke og overlevelseschancer. Har 

man således styr på sine IP-rettigheder og har beskyttet 

sine grundlæggende aktiver, er der langt større chance for, 

at andre er villige til at investerer i virksomheden.

Grundlæggende er der tre overordnet IP-rettigheder som 

iværksætteren bør have for øje, når denne starter sin virk-

somhed :

•	 Patenter/brugsmodeler

•	 Designregistreringer

•	 Varemærkeregistreringer

Ad. 1. 
Patenter og brugsmodeller henvender sig til tekniske idéer. 

Det kan være en ny opfindelse, der løser et problem, der 

ikke tidligere har været en løsning på, eller det kan være 

en opfindelse, der tilbyder en ny løsning på et problem, der 

allerede er løst på anden vis. Det kan f.eks. også være en ny 

anvendelse af en allerede kendt teknik. Et patent er således 

en ret til at forbyde andre at udnytte en opfindelse kom-

mercielt, og det kan give patentindehaveren en afgørende 

konkurrencefordel i form af et monopol. Det er således kun 

patentindehaveren der må fremstille, sælge eller importere 

opfindelsen.

For at opnå patentbeskyttelse er det et fundamentalt krav, 

at opfindelsen er ny, har opfindelseshøjde og kan udnyttes 

industrielt. For så vidt angår nyhedskravet gælder, at opfin-

delsen skal være en global nyhed på det tidspunkt hvor man 

indleverer ansøgningen. Det er således vigtigt, at man ikke 

offentliggør sin opfindelse, inden man har fået indleveret 

en patent- eller brugsmodelansøgning.

Inden man kaster sig ud i en patenteringsproces, kan det 

stærkt anbefales at få lavet en nyhedsundersøgelse af op-

findelsen, for dermed at få klarlagt om der overhoved er 

mulighed for at opnå et patent.

Ad. 2. 
Designrettigheder henvender sig til den visuelle (æstetiske) 

udformning, der gives til et produkt eller en del af et pro-

dukt for at adskille produktet fra andre tilsvarende produk-

ter. Designet har ofte stor betydning for et produkts succes, 

idet designet er med til at give produktet en selvstændig 

identitet, som der kan være stor værdi i at beskytte.

Det er vigtigt, at designet registreres senest et år efter, 

at det er blevet offentliggjort ved f.eks. at sende det på 

markedet. Efter et år mistes muligheden for at registrere 

designet.

Rigtig mange iværksættervirksomheder kommer til 

verden, fordi iværksætterne bag har en ny og spæn-

dende idé eller et nyt og lækkert produkt, som de 

ser et stort potentiale for på marked.

IP rettigheder

colourbox.com
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IP rettigheder

Ad. 3. 
Den sidste og måske vigtigste IP-rettighed er varemærke-

rettigheden. Et varemærke er det særlige navn, logo eller 

forretningskendetegn, som en virksomhed bruger til at mar-

kedsføre sig selv, sine produkter eller services.

Et varemærke kan bestå af ord, som for eksempel firma-

navne, produktnavne, domænenavne og slogans. Det kan 

også være et symbol, et logo eller en kombination af et 

navn og et logo.

De fleste kender varemærkerne fra ®-symbolet, som diskret 

advarer om, at der er tale om et „Registered Trademark“. 

®-symbolet signalerer ikke blot oprindelsen eller ejerska-

bet til en bestemt vare eller tjenesteydelse, men også at 

der består en eksklusiv ret for ejeren eller sælgeren til at 

benytte varemærket.

Der ikke noget tidsmæssigt krav til at registrere sit vare-

mærke, hvorfor det ikke er en nødvendighed, at dette gøres 

i virksomhedens spæde år. Det er dog noget iværksætterne 

bør have fokus på, da der som følge af virksomhedens 

vækst vil være større interesse for at snylte på virksom-

hedens goodwill ved at anvende forvekslelige varemærker.

Yderligere information om  
IP-rettigheder kan findes på : 
www.rettigheder.dk

colourbox.com
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Måske kender du ikke ovenstående situation, i så fald 

tillykke med det. Måske er du en af dem der altid har 

styr på tingene, eller måske har du haft for lidt at lave?

Tricket er måske at udnytte de stille perioder, til at forbe-

rede sig på de travle. Lav lister og planer for den næste 

tid, få det hele skrevet ind i en kalender og sørg for at 

den husker dig på de ting, du bare SKAL huske.

Hvad må du aldrig glemme?
Du bør naturligvis aldrig glemme noget, men der er nu 

engang ting der er vigtigere at huske end andre.

•	 Indrapportere din moms hvert kvartal

•	 Betale dine regninger

•	 Aflevere dit årsregnskab

•	 Arkivere dine fakturaer og regninger løbende

•	 Besvare på mails fra kunder

•	 Være stolt af din egen indsats

Der er enormt meget at huske på som iværksætter, 

uanset om man er nybegynder eller erfaren. I pe-

rioder kan det hele virke uoverskueligt og sammen-

presset : Momsen skal betales, fakturaer skal sendes 

ud, mail skal besvares, det vælter ind med breve og 

telefonen kimer. Dit skrivebord ligner en krigszone, 

dækket med gule post-it sedler, papirer, halvfyldte 

kaffekopper og dårlig samvittighed ad libitum.

Har du husket det hele?

colourbox.com
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Otello er et team af højtspecialiserede advokater og pa-

tentrådgivere, som deler en fælles passion for IPR (Intel-

lectual Property Rights) og de utallige opgaver, som er 

forbundet med at beskytte og håndhæve rettigheder.

 Siden starten i 2008 er Otello vokset til at blive et af lan-

dets førende specialiserede advokatfirmaer indenfor IPR. 

Advokatfirmaet har kontorer i København, Århus og Her-

ning. 

Spørgsmål om kapitlet kan rettes til advokat Martin Hoff-

gaard Rasmussen – mhr@otello.dk og tlf. : 70 22 88 68.

Læs mere på www.otello.dk

Læs Hannes inspirerende artikler, som hun igennem de 

sidste år har skrevet på Banktorvet.dk. Artiklerne hentes 

via hendes hjemmeside www.InnerStrength.dk

Kig evt. også forbi „Kvinde kend din økonomi“ på Face-

book. Hannes nyeste - men helt sikkert ikke sidste - tiltag, 

hvor der er masser af vigtig viden med vitaminer til dig og 

din økonomi.

Eller på side 20.

Kapitel 3. – Bidragsydere

InnerStrength

http://www.otello.dk
https://www.facebook.com/groups/378816628824995/


4Det er forholdsvis nemt at starte en virksomhed. Den virkelige udfo-
ring er at overleve det første år. I dette kapitel kigger vi på at forbedre 
sig mentalt, at undgå de fejl alle de andre laver, og hvordan du kan få 
gang i at sælge dig selv og din virksomhed.

Kapitel 4
Det første år – kunsten at overleve
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De kommentarer får jeg rigtigt tit som Iværksætter. Og ja, 

det er lækkert, fedt og fantastisk. På alle mulige måder. 

MEN på mange andre måder er det også rigtigt svært, 

hårdt, ensomt, demotiverende og jeg stiller tit mig selv 

spørgsmålet „om det overhovedet er det hele værd? !“

Så hvordan overlever jeg som Iværksætter  
– ikke mindst det første år, der er så kritisk? !
Jeg arbejder med motivation på 2 måder : Den ydre mo-

tivation og den indre motivation. Den ydre motivation 

kan være faktorer som antal kunder, indtjening, vækst, 

konkurrenter, status, materielle goder, anerkendelse etc. 

Det er vigtigt at have på plads, men den ydre motivation 

er ikke nok. Der skal være en form for indre motivation 

til stede, en drivkraft, det der gør, at du fortsætter som 

Iværksætter de dage, hvor det ser allermest håbløst ud ! 

Du gør det, fordi du ikke kan lade vær’ !

1. Kend din mission 
Vi er super gode til at arbejde med HVAD vi laver og 

HVORDAN vi gør det. Men den indre drivkraft kommer af 

HVORFOR vi gør som vi gør ! Hvad er det i virkeligheden 

du vil skabe – og hvad giver det dig. HVORFOR er du 

Iværksætter, hvorfor lige den her forretning eller det her 

produkt. Dit absolut vigtigste formål, din mission er det 

der inspirerer dig, din drivkraft !

2. Hav en klar vision
Din vision er din retning. Din ledestjerne. Den er 

mere visionær og uhåndgribelig end din mission. En 

vision skal aldrig kunne opnås, men den skal kunne 

lede dig i den rigtige retning. Og den hjælper dig 

med at holde fokus.

3. Læg en fornuftig strategi 
En af de fælder Iværksættere ofte hopper i er den 

kortsigtede versus den langsigtede planlægning. Vi 

tager hvad der byder sig lige nu og her – men plud-

seligt går tiden og vi har ikke nået at booke ind på 

lang sigt – pipeline er helt tom om 3 måneder. Derfor 

er det vigtigt at lægge en kortsigtet og langsigtet stra-

tegi. Hvad er det vigtigste for dig på kort sigt indenfor 

de næste 3 måneder, hvem er involveret og hvad kræver 

det? Men lav også en langsigtet strategi – hvor er du om 

1 år – om 3 år?

4. Sæt klare mål for dig selv
For at udleve din strategi skal der noget handling på ! 

Sæt derfor klare mål for dig selv, så du ved du er godt på 

vej i den rigtige retning. Brug SMART modellen. Specifik, 

målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Målene skal 

kunne nås eller brydes ned i delmål

5. Kend dig selv – personlig udvikling
Der findes ikke nogen strategi, noget værktøj eller noget 

produkt der er stærkere end den person der står bag. 

Derfor er det utroligt vigtigt at du kender dig selv rigtigt 

godt. Hvor er dine største styrker, hvor er dine svagheder. 

Hvad er din drivkraft og hvordan bruger du dig selv på 

den mest optimale måde?

Hvor må det være fantastisk at have din egen virk-

somhed. At være en fri fugl. Selv at kunne bestemme 

over din tid og hvad du har lyst til !

Når alting går i stå

colourbox.com
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1. Indtjening er udregnet for lavt
Det kan virke simpelt at udregne minimums eksistens 

grundlaget for ens virksomhed, og for dig selv. Men man-

ge iværksættere rammer forkert når denne ligning skal 

gøres op. De sætter simpelthen deres minimums ind-

tægt for lavt og i situationer hvor det hele brænder på, 

har de ikke råd til essentielle ting for virksomheden eller 

privatøkonomien. Som selvstændig er det essentielt altid 

at have penge i overskud. Så når du lægger dit budget, 

lad være med at basere det på din tidligere indtægt som 

lønmodtager !

2. Overser udgifterne
En ting der direkte kan tilknyttes punkt nummer 1. Der 

er ofte flere udgifter end folk regner med. Vær sikker på 

at du har husket alle mulige og umulige udgifter i dit 

budget.

