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At være selvstændig er ikke for alle
(ligesom linedancing, Haggis og
teltferie heller ikke er)

Har du iværksætterpotentiale – og
kan din idé holde vand?
Går du med en iværksætter i maven, men er du i tvivl om, hvordan du kommer ud over
rampen med din idé? Er ord som budget, forretningsplan og salg fremmede for dig og er
du på herrens mark, når det kommer til de juridiske aspekter ved at starte egen virksomhed?
Så er der råd at hente i denne e-bog! Skridt for skridt hjælper den dig med at accelerere
din idé til en rentabel forretning – som ikke alene giver dig brød på bordet, men også
skaber reel værdi for dine kunder.
For det handler i sidste ende om at du skal sælge noget til nogen
- også selvom tanken om ”at sælge” virker ligeså attraktiv som en rodbehandling uden
bedøvelse.

At være selvstændig er ikke for alle
(ligesom linedancing, Haggis og teltferie heller ikke er).
Men måske er det noget for dig? Lad os sammen tage de fem første store skridt på vej
mod dit liv som selvstændig – med kvalificeret hjælp fra en række af vores dygtige
samarbejdspartnere, som ved alt om det, at skabe en forretning og efterfølgende drive
den.

De fem skridt, der kan accelerere din forretningsidé,
kommer her:
#1. Dit produkt og din målgruppe:
”Find the blind spot”. Her handler det om at blive specifik.

#2. Salg:

Det handler om kunden – ikke om dig.

#3. Økonomi:

Du kan ikke ”fradrage” dig til succes! Her handler det om at være realistisk.

#4. Jura:

Få det på skrift. Her handler det om regler og risikovillighed.

#5. Kommunikation:

Elsk dine kunder og hold mere end du lover! Her handler det om autenticitet, empati og
true love!

#1. Dit produkt og din målgruppe:
”Find the blind spot”.
Du behøver ikke gen-opfinde den dybe tallerken for at starte en god forretning. Der vil altid være brug for folk, der klipper hår, fotograferer og laver yogakurser, men der er også ret
mange, der allerede tilbyder de ydelser. Derfor er det en god idé, at finde ud af hvem, du
gerne vil klippe, fotografere eller undervise i yoga – og så tale direkte til dem. Afdæk
markedet og find ud af om der er et hul, som dit specifikke produkt med fordel kan fylde
ud. Finder du ”the blind spot” har du muligvis fundet guld, men for at finde ud af om
markedet er gearet til dit produkt, skal du turde blive specifik omkring din målgruppe.
Altså sådan helt specifik:

Ikke bare:
Undervisning i glaspusteri
Men meget hellere:
Undervisning i glaspusteri til fraskilte fædre med børn i lige uger.
Frygten for at skræmme kunder væk, når man definerer en helt-ind-til benet målgruppe
kan du ligeså godt begrave med det samme. Man kan alligevel ikke sælge alt til alle, så lad
for Guds skyld (men mest for din egen) være med at sige, at din målgruppe er alle, der vil
købe.
En ekstra bonus ved at gøre sit forarbejde, er, at du finder ud af, om der er ”nok”, der har
brug for dit produkt, og hvordan du skal kommunikere til dem. Hvis der ikke er flere i din
målgruppe, end at du kan sende hver af dem et håndskrevet brev, så skal du måske genoverveje din idé – hvis det er noget, du skal kunne leve af.
- Mere om det under #3.skridt.

#2. Salg: Det handler om kunden
– ikke om dig.
Vi er generelt bange for at blive associeret med ”den irriterende” sælgertype. Ham, der
ringer og vil sælge os telefonabonnementer, vi ikke har brug for, eller hende med rastafarihår og keychain, der angriber os og vores dårlige samvittighed midt på Strøget, når vi har
allermest travlt.

Men har du egentlig nogensinde købt noget af en, du syntes var r** irriterende? Nej vel?
Du behøver ikke at være irriterende for at kunne sælge – faktisk køber vi oftest af dem vi
kan li’. Det handler om autenticitet og troværdighed – og så handler det i øvrigt om dine
kunder og deres behov og slet ikke om dig.

