Få succes med én ting ad gangen

M.O.N.O.T.A.S.K.I.N.G
i virksomheden

Kapitel 1 - Få styr på basen og hjemmefronten
Ja, nogle gange er det at drive en virksomhed lige så fantastisk, som det ser ud på facebook. Der er
perioder, hvor det hele bare spiller. Tilfredse kunder ringer ind og bestiller mere, læserne skriver ”Tak
for nogle altid gode og inspirerende nyhedsbreve”, ambassadørkorpset liker alt på facebook, kunderne
finder os på Google, og administrationen (inkl. diverse bilag) passer bare sig selv. Der er smult vande
over hele linjen. Og vi kunne selvfølgelig aldrig drømme om at skulle arbejde med andet end det, vi gør.
På de dage ser verden virkelig sådan ud! Men det gør det som regel kun, fordi vi i andre perioder har
bygget det op. Og selv om det er fedt, når træerne vokser ind i himlen, så er alle dage ikke sådan. Det
er spændende at drive en virksomhed, men det er også benhårdt arbejde.
Og det skriver jeg her for en gang for alle at punktere myten om, at selvstændige ”bare altid kan
arbejde, hvor vi vil, for hvem vi vil, og med hvad vi vil”. Sådan er verden for de færreste.
Hvis du nogle gange kigger med stor undren på andres succesopdateringer på facebook, ja, så er du
ikke den eneste. Pas på med at spejle dig for meget i dem. Dels er det et selekteret billede. Og dels kan
det slække din tro på dig selv. Og den tro er en del af dit levebrød.
Selv om jeg ikke vil bytte med nogen, har jeg også dage, der ikke egner sig til succesopdateringer.
Festen har en bagside, og den skal vi være villige til at tage med. For jeg ved, at det netop er bagsiden,
der gør, at mange lukker deres firma igen eller vælger kun at have det på deltid. Så bagsiden er vigtig.
For at vi bedst muligt kan planlægge efter den og navigere udenom den.
Hvis du vil leve godt af dit firma, er der en række detaljer, du skal være bevidst om. Derfor skal du have
en plan at navigere efter. Den kan du sagtens justere løbende. Udover at din plan kan vise dig vejen,
kan den også motivere dig til at fortsætte, fordi du forhåbentlig kan se, at tingene skrider planmæssigt
frem.
Der er en række issues, der ikke behøver blive et problem, hvis du er opmærksom på dem i din
planlægning. Og jo bedre du har forberedt dig på dem, jo stærkere står du, når du møder modgang.
Derfor skriver jeg det, du ikke ved, at du har brug for at vide, og det, du ikke har lyst til at vide. I
intentionen om, at du så netop ikke kommer til at opleve problemerne.
Din private situation betyder meget for din mulighed for at få succes. Derfor skriver jeg også en del om,
hvordan du bedst kan organisere dit privatliv. Det kommer vi til lige om lidt.
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”Striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven't planted”.
- David Bly, amerikansk politiker

Ja, du skal bruge penge
Advarsel: Nu kommer der et lidt tungt afsnit. Men det er et vigtigt afsnit, fordi en sund økonomi er en
vigtig del af din base og betyder så meget for, om du får succes i din virksomhed. Og jeg ville føle, at jeg
svigtede dig, hvis jeg tog den lette og her-og-nu-populære løsning og sprang det over.
For jeg møder ofte selvstændige, der træffer for mange valg ud fra, at deres økonomi er alt for sårbar.
Og det har tunge konsekvenser for deres virksomhed. Hele tiden. Som privatperson er det også
anstrengende at skulle vende hver en krone, men hvis du har en virksomhed, kan det i yderste
konsekvens betyde, at du må lukke den. For der vil være så mange situationer, hvor du kommer til at
tænke kortsigtet på din økonomi og derfor ikke kan gøre det, der er bedst for din virksomhed. Og det
er synd for din gode ide.
Derfor er det vigtigt, at du har penge på kontoen hele tiden.
Uanset hvor længe du har haft dit firma, skal du hele tiden have helikopterblikket. Blandt andet over
din økonomi, så du kan planlægge dine kommende investeringer.
Vi tager lige nogle indledende spørgsmål:
•

Hvor meget regner du med at omsætte i løbet af det næste år?

•

I løbet af de næste fem år?