3. Glemmer fradragene
Du kan trække rigtig mange ting fra som selvstændig. 

Det dummeste i verden er da at betale mere i skat end 

nødvendigt ! Hvis du er tvivl om et fradrag, så spørg SKAT 

eller en revisor.

4. Du sælger dig selv for billigt
Det er skam helt fint at prissætte sig selv lavt, for at 

komme ind på et marked. Men mange ender ud med 

at skambyde sig selv. Husk på at hvis man fra start er 

prissat for lavt, kan det være svært at komme op til et 

fornuftigt prisleje, fordi man frygter at miste sine eksi-

sterende kunder.

Derudover er det ikke altid en fordel at være billig, husk 

på at signalværdien kan være dårlig for din virksomhed.

5. For stor tiltro til internettet
Hjemmesiden og oppe og der er 200 likes på din Face-

book, så er alting godt… Eller hvad? Konvertering af on-

line brugere til betalende kunder er nærmest en viden-

skab i sig selv, uanset om det er fra hjemmeside eller 

sociale medier.

En klassisk fejl er at tro internettet alene, kan skaffe dig 

de nødvendige kunder. Hverken hjemmeside eller sociale 

medier bliver opdaget af sig selv. Det kræver hårdt ar-

bejde i den virkelige verden at få folk ind på dem.

6. Ø-kuller
Mange iværksættere har en romantisk forestilling om 

hjemmekontoret. Hvordan man jo nærmest har perma-

nent fri, fordi man arbejder i eget hjem. Hvordan man kan 

passe hus og børn samtidigt med virksomheden, men… 

At arbejde hjemmefra er ikke altid lykken, du kan nemt 

føle dig isoleret og alene. Derudover er flydende græn-

ser imellem arbejde og privatliv ikke altid at foretrække, 

hverken for dig selv eller din familie.

Kom i stedet ud blandt andre mennesker og få et kontor 

du kan gå hjem fra, også selvom det bare er et bord på 

den lokale cafe.

7. Beskyttelse mod dårlig betalere
Har du tænkt på hvad du gør, hvis kunderne ikke vil be-

tale, hvis de går konkurs inden du har fået pengene, eller 

hvis de bare ikke svarer på dine rykkere?

Faktisk kan du blive forsikret imod tab på grund af dårlige 

betalere, visse brancher er dog undtaget. Derudover er 

et medlemskab hos et inkassobureau også en god idé. 

De kan så varetage dårlige betalere på dine vegne.

Der findes en lang række af klassiske og typiske fejl, 

som den nye iværksætter begår. Det er umuligt at 

liste dem alle, men her en nogen af de mest almin-

delige.

De klassiske fejl
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Uformelle netværk 
De netværk der opstår som en naturlig del af din hverdag 

Det kan være hobbyrelateret, fritidsaktiviteter, venner og 

familie.

Formelle netværk
Formelle netværk dækker over alt fra professionelle net-

værk man betaler for at være med i, til loger, klubber, 

branchenetværk og foreninger.

Sociale medier
Socialer medier såsom LinkedIn, Facebook og Google+. 

Men også mindre netværksorienterede medier som Twit-

ter kan være værd at overveje.

Networking kan være en essentiel del af at sælge 

dig selv og din virksomhed. Hver gang du møder nye 

mennesker, kan disse være både potentielle kunder 

og ambassadører, der fortæller andre om din virk-

somhed og dine produkter.

Networking handler om at skabe relationer, så der-

for husk : Jo mere du giver – jo mere får du igen !

Networking, i praksis – Hvor

colourbox.com
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1. Forbered dig
•	 Sæt mål

•	 Lav research

•	 Tænk på hvad du kan byde ind med

2. Præsentation
•	 Forberede en elevatortale

•	 Tænk over dit kropssprog

•	 Hav et ordenligt visitkort

3. Mingling
•	 Husk at nå mange personer

•	 Max 5-10 minutter pr. person

•	 Gem uddybning til senere

•	 Skab interesse og nysgerrighed

4. Opfølgning
•	 Nåede jeg mine mål?

•	 Max 8 dage før genkontakt

Husk at pleje dit netværk – Det kan være guld værd !

Networking, i praksis – Hvordan

Overblik og gode råd

•	 Sluk mobiltelefonen

•	 Ankom i god tid

•	 Check deltagerlisten, hvis der er en

•	 Skab yderlig kontakt med et åbent kropssprog

•	 Vær åben og smilende

•	 Præsenter dig selv med elevatortalen

•	 Fortæl om din udfordring

•	 Fortæl om hvordan du vil hjælpe

•	 Udveksle visitkort

•	 Vær synlig og mingel

•	 Overvej om du har nået målet

•	 Følg op med telefon/mail

•	 Connect på Facebook / LinkedIn

•	 Gå hen til én du ikke kender,  

 og som signalerer et åbent kropssprog

•	 Kig personen i øjnene, giv hånden  

 og præsenter dig selv med navn

colourbox.com
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Kold kanvas
Hvor du tager kontakt til en potentiel kunde, der slet 

ikke kender dig. Dette kan være med et personligt besøg 

eller ved telefonisk kontakt. Kold kanvas kan være meget 

svært at kaste sig ud i, det kræver hård hud og en for-

ståelse af, at afvisninger ikke er personlige fornærmelser.

Telemarketing
En mere systematiseret version af kold kanvas, hvor du 

hyrer et telemarketingbureau til at ringe ud til en række 

potentielle kunder.

Telemarketing er inddelt i 3 underemner :
•	 Mødebooking : Hvor bureauet ringer til  

 emner og forsøger at booke et møde til dig

•	 Leadgenerering : Her ringer bureauet op og spørger  

 ind til kunden for at afdække deres behov.  

 Vurderer de at kunden vil have et potentiale  

 for dig, kan du selv følge op

•	 Salg : Hvor bureauet forsøger at lukke salget  

 over telefon. Fungerer dog kun på bestemte produkter

Netværkssalg
Hvor du aktivt opsøger uformelle og formelle netværk for 

at sælge dine produkter/ydelser. Mange professionelle 

netværk giver mulighed for et gratis møde eller to, inden 

du betaler.

Direct mailing
Hvor du kontakter potentielle kunde pr. brev eller email ; 

vær opmærksom på lovgivningen på området og 

især indenfor emails, hvor der er meget streng 

lovgivning for hvem du må sende til.

Vælg den rigtige sælger !
Uanset om du er nystartet eller erfaren iværk-

sætter, er det vigtigste element overhovedet 

at du sælger noget. Ikke alle virksomheder 

kan nøjes med det salg der kan komme igen-

nem deres netværk. Så når der skal skabes 

omsætning kan det være nødvendigt med 

kanvas salg.

Men ikke alle syntes det er sjovt at ringe 

ud til helt ukendte mennesker og sælge 

sig selv og sin virksomhed. Her får du brug 

en ekstern sælger til at varetage opgaven 

for dig.

Men at vælge den rigtige sælger kan være yderst 

besværligt og usikkert. For der er rigtig mange 

forskellige tilbud og det kan være svært at vide 

hvem der er dygtige.

Salg

Salg er essentielt for din virksomheds overlevelse. 

Men hvilke metoder skal man vælge?

På www.marketview.dk kan du gratis søge 

blandt sælgere og salgsbureauer i dit områ-

de, du kan også anmelde en sælger du har 

anvendt og se hvad andre siger om dem.
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Skal din annonce være her?
Kontakt os på :
info@ivaerksaetterblog.dk

colourbox.com
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„På“, når det gælder?
Jeg vil meget gerne dele min passion for nonverbal kom-

munikation og personlig gennemslagskraft med dig i dette 

afsnit. Helt basalt handler emnet om, hvordan du pakker 

din kommunikation bedst ud og brander dig selv og din 

virksomhed optimalt.

Nedenfor vil jeg give dig idéer til :

•	 At styre nervøsitet når du skal „på“

•	 Hvordan du kan tænke positivt

•	 Hvordan du kan bruge din stemme  

 og dit kropsprog bedst muligt

•	 Råd til elevatortalen

•	 Enkle skabeloner til at disponere hvad du vil sige

•	 Om at træde til side og se dig selv udefra

•	 Om at være en oprigtig lytter og  

 hermed hente viden og skabe kontakter

Allerede nu, vil jeg bede dig om at reflektere over hvor-

dan du har det når du skal til møde, konference, messe, 

eller noget helt andet og præsentere dig selv og din virk-

somhed? Hvordan er din egen indre tilstand mentalt og 

fysisk? Er der forskel for denne tilstand i forskellige situa-

tioner eller med forskellige mennesker? Hvordan fungerer 

din stemme og dit kropssprog? Bliver du nervøs? Har du 

overskud til at lytte til andre?

Skriv ned, hvilke tanker, stikord, følelser og oplevelser der 

umiddelbart kommer til dig, for disse refleksioner, positive 

som negative kan du bruge til at danne dig et indtryk af 

hvor du kan sætte ind og blive endnu bedre til at bruge 

din gennemslagskraft.

Brugsanvisning
Forestil dig engang, at du har købt et nyt apparat til dit 

hjem. Men da du ikke lige har læst hele brugsanvisningen 

godt igennem, har du ikke fået dannet dig et overblik 

over, hvor dan du kan udnytte apparatet bedst muligt. 

Med dette billede vil jeg illustrere, at vi som personer har 

lært at bruge vores stemme og kropssprog gennem vores 

baggrund, socialt og kulturelt, men de færreste af os ved 

egentligt hvordan vi bruger stemmen fysisk og hvordan vi 

bevidst til at skabe stemninger og stærke 

budskaber med stemmens betonin-

ger, klang og dynamik.

Det samme gælder vores krops-

sprog, som både er afhængig 

af, hvordan vi bærer vores 

kropsholdning ergonomisk 

men også er i vores under-

bevidstheds „vold“, forstået 

således at dine følelser 

bliver sendt direkte ud i 

æteren. Er du nervøs vil dit 

kropssprog vise det, er du 

fuld af overskud, vil du sen-

de de signaler ud etc. Hvad 

kan du så gøre for at kunne 

bruge din egen „brugsanvis-

ning“ bedst muligt?

Mentalt : tænk den „rigtige“ tanke
Det er det du tænker der kommer ud, så det er vigtigt 

at du danner dig et overblik over egen indre dialog. Men 

hvordan tænker du den „rigtige“ tanke? Forestil dig at du 

skal præsentere din virksomhed til et møde og du oplever 

nervøsiteten ved om det nu vil gå godt nok. Måske får du 

et flashback til engang hvor en anden præsentation ikke 

gik helt så godt som du ønskede eller måske kommer der 

en gammel fornemmelse frem fra dengang din musiklære 

i folkeskolen sagde at du ikke sang godt, eller noget helt 

tredje.

Kun 10 % af din kommunikation er ordene du siger. 

Lær at præsentere dig selv bedst muligt !