Jesper Toft, Partner hos Katalysator og tidligere international management konsulent hos People & Performance, hjælper dig med det 2. skridt:

Alt salg handler om værdi. Ikke din påståede værdi, men kundens oplevede værdi.
Vi kan udvikle produkter, markedsføre og lave e-bøger, men hvis ikke, der er nogen, der
køber vores varer, så er det jo ligegyldigt.
Du skal forstå dine kunders købsprocesser; hvad er de styret af – er det pris eller viden, der
bestemmer om de køber dine varer? Hvis det er pris, så kan du tale stolpe op og stolpe
ned om køreglæde og prestige uden at sælge en eneste bil.
Er det ekspertviden, så skal du være ligeså klog og vidende, som dine kunder, ellers kan
du ikke sælge noget til dem.
Du skal spille på dine kunders banehalvdel og kende og forstå deres virkelighed; dit
eneste fokus bør være, at dine kunder skal være et bedre sted i morgen end de er i dag.
Tænk på, hvilke ulykker, du forhindrer for dine kunder – eller hvilken værdi, du tilfører dem
med dit produkt. Og sidst, men ikke mindst, så skal du huske: Du snyder ikke og du
lyver ikke.

Du skal have dine kunder i tale – også når du bare gerne vil have et godt råd. Really? Ja!
det er dem, der fortæller dig om du er på rette spor. Faktisk kan du være heldig, at de
gider bruge tid på at hjælpe dig med at blive skarpere – både i udviklingen af dit koncept,
men også på, hvad det er, de tænder på rent salgsmæssigt (eller hvad de tænder af på).
Så spørg om hjælp fra kunderne – vi er som mennesker glade for at kunne hjælpe andre.
Survey Monkey er et glimrende researchredskab til den slags, eller de sociale platforme,
hvor din målgruppe færdes. Men hvor mange kunder er egentlig nok for at have en forretning? Har du lavet regnestykket?

#3. Økonomi:
Du kan ikke ”fradrage” dig til succes.
Regnskab og bogføring… gab, kan det blive mere tørt? Ja, det kan det godt, hvis vi topper
det med et momsregnskab og en selvangivelse. Ikke desto mindre, så er det noget der
følger med, når du starter virksomhed. Heldigvis findes der i dag en lang række lettilgængelige regnskabsprogrammer online, der gør disciplinen både mere spiselig og endda
motiverende (!). Der findes selvfølgelig også dygtige mennesker derude, som lever af at
yde førstehjælp til alle os andre.
Jane Blaabjerg er revisionsuddannet og har i en årrække undervist og rådgivet i ALT, der
har med økonomistyring at gøre, så Jane ved PRÆCIS, hvad du kan trække fra og hvad du
ikke kan trække fra:

Når du går fra kun at have et cpr.nr til også at få et cvr.nr. er der pludselig en masse nye
ting, du skal forholde dig til. Som revisor synes jeg selvfølgelig det er ENORMT vigtigt at
du tager dit regnskab seriøst. Du sælger ikke mere ved at lave dit regnskab, men din
forretning kan, på trods af en fantastisk idé og et godt salg, alligevel ende som en fiasko,
hvis ikke du forholder dig til tallene.
Det er rigtigt, at du kan trække udgifter fra, som du har for at drive din forretning. Men…
hvis ikke du har indtægter der matcher dine udgifter, så har du ikke noget at trække dine
udgifter fra i. Du kan ikke fradrage dig til succes! Selvom du kan trække både firmabil,
husleje og forretningsmiddage fra, så skal du stadig have penge på kontoen til at betale
for tingene. Måske du kan lukke den næste handel lige så godt ved at køre i privatbilen
ud til kunden (her kan du få skattefri kørselsgodtgørelse for de erhvervsmæssigt kørte
kilometer) eller ved at invitere på ”termokaffe” på kontoradressen (du har fradrag for køb
af kaffe til dine kundemøder).
Mange nystartede synes det kan være grænseoverskridende at ”sætte sig i udgifter” til
f.eks. at få hjælp til at lave momsregnskaber eller andet – søg hjælp til de opgaver, der
ligger uden for dine spidskompetencer. Med regnskabet som eksempel kan det måske
virke dyrt, hvis du som nystartet skal betale revisor eller bogholder flere tusinde kroner
for at lave et momsregnskab, men, hvis du selv skal bruge 3 fulde arbejdsdage eller alle
aftener i halvanden uge på at lave momsregnskabet, så er spørgsmålet om pengene ikke
er godt givet ud, så du i stedet kan bruge dine arbejdsdage på at lukke det næste salg,
udvikle på din idé eller være sammen med familien.”

#4. Jura: Få det på skrift.
Godt så. Men hvad, hvis du er selvstændig sammen med andre? Hvem skal så lave
regnskab og betale for gildet, hvis virksomheden går konkurs?
Jura er ligeglad med følelser. Selvom det er din bedste ven, du starter virksomhed med, så
er det en god idé (som i VIRKELIG god idé) at have papirer på alt det, I som venner tager
for givet, at I er enige om. Derudover, er der også et par regler, der er værd at huske på.
Jurist, Jannik Bjerregaard Nielsen giver dig disse råd med på vejen:

Kom godt fra start ved at vælge den rigtige virksomhedsform til at understøtte dit virke
som selvstændig . Du bør overveje, hvor stor en risiko du er villig til at løbe? Er I flere
deltagere I virksomheden, eller skal der være mulighed for det I fremtiden? Brug
kontrakten som et værktøj til at sætte rammen for det gode samarbejde ved at gennemgå
kontrakten med din samarbejdspartner, og sikre at I begge forstår og er enige om den.
Husk at lige så snart du får dit cvr. nr. og handler inden for dit erhverv, så er du ikke
længere beskyttet af de almindelige forbrugerregler.