© Iværksætter Netværket Danmark · Vibeke Krogsgaard
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Her er det den indre tanketyv der tager over og sætter din 

krop i alarmberedskab, desværre ikke af den gode slags, 

for din hjerne kvitterer med at dykke ind i reptilhjernen 

som er lig med flugt, frys eller kamp. Adrenalinen drøner 

ud i kroppen, hjertet banker, åndedrættet ligger oppe i 

bryst kassen, musklerne spændes og din hjerne har svært 

ved at finde nær vær.

Når du har fundet frem til dit tankemønster og dine fysi-

ske reaktioner er det tid til at erstatte eventuelle negative 

tanker med positive mantraer og oplevelser med positiv 

udgang. Du skal nu sætte en proces i gang der handler 

om visualisering.

Visualisering har den effekt, at jo mere du bruger tid på 

at se dig selv opnå dine mål og tænke positivt, jo lettere 

vil din krop og hjerne huske denne positive visualisering, 

når du er „på“. Måske skal du inden du er „på“, huske dig 

selv på din visualisering, for at den virker, og oplever du 

at negative mønstre er ved at tage over, så husk din posi-

tive visualisering. Personlig bruger jeg også enkelt ord- jeg 

kalder dem mantraer som får mig på banen i forskellige 

sammenhænge : hvis jeg er uoplagt bruger jeg „Fest“, er 

jeg nervøs tænker jeg „vejrtrækning“. Prøv selv at finde 

mantraer, så du kan sætte dig selv i den rette stemning.

Fysisk – Vejrtrækningens indflydelse på  
vores velbefindende – slip nervøsiteten
I forrige afsnit skrev jeg at jeg benytter ordet „vejrtræk-

ning“, når jeg oplever nervøsitet, eller stress. Vores krop 

reagere efter hvordan vi bruger vores kropsprog : Hvis du 

er nervøs og hermed trækker vejret i brystkassen kan du 

ikke styre din stemme og dit kropssprog særlig godt, for-

di din stemme er afhængig af en rolig dyb vejrtrækning 

og nervøsiteten, og den høje vejrtrækning skaber fysisk 

spænding der gør at din krop ikke bruges afslappet og 

hermed med overskud i stemme og kropsprog.

Når du giver dig tid til at trække vejret roligt skaber du 

optimal grobund for at stemme og kropsprog kan udfol-

de sig optimalt og du frigiver hormonerne serontonin og 

dopamin, som virker beroligende i stedet for adrenalinen 

som pumper stressende rundt i kroppen. Øv dig hver dag 

ca.5-10 minutter på at trække vejret roligt ned i maven. 

Forestil dig at du dufter til noget dejligt og mærk hvordan 

din vejrtrækning forplanter sig til dit dybe mellemgulv. Kan 

du ikke komme derned, er det sikkert fordi at du spænder 

i mellemgulvet. Læg dig ned, læg en tung bog på maven, 

og træk vejret så mærker at bogen løfter/sænker sig med 

ind/udåndingen.

Stemmen :
Stemmen bruger vi i mange timer om dagen og er et kom-

pliceret og fintfølende „apparat, der er afhængig af hvor-

dan du bruger åndedræt og muskler, både omkring bug, 

halsområdet, kæbe, læber og tunge. Jeg vil her give dig 

gode råd til hvordan du bedst kan bruge din stemme med 

rimeligt enkle metoder.

•	 Indøv at du trækker vejret roligt inden du taler,  

 udåndingsfasen er „benzinen“ til din stemme og  

 den rolige vejrtrækning sætter muskulaturen i de  

 rette indstillinger således at du starter støttefunkti- 

 onen, altså at du får udnyttet din stemmes kraft  

 bedst muligt. Samtidigt giver støttefunktionen  

 din muskler omkring ansigt og hals frie mulig- 

 heder for at kunne bevæge sig optimalt i forhold  

 til en tydelig tale som du kan styre 

•	 Artikuler tydeligt, på den måde skaber du et  

 godt rum inde i din mundhule således at ordene  

 kan fremsiges uden at tungen „slår knuder“

•	 Din klang bliver mere fyldig og klar, du kan  

 bedre styre tempo, og du lyder overbevisende.  

 Samtidigt kommer du automatisk til at trække vejret  

 dybere, bonuseffekt er mere styr på  

 eventuel nervøsitet
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•	 Husk at sidde/stå med en rank kropsholdning og  

 fødderne godt i jorden, på denne måde skaber  

 du et godt akustisk rum, jeg vil kalde det højtaleren  

 for din stemme

•	 Du kan øve dig, ved at læse højt for dig selv og  

 arbejde med at artikulere, holde pauser, lave  

 betoninger og give indholdet meningsfuldt  

 og nærværende udtryk

Kropsprog
Når vi er „på“ er det igen vigtigt at vores kropsholdning 

er vores støtte til at vi kan bruge vores kropsprog bedst 

muligt.

Darwin var allerede inde på at den kropsholdning du har 

sender signaler direkte til din hjerne og vice versa, og vi 

kan gøre meget for både at tænke positivt, men i høj grad 

også at skabe en god stemning for os selv, ved at fylde 

meget i vores krop. Inden for kropsprog tale vi om „spej-

ling“, det vil sige, at vi mennesker spejler os i hinanden.

Når du er „på“ vil de signaler du sender gå direkte over 

og spejle andre, tænk derfor over at være afslappet og 

nærværende i dine tanker fordi det er det signal og den 

stemning der vil komme ud af det. Her er øvrige gode råd 

til kropsproget.

•	 Tænk over at slappe af i dine arme og fingre, på  

 den måde kan du også bedre trække vejret kon- 

 struktivt og sende signaler der viser overskud.  

 Hvis du lader armene slappe af langs siden af kroppen  

 eller ved bordet, vil dine hænder og arme frit  

 gestikulere dit budskab frem for at være  

 krampagtigt låst fast

•	 Vores øjenkontakt er yderst vigtig, andre  

 opfatter ikke vores kommunikation som  

 særlig vigtig hvis vi ikke inddrager dem med øjnene.  

 Mange tendere at kigge mere til den ene side af  

 mødebordet frem for den anden, og mange tager  

 mest kontakt til dem de i opfatter som de „vigtigste“  

 i rummet. Husk alle, ellers mister du nogle af  

 tilhørerne. Har du svært ved at tage øjenkontakt?  

 Forestil dig at du „vander blomster“ med en have- 

 slange og skal rækken rundt, op og ned. Du kan øve  

 dig ved at stille stole op og tale imedens du øver dig  

 på at kigge på stolene.

•	 Husk at have fødder godt plantet på gulvet,  

 det giver ro i dit udtryk.

Et par gode råd til nonverbal kommunikation
Præsentationsrunden, kender de fleste og det er interes-

sant at se, at den kan skabe nærmest ud af kroppen og 

panikagtig tumult. Den ca. 1-2 minutters tale vi bruger, 

når vi introducerer os selv ved mødet, netværket etc. 

De fleste hører ikke helt efter hvad de andre siger, 

for, hvor har man travlt med sin egen indre dialog :“ 

Hvad hedder jeg? hvad interesserer jeg mig for? hvad 

er min rolle her? hvad arbejder jeg med?“ Simple 

informationer, vi udemærket kender, men som 

pludseligt kan føles helt uoverskuelig.

Vi burde bare læne os tilbage, indtage 

de andres informationer og vente roligt 

på, at det bliver min tur. Men – gisp, 

svedige hænder og bankende hjerter, 

sender ubehagelige signaler.

Hav et par stykker på „lager“  
og husk den vigtige  
afslutning. 
Det er en god idé, at bruge tid 

på, at skrive et par forskellige 

elevatortaler ned, som indøves. På den måde er de altid 

parate, og kan bruges i forskellige sammenhænge. Af „ar-

bejdstitler“ kan du for eksempel lave :

•	 Mit navn er NN, arbejdsområde, rolle i det fo-

rum du skal være i, samt afsluttende positiv kom-

mentar til det aktuelle møde/arrangement.

•	 Mit navn er NN, jeg interesserer mig for enten arbejds-

mæssigt, privat eller begge dele) evt. privat status (gift, 

børn…) og afsluttende positiv kommentar. (eks : jeg ser 

frem til mødet, jeg har glædet mig til at møde jer, etc.)
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Når du har indøvet remser a la ovenstående skabeloner, vil 

du fremover kunne erstatte ganske få ord såsom titlen på 

mødet, kurset, etc., og du vil gennem den gode afslutning 

skabe en god energi og dynamik. Ofte starter man fint- 

men mange går i stå lidt efter lidt. Gør det kort og enkelt.

Hvad ønsker du at opnå med din kommunikation? 
Når vi skal foredrage eller tage ordet, er der her et par 

skabeloner som jeg finder enkel og virkningsfuld, når vi 

gerne vil og skal påvirke andre :

Der er tre hovedpunkter at tage afsæt i :
•	 Til hovedet : hvad vil du have dine tilhørere til at  

 tænke? Hvad er dit centrale formål med talen?

•	 Til hjertet : hvad vil du have dine tilhørere til at føle?  

 Hvilken atmosfære vil du gerne give dit budskab

•	 Til benene : hvad vil du gerne have dine tilhørere til at  

 gøre? hvilke muligheder er der for at tage aktion?

Gode idéer til start/slutning
start/slut med at fortælle om formålet og pointen med 

dit indlæg

start/slut med en metafor, begivenhed eller historie, der 

underbygger pointen/formålet med dit budskab. Husk at 

det skal være kort, kun mellem 1-5 minutter og øv dig i at 

fortælle klart ud, uden at gentage dine pointer og vinkler, 

så falder lytterne fra.

Start /slut med at fortælle hvad du vil, med ord som : Hvad, 

hvorfor, hvem, hvornår, hvordan, så kommer du som regel 

ud til de mange forskellige typer mennesker som sidder 

og venter på lige netop det H-ord der passer til deres 

temperament.

Lytter du? 
At have gennemslagskraft og overskud, har ikke kun at 

gøre med hvordan du præsentere dig. Det har i allerhøje-

ste grad også at gøre med, hvordan du tager imod andre 

mennesker og deres budskaber. Prøv at reflektere over 

hvordan du er som lytter i forskellige sammenhænge? Du 

kan sikkert bakke op om, at det er frustrerende ikke selv 

at blive lyttet til.

At træde til side 
Og se sig selv udefra er en metode jeg anbefaler at bruge 

i mange sammenhænge, og gerne som lytter : hvad er 

dèt, det talende mennesker forsøger at berette, dele el-

ler få svar/ hjælp til? Og hvordan kan jeg bedst stille op 

som lytter?Her er nogle lytte typer som de fleste gerne vil 

undgå, og man kan overveje om man selv er en af slag-

sen ofte eller indimellem og resonerer over hvordan man 

næste gang kan „Træde til side, se sin reaktion, og vælge 

sin reaktion herfra“.

•	 Afbryderen, har travlt med at sige sit  

 eget og overtager mere eller mindre

•	 Belæreren, har travlt med at belære  

 hvordan andre bør/skal gøre

•	 Den selektive, vælger at lytte og tolke  

 efter det der er til egen fordel

•	 Forestilleren, lader som om man lytter  

 men har sin egen indre dialog

•	 Problemløseren, kommer straks med råd og vejledning

•	 Multilytteren, laver alt muligt andet samtidigt  

 med at de siger de lytter efter

•	 Festlytteren, skifter hurtigt emner og henvender  

 sig til andre i stedet for at fokusere på samtalen

•	 Den generte/introverte lytter, bryder sig ikke selv  

 om for meget fokus og lader de andre om at tale,  

 men lytter ikke nødvendigvis mere efter end andre. 

Trivsel og personlighed
Jeg håber du har fundet inspiration i ovenstående til at 

tænke over din egen måde at kommunikere på. Husk dig 

selv på at vi kommunikere det meste af døgnets 24 ti-

mer, bevidst eller ubevidst, så hvorfor ikke rive tid ud af 

kalenderen og øve dig i at få det bedste ud af din egen 

kommunikation?

Det gavner både dig og dem du kommunikerer med. Det 

handler om trivsel, og om at din personlige stil kommer 

frem, at du kan differentiere dig og samtidigt have over-

skud til andre mennesker meninger og erfaringer. Husk at 

dem du lytter til kan lære dig noget nyt, og dem der føler 

sig lyttet til oplever dig positivt og hermed er der skabt 

rum til nye muligheder.
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Logo/navnetræk 
Et logo er et rigtig vigtigt element i en visuel identitet, 

og kan være den definerende del af et brand.

Når du skal have lavet et logo er det vigtigt at du bruger 

tid på at finde din virksomheds værdier, da det gerne 

skulle afspejles i logoets endelige form.

Det kan være en fordel at få inputs udefra, når det drejer 

sig om, at finde dét, der er virksomhedens kerneværdier, 

da det ikke altid er de værdier man som virksomhedsejer 

selv ser, der egentlig afspejler virksomheden.

Derefter er det vigtigt at sikre sig man har fået fat i en 

designer man stoler på, og at man er sikker på at han 

har forstået opgaven. En designer har tit et andet syn på 

logodesigns og visuelle identiteter end virksomhedsejere. 

Det er en stor fordel da han ser alting udefra, og derfor 

ingen forud dannet opfattelse af virksomheden. Og så 

har en designer generelt en bedre forståelse for visu-

elle virkemidler end din nevø eller fætter som også har 

adobe-pakken. Ved at hyre en professionel sikrer man 

sig, at virksomhedens kerneværdier skinner klart igen-

nem i logodesignet og danner rød tråd gennem hele den 

visuelle identitet.

Visitkort 
På et visitkort er det vigtigt at have de kontakt informa-

tioner der er vigtige for dig at kunden får :

•	 Navn, Tlf. nr., Mobil nr., e-mail-adresse

•	 En firmaadresse kan for nogle kunder være  

 tillidsskabende, og kan derfor fint tilføjes.

•	 Du kan evt. også tilføje skype-navn,  

 CVR-nr, fax-nr. Hvis det har relevans.

Der findes mange billige løsninger, hvor du fx kan få et vi-

sitkort billigere hvis de får deres logo eller www-adresse 

printet på dit visitkort, og dem vil jeg ikke anbefale. Du 

bør altid sikre dig at det kun er din info der er på begge 

sider af visitkortet, så der ikke er nogen tvivl om at det 

er et seriøst visitkort.

Udover visitkort er der mange andre produkter du kan 

få brug for i forbindelse med en visuel identitet. Det er 

vigtigt at se på målgruppen inden du bestemmer hvilke 

produkter du skal bruge, så du ikke vælger noget din 

målgruppe ikke vil bruge.

Som nogle af de mest brugte produkter kan nævnes : 

Løsblade, foldere, brochure, plakater, bannere, hjemme-

sider, apps, skilte, skærmreklamer og annoncer. Men der 

findes et hav af andre muligheder. Her er det vitterligt 

kun fantasien der sætter grænsen.

Hvordan skal din virksomhed præsentere sig selv 

udadtil? Er et håndtegnet logo og en stak gratis 

visitkort godt nok?

© Iværksætter Netværket Danmark · DesignerMinds.dk

Den visuelle identitet

Du kan finde inspiration til dit logo, visitkort,  

hjemmeside og meget mere her.
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Efterhånden er der en forståelse for hvad sociale medier 

er, og hvad de kan i forhold til forretning. Det sociale 

medie udbud er større end nogensinde før, social media 

marketing er en del af mange virksomheders marketing 

mix ; på linie med Google AdWords, tryksager og dis-

play marketing. Derfor vil jeg ikke bruge tid og værdifuld 

spalteplads på at forklare jer hvad sociale medier er, 

men i stedet liste nogle links til hvor i kan finde den 

information.

Ligeledes vil jeg nævne et par værdifulde kilder til in-

formation, i forhold til udviklingen inden for de sociale 

medier. Her tænker jeg især Mashable.com, searchengi-

newatch.com/social – men også Michael Lemberg og 

Thomas Bigum som i med fordel kan følge via Facebook. 

Jeg vil lige kort forklare et par af kerneelementerne på 

det vigtigste sociale medie i forhold til B2C : Facebook

Likes/synes godt om – En hurtig måde at reagere på en 

kommentar, et billede eller lignende. Med et tryk på en 

knap, via mobil eller Facebooks site kan man som bruger 

tage stilling ved at „synes godt om“.

Reach – Er det antal personer der har set dit opslag, tal-

lene kan hentes via din sides insights værktøj. Din side 

skal have over 30 „likes/synes godt om“ for at insights-

delen bliver aktiveret.

Tallene er for de første 28 dage efter offentliggørelsen 

af et opslag, det omfatter personer der får vist opsla-

get på en computer eller en mobil. Et opslag anses for 

at være læst når det har været placeret på personens 

„newsfeed/nyheder“

Edge rank/Graph rank – For at sikre en personlig ople-

velse på Facebook, har Facebooks udviklere lavet 2 al-

goritmer der er med til at sikre at de nyheder der bliver 

vist, er de mest relevante for brugerne.

Edge Rank styrer primært nyhedsvisninger, værdier der 

bliver benyttet er – Affinity, weight og time :

•	 Affinity definerer forholdet mellem brugeren  

 og den side eller ven der har skabt en nyhed,  

 opdatering, like eller lignende.

•	 Weight, kigger på typen af indhold der bliver skabt,  

 Facebook har en tendens til at favorisere film og  

 billeder over kommentarer og likes, da det sikre at  

 brugeren bruger mere tid på Facebook pr. Indlæg.

•	 Time handler kort og godt om hvor „nyt“ et indlæg er.

Graph Rank
Er Facebooks nye barn, tiltaget skal ses som reaktion 

til den negative omtale 3. Parts applikationer fik, da de 

først ankom på Facebook. App aktivitet fyldte hurtigt 

det hele ; farmville og andre applikationer udgjorde en 

stor del af newsfeeden, til stor frustration for mange, 

inklusiv undertegnede. Heldigvis ser det ud til at algo-

ritmen virker.

Det er ikke officielt hvilke data algoritmen arbejder ud 

fra, men det formodes at det er ud fra mange af de 

samme principper som Edge Rank. Altså får man som 

bruger i højere grad nyheder fra applikationer man selv 

benytter, eller lignende produkter. Spiller du Farmville 

på Facebook skal du altså ikke forvente at høre om dine 

venners eventyr i SimSocial.

Skal vi benytte os af sociale medier?  
– er det forkerte spørgsmål !
Forstå mig ret, det handler ikke om at alle per definition 

skal være aktive på sociale medier, det handler kort og 

godt om at det er det forkerte tidspunkt at stille spørgs-

målet på. I stedet skal I gribe det anderledes an, og stille 

de rigtige spørgsmål til jer selv, på det rigtige tidspunkt.

Hvad kan vi tilbyde via de sociale  
medier? – Det rigtige spørgsmål !
Fælles for alle sociale medier er, det er et aktivt tilvalg. 

Alle aktive handlinger er tilvalg. Med aktive handlinger 

mener jeg, at kommentere, klikke, like i de forskellige 

former, som det sociale medie tilbyder.

Jeres fans skal ganske enkelt vælge jer,  
spørgsmålet er hvorfor?
Hvad kan I tilbyde som andre ikke kan, er jeres produkter 

unikke, er priserne skarpere eller er jeres menneske-

lige værdier værd at følge? Kort fortalt skal gevinsten 

være større end indsatsen, hvad gevinsten er ved kun 

I og jeres fans. Det kan være alt lige fra kundeservice, 

gode svar, indhold eller som nævnt tidligere produkter 

og priser. For at illustrere hvad jeg mener, vil jeg tage 

udgangspunkt i et par cases.

Som nystartet virksomhed har tanken sikkert strejfet 

jer- skal vi på Facebook? Det er et spørgsmål som 

ofte bliver stillet, men reelt set er det, det forkerte 

spørgsmål, og hvad mener jeg så med det? – det 

kræver en forklaring !

Facebook for iværksættere

http://www.facebook.com
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Den for fans – Tina Dickow – Facebook 
I det øjeblik jeg ankommer på siden har jeg fornemmelsen 

af at være tættere på Tina Dickow end jeg ellers ville have 

mulighed for. De første par indlæg er et mix af en hyldest 

til hendes fans, som bliver liked af over 3000 mennesker, 

længere nede på siden er der et personligt billede af Tina 

Dickow i sofaen „råhygge“ er temaet for billedet. Det er 

personligt, uden at være for meget.

Tina har over 100.000 fans der følger hende, mellem 

5000 – 15000 der taler om hende. Det eneste det kræver 

fra hendes side er en smule engagement, små billeder og 

en smule tekst der giver hendes fans værdi. Til gengæld 

får hun loyale fans, der skriver om hende, kommenterer 

og nævner hendes koncerter. På den måde promoverer 

hun sit brand, produkter og værdier bredt. For mig er det 

indbegrebet af god marketing.

Tina Dickow – Plakat konkurrence
I forbindelse med Tina Dickows koncert Tour 2012, lavede 

Tina Dickow i samarbejde med Hans Tosti fra KOMFO en 

kampagne, som tillod hendes fans at skabe en tour pla-

kat ud fra en skabelon med nogle brudstykker som kunne 

stykkes sammen til en reel plakat.

Herefter kunne Tina Dickows fans stemme om den bedste. 

Kampagnen skabte mere end 365 plakater, der samlede 

over 11.000 likes tilsammen. Over 250.000 så plakaterne. 

Konkurrencen fungerede godt som støtte til den strategi, 

der allerede var lagt, hendes fans kom helt tæt på og sam-

arbejdede med deres idol om at skabe en fælles løsning.

www.Facebook.com/tinadickow

http ://tinadickow.dk/2012/06/25/lav-din-egen-turne-
plakat/

Social Media – som public service
I foråret 2012 oprettede Københavns politi en twitter 

profil, med det formål at oplyse og hjælpe københav-

nerne, i forbindelse med Distortion Festivallen skrev 

politiet målrettet information til deltagerne. Før festival-

len havde de 668 followers, i dag har de 5327.