Men hvilken selskabsform skal du vælge? Her er de vigtigste og mest almindelige:
• Enkeltmandsvirksomhed: Her er du helt dig selv og hæfter også personligt for eventuelle tab. Det kræver ingen lovmæssig startkapital at starte op.
• I/S (interessentselskab): Her er I flere og hæfter både personligt og solidarisk. Det
sidste er vigtigt – for har den ene ingen penge ved en eventuel konkurs, så er det den
anden, der betaler. Kræver ingen startkapital.
• IVS (iværksætterselskab): Her kan man starte op for en krone. Selskabet skal dog
spare 25% af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen udgør 50.000 kr. Man kan
være flere og hæfter ikke personligt for eventuelle tab.
• ApS (anpartshaverselskab): Her kan du være alene eller sammen med andre. Der
skal indskydes mindst 50.000 kroner i selskabskapital (penge du har betalt skat af ) Der
skal udpeges en direktør og man hæfter ikke personligt ved eventuelle tab.
• A/S (aktieselskab): Her er du alene eller sammen med andre. Der skal lægges
500.000 kroner ’up front’ for at starte. Virksomheden skal have en direktør og en bestyrelse. Man hæfter heller ikke personligt her.

#5. Kommunikation:

Elsk dine kunder og hold mere end du lover.
Der skal være synergi i dit præsentationsmateriale på de platforme, du benytter – website,
Facebook-profil, Linkedin-profil. Fremstå præsentabel og professionel. Lad være med at
bruge et feriebillede, hvor du står foran en lystbådehavn på Kos, medmindre du sælger sejlskibe eller singlerejser til Grækenland. Du skal heller ikke have stavefejl i dine tekster på
hjemmesiden, hvis du sælger tekstforfatterydelser, det siger sig selv. Få en professionel
fotograf til at tage et billede af dig – du skal nok tjene pengene ind igen – og få læst korrektur på dine tekster inden du sender dem ud. Dine kunder er hårde og ubarmhjertige og
de er hurtigt videre, hvis du ikke har styr på din kommunikation. (Det gælder i øvrigt også,
når du laver jobansøgninger. Men det er en anden e-bog.)
Ulf Gaardsted er en erfaren konceptudvikler og rådgiver inden for digital strategi og online
markedsføring. Ulf har hands-on erfaring med start-up og ledelse af en håndfuld virksomheder gennem de sidste 17 år. Han tager dig i hånden på det sidste skridt:

Kommunikér altid ud fra en forståelse af, hvordan dine kunders verden og hverdag ser ud
- hvad der betyder noget for dem og hvilke udfordringer, de har med at nå deres ønsker og
mål. Den forståelse skal du have. Ellers skal du se at få den. Vi er som mennesker (og som
virksomheder) i udgangspunktet temmelig ligeglade med hvor fed en idé andre har eller
hvor fantastisk et produkt nogen har fundet på …med mindre altså vi kan se at produktet
eller idéen kan gøre noget for os. Vi er grundlæggende mest optagede af os selv.
Det er en enestående viden at have når man skal sælge eller markedsføre – uanset om det
en idé, en service, eller et håndgribeligt produkt. Hvis du kan det der med at sætte dig i
din kundes sted, og hvæsse din kunde-empati så den er skarpere end dine konkurrenters,
så kan du nemlig også ramme det bløde punkt hos din kunde; følelsen af, at du forstår
dem.
Det er også i ovenstående indsigt at kimen til de største fejl ligger for os, der gerne vil
markedsføre vores hjertebarn, vores virksomhed. Vi er netop ligeså selvoptagede som
vores kunder, og det får os ofte til at misforstå situationen og tro at folk, verden, kunderne
er ligeså fascinerede af detaljerne og spidsfindighederne i vores produkt, som vi er. Det er
de bare ikke. De gider ikke høre om det …med mindre du kan gøre det
indlysende for dem, hvordan det vil gøre deres liv bedre. Sådan lidt firkantet sagt.
Spørg så dig selv, hvad du gør for dine kunder? På hvilke områder din viden, eller dit produkt, letter dine kunders hverdag, eller ligefrem giver noget ekstra til deres liv eller deres
forretning?