Med en målrettet kommunikation skabte politiet public 

service for deltagerne, med små råd, vejledninger og 
faktuel information. Brugen af de sociale medier flytter 

Politi etaten ned på niveau med den almindelige borger, 

og skaber bro. Det er et genialt tiltag, intet mindre.

Det viser hvordan man kan tage et relativt „tørt“ produkt, 

og promovere det på en måde så modtageren føler det 

som en gave. Hvis man som virksomhed kan tage 

denne lektie med sig, har man vundet meget.

Jeg kan kun anbefale at man opretter sig som twitter 

bruger, om end ikke andet bare for at følge politiet.

Turning the tables  
– Fra negativ til positiv
Ofte bliver sociale medier som Facebook brugt til 

at kommunikere med brands, det kan være i rela-

tion til et spørgsmål, eller en træls oplevelse. For 

mange virksomheder er deres Facebook side de-

res forlængede eller sågar primære kundeservice 

indsats.

Sagen om Alexander der afbrød sit abonnement 

ved Yousee er et fantastisk eksempel på hvordan 

man vender en negativ post til sin egen fordel.

Opslaget skabte ikke stor opsigt til at starte 

med, henover de første 11 timer sker der ikke 

det store. Men efter at Yousee tager skeen i den anden 

hånd, og satser på et kreativt svar, sker der for alvor 

noget.

Den oprindelige tråd får over 13.000 likes, selve svaret 

fra Yousee får over 10025 likes. Tråden bliver delt, og 

når den vej rundt over 35000 likes og national tv omtale.

Der er for mig at se ingen tvivl om at alle vinder i denne 

sag, Yousee får fabelagtig omtale, Alexander får et godt 

svar og i svaret får Yousee slået nogle af deres kvaliteter 

fast, hele deres værditilbud bliver udbasuneret. Mon ikke 

Alexander tænker på Yousee næste gang han skal vælge 

tv-udbyder.

http://www.Facebook.com/tinadickow%20
http://tinadickow.dk/2012/06/25/lav-din-egen-turne-plakat/
http://tinadickow.dk/2012/06/25/lav-din-egen-turne-plakat/
http://www.twitter.com/KobenhavnPoliti
http://cphdistortion.dk/
http://www.dr.dk/P4/Kbh/Nyheder/Hovedstadsomraadet/2012/06/02/103751.htm
http://www.dr.dk/P4/Kbh/Nyheder/Hovedstadsomraadet/2012/06/02/103751.htm
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Networkingekspert // Idémager // 
Foredragsholder// Rådgiver // Mentor 

Carina Heckscher er Networking en livsstil, og hun spre-

der det glade Netværksbudskab med en ukuelig, smit-

tende energi. Carina lever simpelthen i „Mulighedernes 

Univers“, hvor mål og drømme er inden for rækkevidde 

– og midlet til at nå dem er Bevidst Networking. Carina er 

opvokset i en familie, som Netværker på livet løs. Her er 

medlemskab af professionelle Netværk en livsstil. I 2011 

besluttede Carina Heckscher sig for at inspirere andre til 

at netværke sig igennem hverdagen, som hun selv har 

gjort det i årevis. Med bogen „Networking – En del af 

min hverdag“ og de succesfulde Networking-foredrag er 

Carina startet flyvende på rejsen som professionel Net-

værksrådgiver.

Læs mere på : www.networkingekspert.dk

Voxlab giver  råd og teknikker, der klæder dig på til at 

tage ordet og kommunikere med glæde og personlighed. 

Med overskud som gør dig fri til at performe ; som giver 

dig og dine budskaber gennemslagskraften til at flytte 

mennesker og meninger.

Ordet „performance“ betyder „optræde“, og kommer op-

rindeligt fra teaterverdenen. Det gør Voxlab’s medarbej-

dere også.

Læs mere på www.voxlab.dk

Søren Valdorff Rasmussen startede med at arbejde pro-

fessionelt med Sociale Medier i 2008 i forbindelse med 

hans studie. I 2010 flyttede Søren Valdorff Rasmussen til 

USA for at arbejde med kunder som Make-A-Wish fou-

ndation, National Raisins.

Senere på året fik Søren muligheden for at arbejde sam-

men med Jysk Rejsebureau, i forbindelse med Lucky 

Bastard kampagnen, en mulighed som tillod at Søren 

Valdorff Rasmussen kunne afslutte sin uddannelse med 

afsæt i Facebook som branding værktøj. I dag er Søren 

ansat ved Media Function som Digital Strateg.

Læs mere på www.mediafunction.dk

Kreativ grafisk design blog
Designerminds er en kreativ grafisk blog, som spreder vi-

den og kendskab til det professionelle grafiske håndværk 

samt grafisk design på et højt niveau. Vi har bl.a. Grafisk 

inspiration, interviews med nye og etablerede designere, 

portrætter af kendte designere, og meget mere.

Vores spidskompetencer er grafisk design i forbindelse 

med udvikling af identiteter, typografi, branding, webde-

sign og meget mere.

Du kan finde inspiration til dit logodesign, visitkort, 

webdesign og meget mere på vores blog :  

www.designerminds.dk

Læs mere på www.linesakstrup.dk  
eller efter første kapitel.

Kapitel 4. – Bidragsydere

Carina Heckscher Voxlab

http://www.networkingekspert.dk%20


5Du er stadig i live – hva så nu?
Okay, det første år er overstået. Du er stadig selvstændig og dermed 
en del af den positive ende af statistikken. Hva så nu?
Er status quo godt nok? Eller skal du måske skridtet videre? Kan du 
overleve ved bare at gøre som du gør nu, eller skal du overveje at ud-
vide, tænke nyt og være proaktiv?
I dette kapitel kigger vi kort på næste skridt som iværksætter, på de 
muligheder du har for at tage din virksomhed videre. Måske er det 
Kina du skal udvide til, måske du skal skabe et stærk brand, få en klar 
digital strategi eller udvide med flere ansatte.
Uanset hvilken vej du vælger, så husk på at stilstand meget sjældent 
fører til noget positivt. Prøv at vende dine tanker om udvikling og ud-
videlse i dit lokale netværk, der er garanteret nogen der allerede har 
gjort det og kan komme med gode råd.

Kapitel 5
Vækst og den videre færd
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Jeg har ingen intentioner om at lave et langt og kedeligt 

indlæg omkring branding og dens teoretiske og etymolo-

giske oprindelse. Men der er stadig rigtig mange derude 

der ikke helt hvad det er, eller endnu vigtigere, hvad det 

kan gøre for deres virksomhed.

Jeg vil kort forsøge at opridse de væsentligste punkter 

som branding kan gøre for en virksomhed eller et pro-

dukt. Branding er et yderst kompleks emne, der ikke fyl-

destgørende kan forklares fyldestgørende på et enkelt 

blogindlæg, så værd opmærksom på at vi her kun kradser 

i overfladen !

De fleste kender godt ordet branding og det at brande 

noget. Men ofte misforstås det og/eller anvendes i flæng 

i forkerte sammenhænge. Mange betragter det som et 

smart ord for marketing eller markedsføring, men det er 

helt forkert ; Branding stikker meget dybere end de to 

foregående.

Marketing er den samlede proces og strategi for mar-

kedsføring og salg, og markedsføring er den kortsigtede 

eksponering overfor målgruppen. Begge har det til fælles 

at de ofte har fokus på at skabe resultater nu og her, og 

gerne i form af øget omsætning. Branding er en mere 

langsigtet proces der ikke i sig selv skal skabe omsæt-

ning, men forbedre forudsætningerne for at skabe øget 

omsætning.

Hvad er Branding og har det værdi for en lille virk-

somhed? I gamle dage brændemærkede man sine 

heste og køer, så ingen var i tvivl om hvem de tilhør-

te. I dag er det stadig brugt nogle steder, mens visse 

individer anvender det på egen krop af uransagelige 

årsager. Det er naturligvis herfra termen „Branding“ 

er udledt fra, når den anvendes i virksomhedsmæs-

sig kontekst.

Branding

colourbox.com
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Branding

Nok ordkløveri, hvad får DU ud af det?
En effektiv branding strategi skal skabe en klar identitet 

omkring din virksomhed og produkter og den har til hen-

sigt at skabe kundeloyalitet, kendskabsgrad, merværdi og 

associationer. De er i min optik de fire vigtigste faktorer 

at skabe gennem branding. Når de er på plads, sammen 

med en klar opfattelse af hvad din virksomheds identitet, 

image og brand er, kan man så videreføre det gennem 

marketing og markedsføring.

Kundeloyalitet kan ikke fremtvinges, det skal skabes gen-

nem en klarhed omkring hvem man er, og hvad kunden 

får, når de handler hos jer. Loyale kunder kommer gen-

nem gennemsigtighed, kontinuerlighed og værdier de 

kan relatere til og afspejle sig i.

Kendskabsgrad 
Kommer ikke igennem slagtilbud og irriterende reklamer, 

i hvert fald ikke en langsigtet én af slagsen.

Den eneste hastighed der stadig kan udkonkurrere lysets, 

er rygtets hastighed. Folk der snakker med hinanden og 

positivt omtaler et produkt er den bedste vej til høj kend-

skabsgrad, især i tider med sociale medier.

Men det er ikke nok at folk snakker, de skal snakke om 

dig i et positivt perspektiv der giver mening for dem og 

deres hverdag. Virale kampagner der skaber en voldsom 

her-og-nu effekt er glemt om 3 måneder, hvis den bare 

er lavet for at få folk til at snakke, uden at skele til hvad 

der snakkes om !

Merværdi 
Er måske den sværeste at forklare ordentligt. Men det 

er så uhyre vigtigt at folk opfatter et produkt, som mere 

end det reelt set er. Folk giver ikke 4 dobbeltpris for en 

Kildevæld, fordi vandet smager bedre end en Aquador 

„discount“ vand (begge tappes fra den samme kilde).

De ved sikkert heller ikke selv hvorfor de køber den dyre, 

men den giver dem mere end bare vand. Det samme gæl-

der for alle andre produkter, opgaven er „bare“ at finde 

den merværdi der tilføjes og eksekvere det ordentligt.

Associationer
Puha, nu bliver det virkeligt uhåndgribeligt ; for associa-

tioner er både de bevidste og de ubevidste ting folk 

opfatter, når de ser et produkt eller en virksomhed.

Når folk ser et produkt eller en virksomheds logo, sker 

der ofte ting oppe i hovedet, der afgør hvorvidt de hu-

sker det de ser og om de får en negativ eller positiv 

reaktion på det.

Det er også essentielt at målgruppen får de rigtige as-

sociationer når de ser produktet, eksempelvis at folk ser 

en flaskevand og tænker „velvære“ og „skønhed“ frem-

for „druknedød“ og „waterboarding“. Associationer er en 

ikke det nemmeste at kontrollere og stimulere overfor 

målgruppen, men den er vital på langt sigt.

Det lyder meget fint, hva så nu?
Oveni en klart branding identitet og et skarpt formuleret 

værdisæt for virksomheden kommer naturligvis sammen-

hængen imellem branding og markedsføring. Ordentlig 

branding kræver at kommunikation og markedsførings 

strategien er opbygget ovenpå det ønskede brand.

Nu tænker nogen sikkert nok, at deres virksomhed er for 

lille til at have gavn af branding… forkert ! Branding er 

essentielt uanset om du handler med B2B eller B2C, 

om du har 5 millioner kunder, eller bare 5.

Branding behøver heller ikke at være dyrt eller besværligt, 

men jeg vil dog kraftigt opfordre til at man får et eksternt 

bureau til det. Ikke blot for at på friske objektive øjne 

på, men også for at få en klar og gennemsigtigt forstå-

else af processen og hvad den kræver. Effektiv branding 

kræver ikke kun, at du som ejer ved hvad din virksomhed 

står for ; dine ansatte, leverandører og interessenter skal 

også vide det.

Prisen på at få lavet branding varierer meget efter udby-

deren af servicen og det samme med hvor lang tid det 

tager at få lavet det. De fleste ordentlige bureauer kom-

mer dog gerne ud til en uforpligtende samtale omkring 

branding og hvad det kan gøre for din virksomhed.

colourbox.com
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En betydelig del af Danmarks samhandel med 

Fjernøsten, Mellemøsten og Latinamerika fore-

går ved brug af remburs. Rembursen er et 

godt og solidt instrument til at fjerne eller re-

ducere, de risici der er i international handel.

Kim Sindberg har udgivet bogen „Remburs – en 

introduktion,“ Bogen giver en kort og præcis intro-

duktion til rembursen, så læseren hurtigt og let 

kan danne sig et overblik over, hvad en remburs 

er, dens grundprincipper og hvordan den virker.

Bogen er derfor en god „første indgang“ 

når remburs er på tale. Den kan købes i en 

række online boghandlere og som e-bog.

Derudover kan Kim Sindberg hjælpe med 

den praktiske håndtering af rembursen, 

så handlen kan gennemføres uden pro-

blemer. Det kan f.eks. være hjælp til :

 » Strukturering af rembursen og forretningen

 » Udfærdigelse af rembursens tekster

 » Gennemlæsning af den modtagne remburs

 » Udfærdigelse af de dokumenter der  

 skal præsenteres under rembursen

 » Dialog med bankerne – f.eks.  

 om uoverensstemmelser

DEN GODE VEJ TIL AT HANDLE PÅ REMBURS

colourbox.com

http://kimsindberg.dk
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Mange har et tvetydigt forhold til Kina. Det er kæmpe 

marked, der er umuligt at ignorere, specielt i disse tider, 

hvor Asien stort set er det eneste sted i verden som sta-

dig har høje vækstrater. På den anden side ligger Kina så 

langt væk fra de danske nærmarkeder, at det kan virke 

som en uoverskuelig opgave at komme i gang

Nogle overordnede faktorer, der kendetegner de virk-

somheder som har fået succes, er, at de alle har gjort 

deres research grundigt. De har set markedet for deres 

produkt, og derefter tilpasset produktet til netop dette 

marked. Det kan være nødvendigt i selve udrulningsfasen 

at være i stand til at lære af markedet og tilpasse sig 

løbende undervejs. At et produkt er fra Europa eller USA 

sælger desværre ikke produktet alene. At ærkerivalen har 

succes i Kina betyder ligeledes ikke, man kan komme til 

Kina og få samme succes.

Masser af muligheder til at komme i gang i Kina
Der er i dag, utallige muligheder for at starte op i Kina. 

Det er ikke så besværligt som det har været.

Din virksomhed behøver hverken have milliarder for at 

komme i gang eller skulle udstationere medarbejdere 

med familie etc. Alt efter omkostnings- og serviceniveau 

er der udbud på markedet der passer til ethvert tempe-

rament og budget.

Selv mindre danske virksomheder kan komme i gang 

uden alle ressourcer fra hjemme og hovedmarkedet skal 

allokeres til det nye Kina-marked. For de mindre virksom-

heder kan det tit være en stor fordel, at en ude-

frakommende medarbejder (lokal eller dan-

sker) med eksisterende erfaring i markedet 

ansættes. Dermed ville der være styr på 

hvordan det praktiske klares, samtidig 

med et par friske øjne aldrig skader. En 

anden vigtig faktor er således også pri-

sen ved at lokal-ansætte eller få hjælp 

udefra - i forhold til en udstationering 

af medarbejder. Opbyg og lær af mar-

kedet kontinuerligt og hav tid til at vinde 

markedsandele og bliv derefter profitabel.

Ovenstående tips burde give en 

god ide omkring både den men-

tale og operationelle proces om-

kring at starte op i Kina. Husk 

der ikke er nogen facitliste til 

Kina. Fejlene, som vil laves, skal mi-

nimeres så succeserne overskygger disse, og 

samarbejdes der med de rigtige folk i Kina er alt muligt  

– men intet er nemt.

Sproget er kun begyndelsen
Den første og mest iøjnefaldende forskel i forhold til at 

hjemmemarkedet er sproget. Mange virksomheder for-

står ikke hvor stor en indflydelse dette vil have på alt 

operation og kommende forretning i Kina. Ja, det er rela-

tiv ligetil at finde en oversætter eller assistent til at hjæl-

pe med det umiddelbare, men dette er kun begyndelsen. 

Forstil dig at din virksomhed netop har landet den første 

ordre og ordrebekræftelsen skal skrives under. Denne vil 

stort set altid være på kinesisk (tegn), som du ikke har 

nogen chance for at forstå indholdet. Du bliver med an-

dre ord nødt til at stole på din rådgiver eller oversætter. 

Denne afhængighed af personer der kan tale og forstå 

sproget vil være noget der følger med overalt i Kina.

I sprogbarrieren ligger ikke kun selve 

sproget. Indbygget i sproget er forståel-

sen for kulturen, smag og adfærd. Alle 

disse ting vil gøre det vanskeligere at 

fortolke, hvad der foregår. Også vær-

dierne er så anderledes at det til tider 

er svært at vurdere om der skal reage-

res oprørt eller bare ignorere situatio-

nen. Det vil tage noget tid at få denne 

indsigt og forståelse, men der er intet 

andet end at kaste sig ud i det 

og lytte til medarbejdere 

eller rådgivere un-

dervejs.

 
Vigtige kul-
turforskelle
Forskellige 

kulturer har alle 

forskellige måder 

at kommunikere 

på, og her er kinesisk 

og vestlig kultur meget forskellig.  

Et af de mere kendte eksempler er diskussioner, 

hvor vesterlændinge siger deres ærlige mening, selv når 

de ikke er enige. Kinesere siger derimod ikke direkte 

nej, men udtrykker nej’et på en mere indirekte, diskret 

Ovenstående spørgsmål er umiddelbart ikke nemt 

at svare på. Dagligt kan man i danske nyhedsme-

dier læse om den boomende økonomi i dette store 

asiatiske land, som alle vil have en bid af. Men hvor-

dan kommer man i gang, hvis man ikke har uanede 

midler?

Kina – trussel eller mulighed?

colourbox.com
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Kina – trussel eller mulighed?

måde. Det kan give nogle problemer, når der skal gøres 

forretning og man ikke er klar over denne kulturforskel.

Når der skal dannes forretningsforbindelser kan der også 

nemt opstå misforståelser. Vesterlændinge føler, at kon-

trakten bestemmer forholdet, og refererer til den, hvis 

der er ændringer i forhold til hvad der står skrevet. Kine-

serne mener, at kontrakten er et godt sted at starte, men 

hvis situationen ændrer sig, så bør vilkår og betingelser 

også ændres. Hvad forretningskontrakter angår, har kine-

serne ikke ændret sig en smule.

Alle forretningsforbindelser må kommunikere og løse pro-

blemer. Success i begge skaber tillid, mens svigt i kom-

munikation eller problemløsning ødelægger tillid. Mis-

forståelser er de største skjulte omkostninger, når man 

laver forretninger med kineserne, og de forårsager fejl 

og mistillid. Forretning uden tillid signalerer et knækket 

forhold. Vesterlændinge sætter sit lid til loven, kineserne 

til forbindelserne.

Et eksempel : „Hvordan kan du bede mig om at tabe pen-

ge?“ Dette spørgsmål kan kun stilles af en kineser. Til 

dette svares af vesterlændingen : Det er ikke personligt, 

det er bare forretning.

Hvordan kineserne kommunikerer, løser problem og op-

bygger forretningsmæssige relationer er under foran-

dring, men langsomt. Derfor er det en nødvendighed 

når der skal laves forretning i Kina at tage deres briller 

på og se verden på deres måde, i stedet for at tro at 

alt gøres på vores måde og ikke mindst at dette er den 

rigtige måde.

Hvor starter man?
Når først beslutningen er taget omkring at forsøge sig på 

det kinesiske marked, skal man finde ud af hvilket af de 

30 provinser der skal være det første marked, man foku-

serer på. Der er flere forhold der spiller ind, når denne 

beslutning skal tages. I dag er langt de fleste danskere 

baseret i Shanghai samt Beijing. Grunden til dette er at 

markedet er mere udlændinge-venligt her og nemmere at 

gå til. Man behøver ikke snakke flydende kinesisk for at 

kunne begå sig, ligesom det her er nemt at finde hjælp. 

Livskvaliteten er ligeledes langt højere end uden for stor-

byerne. Fordelene ved Beijing er den nære kontakt til re-

geringen og indflydelsesrige folk, hvorimod Shanghai er 

mere fokuseret udelukkende på forretning, ligesom byen 

er det finansielle centrum på hovedlandet Kina.

I første omgang er det væsentligt, hvilket produkt der 

tilbydes – produktion eller salg/service? Eftersom løn-

ningerne er steget kraftigt i de større byer, er specielt 

produktion rykket længere ind i landet. Over halvdelen af 

Kinas indbyggere lever stadig som bønder og er generelt 

interesseret i at tage del i Kinas industrialisering og 

få del i rigdommen. Det er ligeledes ikke lang 

tid siden store firmaer som Mærsk og Fox-

conn rykkede dele af deres produktion 

og servicecentre til provinsen Sichuan 

med hovedstaden Chengdu i midten 

af det kinesiske rige.

Ved ansættelse af lokale medarbej-

dere, er der forskellige muligheder 

for at finde dem. Den mest brugte 

er de store online rekrutteringsser-

vices, såsom 51job.com eller zhaopin.

com. Dette er en ganske udbredt frem-

gangsmåde, når medarbejdere til virksom-

heden skal findes. Brugen af rekrutteringsbureauer er li-

geledes stærkt stigende, specielt til meget specialiserede 

stillinger eller til de større stillinger.