Og det behøver ikke være på niveau med penicillin eller ‘lykke’. Lidt har også ret, så længe
det rammer et ømt punkt hos din kunde.
Og til sidst: Du skal elske dine kunder! Faktisk er det det første du skal gøre. Virkelig elske
dem. Og anerkende deres betydning for dig og for din drøm. Særligt de første kunder du
får. Elsk dem, og giv dem mere end de forventer, og mere end du behøver. Hold mere end
du lover.

Hænger du stadig på ?
Så kan det være du skal med på vores Accelerator-forløb?
Alt det kræver er, at du har en god idé, som du har lyst til at accelerere til en rentabel
forretning. Hvis du er arbejdsledig lige nu, kan du faktisk få en plads gennem Jobcenter
Aarhus. Tjek med dem – eller os – om du er berettiget.
Forløbet varer kun 6 uger, men kan blive starten på et liv som selvstændig, der varer
meget længere.

Pernille Bandholm Jacobsen er Acceleratorforløbets røde tråd. Det er Pernille, der følger
dig igennem de forskellige faser af forløbet – og det er der rigtig god grund til:
Udover en kandidat i æstetik og kultur, og en 2årig systemisk/narrativ
konsulentuddannelse fra DISPUK, så har Pernille arbejdet med improvisation og teater
gennem de sidste 15 år:

På Acceleratorforløbet går deltagerne fra at have en drøm om engang at blive selvstændige til at påtage sig identiteten som selvstændig. Fremfor at lægge planer om, hvad de
skal gøre, når de bliver selvstændige, agerer de som selvstændige: Taler højt om deres idé,
kontakter potentielle kunder, tager chancer. Kort sagt: De gør noget! Deltagerne deler
deres op- og nedture. De inspirerer hinanden. Spørger om hjælp og får hjælp. Energien
giver handlekraft og mod. I løbet af de 6 uger er der en fast ugerytme, der skifter mellem
at være sammen med hele holdet, at mødes i mindre grupper, at arbejde selv og få 1:1
sparring. Deltagerne oplever at være en del af et hold, der bevæger sig sammen samtidig
med, at de bliver taget alvorligt som enkeltmandsvirksomhed og har muligheden for at
rykke selv.

Accelerator giver deltagerne:
•
•
•
•
•

Et iværksætterfællesskab.
Mulighed for at etablere en sund og effektiv arbejdsrytme i livet som selvstændig.
Blik for, hvad de allerede kan og, hvad de skal søge hjælp til.
Rollemodeller.
Handlekraft, mod og vedholdenhed.

Deltagerne udtrykker, at arbejdsrytmen holder dem til ilden og holder deres tempo oppe.
Tydelige deadlines og forpligtelse over for fællesskabet giver deltagerne en fornemmelse
af, at få ting fra hånden frem for at udskyde dem til næste uge.
Alle undervisere på Accelerator er i øvrigt selv selvstændige og kender derfor alt til de opog nedture, der følger med.
Vi tror på, at det er afgørende, at have positive rollemodeller i livet som selvstændig.

“Det har betydet, at jeg virkelig kunne se en udvikling i mit produkt. Det har også handlet
om en vedvarende og forstærkende tro på, at det jeg laver, kan udvikle sig til et selvstændigt erhverv. Der har generelt været en ånd af seriøsitet og gåpåmod.”
- glad acceleratordeltager
“Accelerator har givet mig en enestående mulighed for at få testet mit koncept af på
mange mennesker i en kultur, hvor ideer stortrives.”
- glad acceleratordeltager
“Acceleratorforløbet gjorde mig langt mere skarp på, hvordan jeg skulle gå i gang med at
realisere min virksomhed, hvordan jeg skulle sælge mig selv og hvordan jeg skulle finde
mine kunder.
Accelerator er en god genvej, hvis man gerne vil styre uden om alt for mange begyndervanskeligheder.”
- glad acceleratordeltager

… eller mistede vi dig på det med salg ?
Vi sagde det jo! At være selvstændig er ikke for alle. Men hvis du kender andre, der kunne
være interesserede i forløbet, så er du velkommen til at dele, sprede og fejre ovenstående
med dem.
Har du lyst til snakke med os hos TalentMatch – om iværksætteri, jobsøgning, vejret eller
de der urimeligt store huller, der er i Emmerys’ brød, så er du altid velkommen til at kigge
forbi.

Vi starter løbende nye hold.
Skal du med?
Hvis ikke nu, hvornår så?

Du finder os her:
TalentMatch
Studsgade 44
8000 Aarhus C
77348122
start@talentmatch.dk
www.talentmatch.dk
facebook.com/talentmatch1