Lønniveauet i Shanghai er som sagt stærkt stigende. En 

typisk universitetsuddannet bachelor uden erfaring star-

ter på ca. 2.500 RMB (kinesiske Yuan Renminbi, svarer til 

ca. DKK 2.250), men stiger relativt stærkt, når erfaring 

opbygges. Hvis man derfor skal have en mere specialise-

ret ansat med 3-5 år erfaring inden for et givent område 

kan det nemt koste 8.000-10.000 RMB pr. Måned (ca. 

DKK 7.250 – DKK 9.050). Til grundlønnen skal der fra ar-

bejdsgiveren tillægges 44 pct. af lønnen i sociale ydelser, 

der går til pension, sundhedsforsikring, boligunderstøt-

telse osv. Det er en betingelse for officiel ansættelse, at 

disse ydelser betales og kan således ikke undgås.
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Kina – trussel eller mulighed?

Ligesom Kina er delt op i provinser, er Kinas utallige fa-

brikker overordnet set også delt op i klynger. Stort set 

hver eneste branche har en by eller specifikt område, 

hvor hovedparten af fabrikker holder til. Et par eksempler 

kan være, at 60 pct. af alverdens knapper produceres i 

Wenzhou eller Shunde i Guangdong-provinsen, der hu-

ser mere end 1.200 forskellige møbelfabrikker. Denne 

opbygning af klynger giver kunden et stort udvalg på et 

relativt lille område, så der kan konkurreres på lige vilkår. 

Ligeledes har det en stor effekt på rekrutteringen af er-

farne arbejdere hvilket er til gavn for alle parter. Bortset 

fra teoribøgerne er dette noget nær det tætteste, man 

kommer på fuld konkurrence. For danske virksomheder, 

der vil finde kvalificeret arbejdskraft, kan det være klogt 

at starte med at identificere en klynge-by, der producerer 

et produkt, der svarer til ens eget.

For danske SMV’er vil de kinesiske medarbejderes en-

gelskkundskaber ligeledes være vigtigt. Selvom engelsk-

kundskaberne generelt er på vej op, specielt i de store 

byer, er de ikke gode nok endnu til at man kan klare sig 

uden kendskab til kinesisk i den daglige forretning. Den 

normale praksis er at finde en assistent der kan hjælpe 

med diverse gøremål, og her er det vigtigste at finde 

en, man kan stole på. Men man bliver stadig nødt til at 

tage forholdsregler for at undgå at blive snydt – hvilket 

desværre ses en gang imellem.

Sprogbarrieren er klart en af de største udfordringer for 

udenlandske virksomheder. En jobsamtale hos udenland-

ske virksomheder ender desværre tit i at blive en sprog-

test, hvilket bringer fokus væk fra de vigtigste egenska-

ber hos f.eks. en sælger. Den bedste sælger behøver 

ikke nødvendigvis snakke engelsk. Dette gør salg til det 

lokale kinesiske marked til en skarp konkurrence med 

lokale firmaer, der ikke har dette problem, og derfor tit 

kan betale deres ansatte mindre.

Ovenstående kaster lys på nogle af de umiddelbare pro-

blemstillinger, der skal håndteres, hvis man vil ind i Kina. 

For at komme lettest gennem de indledende overvejelser 

kan det derfor anbefales at få hjælp fra folk, der har 

været gennem overvejelserne før. Dette kan senere 

hen meget nemt blive den bedste beslutning, 

man træffer i forhold til entreen på det kine-

siske marked.

4 råd der kan bane vejen for succes i Kina
•	 To basale principper : Intet er nemt – Alt er muligt.  

 Hvis tingene er for nemme, husk første princip.  

 Hvis tingene er for svære, husk andet princip.

•	 Kina består af over 30 provinser. Hver med egen  

 regering, sprog og kultur. Se på hver provins som  

 et selvstændigt land og tilpas din strategi derefter.

•	 Der er meget fokus på den boomende mellemklasse  

 i Kina, som er et godt sted at starte. Glem dog ikke  

 dens massive størrelse og udvælg specifikke mål- 

 grupper i målgruppen. Vær sikker på, at dit produkt  

 opfylder denne specifikke målgruppes behov.

•	 Som ethvert andet sted på jordkloden handler det om  

 at opbygge langvarige relationer til dine kunder. Kina  

 er ikke meget anderledes. Det første salg er måske  

 svært, men kan du holde hvad du har lovet, er dine  

 kunder loyale. Kunderne forstår godt, at deres  

 leverandører også skal tjene penge, og ser på  

 en handel som win-win.

Fakta om Kina 
•	 Landet har ca. 1,33 milliarder indbyggere 

•	 Hovedstaden heder Beijing 

•	 Møntfoden heder Renminbi(RMB),  

 kaldet Yuan 

•	 Der er cirka 461 millioner mobilitele- 

 foner og cirka 162 millioner  

 internetbrugere
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Hvad indebærer en god digital strategi? Og hvordan 

tager du de første skridt?

© Iværksætter Netværket Danmark · Harald Tokerød

Styrk dit brand’s Digitale Identitet
Begrebet Digital Identitet bruges ofte i forbindelse med 

Nem ID, netbank og den digitale identitet vi som individer 

har, når vi bevæger os rundt i cyberspace. Sat ind i en 

kommerciel sammenhæng, giver begrebet Digital Identi-

tet rigtig god mening, da alle har en digital identitet uag-

tet om vi taler om en organisation, et brand, et individ 

eller politisk enhed.

Når vi nu alle har en digital identitet, så må der også 

være behov for at differentiere sig fra de andre digitale 

identiteter. Rent faktisk så er den digitale identitet din 

potentielle kundes, medarbejders og investors første-

håndsindtryk af dig, dit brand og din virksomhed. Derfor 

kan du jo lige så godt være bevidst om dette første-

håndsindtryk og bestræbe dig på at give det stærkeste 

og mest positive indtryk overhovedet muligt. Det kræver 

først og fremmest en klar strategi med konkrete mål-

sætninger for dit brand’s online tilstedeværelse i form 

af website, nyhedsbrev, blog, online tilgængeligt PR om-

tale og ikke mindst sociale medier i form af Facebook, 

LinkedIn, Pinterest, Instagram, osv. Derudover skal man 

sikre RELEVANS og TIMING i enhver post/update og gerne 

krydret med lidt kreativ sans for at styrke budskabet.

Rigtig mange opfatter fortsat sociale medier som et un-

derholdningsmedie, der ikke har nogen relevans for virk-

somheder og deres marketing. Det er helt forfejlet, da 

det netop er de sociale medier der i rigtig mange tilfælde 

udgør first point of contact med kunden. Her skabes der 

et vitalt talerør for virksomheden, direkte til kunden, som 

med stor sandsynlighed kan blive 

starten på et langvarigt kunde-

leverandør forhold. Men det 

forudsætter naturligvis, at man 

som virksomhed taler med (og 

ikke til) og i øjenhøjde (ikke 

i knæhøjde) med brugeren og 

dermed har forstået det pågæl-

dende medie. Deraf vigtigt at have 

dialog med brugerne og ikke at under-

vurdere brugeren som mange virksomheder 

gør i form af fordummende konkurrencer eller 

med budskaber som „like denne post hvis du synes 

godt om billedet“ eller „vi donerer 10.000 kr. til velgø-

renhedsorganisation x hvis vi når 5.000 likes på dette 

billede“. Hvis man bevidst har valgt en kampagne og går 

helhjertet ind i det og tænker innovativt og kreativt, så 

kommer brugernes „likes“ helt naturligt.

Rigtig mange virksomheder overser det store potentiale 

i LinkedIn som fabelagtigt networking redskab som også 

byder på meget mere end det, i form af bl.a. emplo-

yer branding, facilitering af brand ambassadører, brand 

awareness, kundelead generering, produktpromovering,

Tag for eksempel gamification – et koncept der i den grad 

overses på trods af dets enorme styrke i form af mu-

ligheden for at booste kendskabsgraden til dit firma og 

brand og så endda på en, for brugeren, underholdende, 

inspirerende, belærende måde.

Værdien af employer branding opnås hver gang en med-

arbejder rekrutteres via LinkedIn, da der spares penge 

til et eksternt rekrutteringsfirma og man har mulighed 

for at tjekke referencer på den pågældende medarbejder 

indenfor sit eget netværk.

Hver gang en medarbejder sendes på kursus eller del-

tager i et attraktivt seminar, vil en relateret update fra 

medarbejderen afspejle virksomhedskulturen og mulig-

hederne I den pågældende virksomhed  

– et sundt tegn på at man som virksomhed prioriterer, 

anerkender og investerer i sine medarbejdere. Et sådan 

budskab er trods alt stærkest når medarbejderen selv 

fortæller denne historie, fremfor at det er virksomhe-

den der skal gå ud og klappe sig selv på skulderen.

Essensen i dette er, at virksomheden bør sikre 

faciliteringen af disse positive marketing effek-

ter bl.a. via de sociale medier – det resulte-

rer i gratis markedsføring fra loyale kunder.

Digital strategi
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Digital strategi

Det er vigtigt at man i strategien har nogle klare målsæt-

ninger for hvad virksomheden vil opnå med sin tilstede-

værelse på de respektive medier (antal fans, ekspone-

ringsgrad, konvertering af kundelead til salg, uddanne 

kunder, supportere, engagere, osv.).

Klare målsætninger vil give mulighed for at vurdere om 

indsatsen er tilfredsstillende eller hvorvidt nogle af ind-

satserne bør tilpasses. Det skaber tryghed for organisati-

onens medarbejdere (afstemningsforventning), mulighed 

for at tilpasse indsatsen løbende, frihed til at ekspe-

rimentere indenfor rammerne og mulighed for at måle 

styrkelsen af den digitale identitet gradvist.
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Hvad kan jobcentret tilbyde iværksættere?
Jobcentrene har kompetence til at vejlede iværksættere 

om forskellige muligheder for rekruttering af arbejdskraft. 

Herudover kan jobcentrene rådgive virksomhedslederen, 

som kommer i en situation, hvor der er udsigt til, at en 

medarbejder er fraværende i længere tid, eksempelvis 

grundet sygdom, og der derfor opstår et behov for en 

indsats for at fastholde medarbejderen på arbejdsplad-

sen. Jobcentrene kan også hjælpe, hvis der er behov for 

efteruddannelse – enten af ny-

ansatte eller af eksisterende 

medarbejdere. Vi giver her 

en kort gennemgang af 

de forskellige mulighe-

der og opfordrer dig til 

at kontakte dit lokale 

jobcenter, hvis du har 

spørgsmål eller en 

konkret opgave, der 

skal løses.

Rekruttering og jobformidling
Medarbejderne på landets jobcentre har adgang til en 

stor ressourcebank af ledige, der er parate til nye ud-

fordringer. Jobcentrene hjælper gerne med at finde en 

match mellem en iværksættervirksomhed og en ledig. 

Foruden hjælp til ansættelse af medarbejdere på almin-

delige vilkår, kan jobcentrene også hjælpe med ansæt-

telser inden for følgende kategorier :

•	 Løntilskud og virksomhedspraktik

•	 Job med løntilskud til førtidspensionister

•	 Fleksjob

•	 Voksenlærling

•	 Løntilskud og virksomhedspraktik

Som iværksættervirksomhed kan I være med til at gøre en 

forskel for en ledig borger ved at ansætte en potentiel 

ny medarbejder i virksomhedspraktik eller med løntilskud 

i en periode på op til et år.

Det har fordele for både din virksomhed og den ansatte. 

Den ledige borger kan bruge ansættelsen som et „spring-

bræt“ til på ny at komme i beskæftigelse, og i virksomhe-

den får I mulighed for at danne jer et indtryk af, hvordan 

den pågældende arbejder fagligt og i samarbejde med 

kollegerne.

Formålet med både virksomhedspraktikken og løntilskuds-

ansættelsen er, at den ledige opnår læring og genoptræ-

ning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Målet 

er desuden, at den ledige efter virksomhedspraktikken 

eller løntilskudsperioden opnår ordinær beskæftigelse.

Job med løntilskud til førtidspensionister
Nogle førtidspensionister ønsker stadig at bruge den re-

starbejdsevne, de har. Som virksomhed har I mulighed 

for at ansætte en førtidspensionist i job med løntilskud.

Et job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob) 

er en stilling på særlige vilkår, hvor det særlige er, at 

arbejdsgiver og arbejdstager aftaler sig frem til løn- og 

arbejdsvilkår, der svarer til arbejdsindsatsen. Skånejobbet 

skal godkendes af kommunen, som udbetaler et tilskud 

til ansættelsen. På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjem-
meside kan du finde de aktuelle satser.

Fleksjob
Ansættelse i fleksjob kan være en mulighed for personer, 

der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på 

fleksible vilkår. Under ansættelsen betaler du som ar-

bejdsgiver løn til medarbejderen og modtager et tilskud 

til lønnen, der modsvarer medarbejderens manglende 

arbejdsevne.

Voksenlærling
Voksenlærlingeordningen giver virksomheder mulighed 

for at opkvalificere egne medarbejdere eller for at an-

sætte en ny medarbejder som voksenlærling og dermed 

være med til at forebygge fremtidig mangel på faglært 

arbejdskraft i virksomheden.

Jobcentrene kan hjælpe din iværksættervirksomhed med 

at få medarbejdere eller ledige borgere over 25 år i vok-

senlære. Hvis ansættelsen sker inden for et fag med 

mangel på arbejdskraft kan virksomheden få tilskud til 

aftalen. Hvilke fag, det drejer sig om, kan du se på din 

lokale Beskæftigelsesregions hjemmeside. Se den her 
for Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Forhåbentlig skal du en dag bruge flere ansatte. Op-

slag på nettet er ikke den eneste måde at få flere 

hænder på.
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Når der skal flere hænder til – rekruttering og jobcenteret
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Når der skal flere hænder til – rekruttering og jobcenteret

Fastholdelse af medarbejdere
Hvis en af dine medarbejdere bliver sygemeldt i længere 

tid, kan det give rigtig god mening at arbejde på at fast-

holde medarbejderen på arbejdspladsen. For virksomhe-

den betyder det, at arbejdskraften delvist bevares, så 

medarbejderens viden og kompetencer ikke går tabt. For 

medarbejderen betyder det, at isolation, tab af arbejdsi-

dentitet og selvværd undgås samt at sandsynligheden for 

at kunne vende fuldt tilbage på arbejdet øges.

Fastholdelse af medarbejdere kan også være aktuelt, hvis 

en medarbejder er eller bliver begrænset i sin arbejds-

evne. I sådanne tilfælde kan der ansøges om hjælp til 

individuelt tilpassede arbejdsredskaber eller ansættelse 

af en personlig assistent i op til 20 timer ugentligt.

Kontakt dit lokale jobcenter hvis du mangler råd og vej-

ledning i forhold til at fastholde en medarbejder, der en-

ten er sygemeldt eller har nedsat arbejdsevne eller læs 

mere på socialtengagement.dk.

Efteruddannelse
Hvis dine medarbejdere eller nyansatte har behov for ef-

teruddannelse, kan dit lokale jobcenter give råd og vej-

ledning i forbindelse med dette.

Hvis din medarbejder har behov for efteruddannelse, har 

du mulighed for at tilmelde vedkommende til erhvervsret-

tet uddannelse for voksne. Din virksomhed skal betale 

kursusgebyret og har efterfølgende mulighed for at søge 

om VEU-godtgørelse.

Når en virksomhed ansætter en ledig, er der mulighed 

for, at der kan laves en aftale om opkvalificering i op til 

6 uger af den ledige med henblik på at kunne bestride 

det pågældende job. Aftalen indgås inden ansættelsen 

og skal godkendes af den nyansattes jobcenter. Find 

mere information… på jobnet.dk/arbejdsgiver, hvor du 

både kan læse om jobcentrenes tilbud og finde dit lokale 

jobcenter.
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Kommunikation :
•	 Google hangout

•	 Skype

•	 Teamviewer

•	 MSN Messenger

•	 Yahoo Messenger

Fildeling og planlægning :
•	 Dropbox

•	 Wunderlist

•	 Google Calendar

•	 MozBackup

Antivirus og anti-malware :
•	 AVG Free

•	 AntiVir PersonalEdition

•	 Ad-aware

•	 Spybot : Search & Destroy

Nyttige gratis databaser :
•	 CVR registret

•	 Krak.dk

•	 um.dk

•	 Danmarksstatistik.dk

Social media - værd at følge :
•	 http ://mashable.com/

•	 http ://searchenginewatch.com/social

•	 http ://insideFacebook.com

•	 http ://www.LinkedIn.com/
company/media-function

•	 http ://twitter.com/skattefar

Analyse og tracking
•	 Google Analytics

•	 WooRank

•	 Google Webmaster Tools

•	 Free Monitor for Google

•	 Alexa

Gratis hjælpemidler

Der findes utroligt mange gratis hjælpemidler, pro-

grammer og software på internettet. Vi har her prø-

vet at lave en oversigt over nogen af dem. Alle er 

som udgangspunkt gratis, men vær opmærksom på 

at de alligevel prøver at hive penge ud af dig ved 

køb af ekstra ydelser.
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Ulrich Heegaard er opvokset i København og uddannet 

på CBS. Han har boet i Shanghai siden 2005, og læser 

og taler kinesisk. Inden opstart af sin egen virksomhed, 

Asia Phase, arbejdede han for en række danske virksom-

heder i Kina.

Læs mere på www.asia-phase.com 

Lær mere på www.BrandOffice.dk  

eller efter første kapitel.

Vores fokus er områder med relation til Digital Identitet 

indenfor sfæren : Strategi, PR, Uddannelse & Co-Creation. 

Eksempelvis styrkelse af jeres brand, forøgelse af bruger-

engagement i målgruppen, kommunikation og formidling 

af jeres organisationskultur, uddannelse af jeres organi-

sation til at udnytte værdien af sociale medier og til at 

håndtere og opnå succes med alle jeres digitale medier, 

sikre eksekvering af strategi så værdien opnås – vi tænker 

strategi samtidig med en hands-on tilgang til det.

Læs mere på www.tokeroed.com

Birgit Thorup – Arbejdsmarkedschef i Ikast Brande Kom-

mune.

Tonny Mikkelsen – Rekrutterings- og Virksomhedskonsu-

lent i Ikast-Brande Kommune.

Læs mere på www.ikast-brande.dk

Kapitel 5. – Bidragsydere

Tokerød Consulting
Corporate Digital Identity®



6Det var det for nu. Vi håber du føler dig lidt bedre klædt på, til livet 
som iværksætter.
Du er altid velkommen til at komme med konstruktiv kritik på bogen 
i vores gruppe på LinkedIn, eller på Facebook. Allerede nu arbejder vi 
på næste års opdatering, for den her bog skal være levende og udvik-
lende, ligesom iværksætteriet.
Sidst et kæmpe tak til alle vores sponsorer, forfattere, medhjælpere 
og andre der har biddraget til denne bog. Uden jer var dette projekt 
aldrig blevet gennemført.

Vil du med til næste år?
Hvis du mener at du kan biddrage til denne bogen, med en unik viden, 
specialist erfaring eller et anderledes kapitel? Så er du velkommen til 
at kontakte os.

Kapitel 6
Afrunding
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•	 Hvert år registreres der cirka 12.000  

 nye cvr nr. i Danmark 

•	 Kun cirka halvdelen af nye CVR numre  

 eksisterer efter et år

•	 Antallet af nyregistrerede virksomheder i Danmark  

 er i løbet af 2011 stagneret på et niveau, som  

 svarer til 2005 

•	 Antallet af nye virksomheder er altså væsentligt  

 lavere i dag end ved finanskrisens start i 2008

•	 I en generation af nye virksomheder formår  

 cirka halvdelen at overleve i fem år

•	 Kun ca. 27  % iværksættere er kvinder.  

 I uge 39 hvert år afholder vi tema uge  

 for kvindelige iværksættere

•	 Under 7 % af IT iværksættere er kvinder

•	 25 % af alle unge under 25 drømmer om  

 iværksætteri, men kun 2,5 % udlever drømmen

•	 At hver 4. studerende drømmer om at blive  

 selvstændig? Men udad disse, realiserer  

 kun hver 10. drømmen

•	 At nye iværksættere gennemsnitligt er 45 år gamle.  

 I uge 4 afholder vi temauge for unge iværksættere

•	 Iværksættere med anden etnisk oprindelse starter  

 yngre og klarer sig ofte bedre, end andre iværksættere 

•	 Siden 2010 har EU afsat 130 millioner til  

 Mikrolån til danske iværksættere, men ordningen  

 ikke endnu er implementeret herhjemme.  

 Iværksætter Netværket Danmark  

 kæmper for en løsning

Aktuelle facts om iværksætteri i Danmark

© Iværksætter Netværket Danmark

Vidste du?
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Kreativ grafisk design blog
Designerminds er en kreativ grafisk blog, som spreder vi-

den og kendskab til det professionelle grafiske håndværk 

samt grafisk design på et højt niveau.

Vi har bl.a. Grafisk inspiration, interviews med nye og 

etablerede designere, portrætter af kendte designere, og 

mange andre ting der er vigtige at vide i forbindelse med 

grafisk produktion.

Vores spidskompetencer er grafisk design i forbindelse 

med udvikling af identiteter, typografi, branding, webde-

sign og meget mere.

Du kan finde inspiration til dit logodesign, visitkort, 

webdesign og meget mere på vores blog :  

www.designerminds.dk

Mvh
Mads Poulsen  

& Daniel Maul

Grafisk design & layout

http://www.designerminds.dk
http://www.designerminds.dk
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