Som fuldtidsselvstændig skal du svare flere millioner på det sidste spørgsmål, og du skal se din
startkapital og dine øvrige investeringer i det lys.
Og hvis du ikke tror på, at dine investeringer tjener sig selv hjem, tror du så på dit firma?
Ja, jeg ved, det er et barsk spørgsmål, men mine råd bygger på, hvad, jeg har registreret, kan blive et
problem. Erhvervslivet er barsk. Og jeg vil ruste dig til at tackle det bedst muligt. Så du kan få størst
mulig succes. Og jeg håber, at spørgsmålet vil få dig til at turde tænke stort.
Udover at du har brug for penge for at vækste, forpligter du dig også mere i forhold til dit firma ved at
vise både dig selv og andre, at du tør investere i det. Og det motiverer dig.
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Hvis du ikke kan motivere dig selv til at finde penge til at investere for, kan du så foretage alle de rette
valg og fravalg, du kommer til at foretage fremover, for at dit firma får succes?
Så pengene er vigtige. Af mere end en grund.
Nogle gange vil selvstændige spare op til den fine markedsføring undervejs, eller som nogle siger:
”…lige se, om ideen bærer, før de får…” (eksempelvis en mere professionel hjemmeside). Og nogle
gange bliver de bekræftet i, at ideen ikke kunne bære. Det kunne den måske, hvis den var blevet
præsenteret ordentligt. Men hvis de ikke selv viser, at de tror på det og tør satse, hvorfor skulle
kunderne så? Derfor er det et klart markedsføringssignal, at du selv viser med din markedsføring, at du
tror på det.
Der er en tendens til, at det, der begynder som en hobby, fortsætter som en hobby. Især hvis dit fokus
er ”nu må vi jo se, hvad der sker”, og du sætter dine priser og laver din markedsføring efter, at du ikke
skal tjene noget særligt på det. For hvis du vil drive en succesfuld forretning, må du have et mål. Nogle
selvstændige er så heldige, at de begynder med en hobbyvirksomhed, og så viser det sig, at de har
ramt en heldig bølge, som de kan komme til at leve af. Det er fedt at følge den slags historier. (Der er
bare ikke så mange af dem).
Derfor skal du beslutte, hvor godt du vil leve af dit firma, og hvor meget du vil investere, og planlægge
efter det.

”Du misser 100 procent af de skud, du ikke tager”.
- Michael Jordan, amerikansk basketballspiller

Planlæg dit privatliv
De fleste selvstændige, jeg kender, er hammerstolte af deres firma og af, hvad de har udrettet. Det er
jeg også selv. For det kræver meget at drive en virksomhed. Og når du har etableret din virksomhed og
måske kastet alt, hvad du havde, efter den, synes jeg, det er synd, hvis du ender med at give op på
grund af udfordringer, du kunne have forudset – og måske undgået.
Udover værdien i at have en stabil økonomi, er et af de andre bærende elementer, at din familie også
er gearet til, at du driver en forretning. For det er ikke bare et arbejde. Det er en passion og en livsstil.
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Derfor er det vigtigt, at din partner bakker dig 120 % op. Ikke som i ”Det kunne da være meget sjovt at
prøve” og ”Nu må vi se, hvordan det går” m.m. Det er ikke nok.
Din partner skal forstå, hvad det vil sige at drive forretning. Læs mere om forretnings- og lønmodtagermindset i Selvstændiges guide til flere penge.
Det koster penge at tjene penge. Du kan ikke spare dig til succes. Og hvis din ægtefælle ikke bakker op
om det, kan hans eller hendes manglende risikovillighed hæmme dig i at få succes i din virksomhed.
Du risikerer nemlig at skulle stå til regnskab og undskylde, hver gang du laver en investering. Eventuelt
en usikker investering. Eventuelt efter du lige har lavet en fejlinvestering. Det kan blandt andet betyde,
at du bliver alt for forsigtig, før du sætter nyt i gang. Og så kan det være, at det er for sent. Fordi dine
konkurrenter overhaler dig indenom, før du kommer i gang.
Du har også brug for din ægtefælles forståelse og opbakning, når du vægter dine muligheder i firmaet
frem for private interesser, som går ud over din familie. Her og nu.
Det kan være akut arbejde i weekenden, hvor I har lavet andre planer. Eller at I ikke kan lægge så
mange fællesaftaler ind i kalenderen, som din partner gerne vil, fordi du har brug for buffertid, så du
kan tage action, hvis firmaet kræver det.
Det er sat lidt på spidsen. For tit kan du sagtens holde fri klokken 16.00. Det er bare ikke sikkert, det er
det bedste for dit firma. Og selvfølgelig kan du vælge at holde helt fri i weekenden med din familie, selv
om du ved, at der ligger en træls mail i indbakken, der helst skal svares på med det samme for at
undgå, at et problem vokser. Men hvis du ved, at problemet vil være meget større mandag, hvis du ikke
gør noget ved det nu, eller hvis du alligevel ikke kan være mentalt til stede med din familie, før du har
fået håndteret den mail, kan det jo sagtens give jer den bedste weekend, at du lige går på arbejde i to
timer, selv om I havde aftalt noget andet. Det kunne også være en mail om en akutopgave med mange
penge i.
Ligesom du kan holde ferie, når dine kunder har allermest brug for dig. Det er bare lettest at få succes,
hvis du tilrettelægger dit arbejde efter dine kunders behov. Du sætter selvfølgelig selv dit
ambitionsniveau, men nogle brancher er så pressede, at spørgsmålet ikke er graden af succes, men om
at kunne beholde firmaet overhovedet… Medmindre du har en ualmindelig god ide.
Hvis din ægtefælle ikke trives på de præmisser, kan I måske organisere jer ud af det. Det gør vi. Selv om
min kæreste bakker helt op om mit firma, har vi indrettet os, så det ikke går ud over ham, at jeg gerne
vil være fleksibel i mit firma.
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Vi har meget tid hver for sig, men så er min computer også helt slukket, når vi ses. Ligesom mange af
vores aftner er wi-fi-fri. Selv om jeg har en god økonomi, har vi hver vores penge, så det aldrig er hans
penge, jeg investerer. Da mit firma var noget yngre end i dag, holdt min kæreste også en del af sin ferie
alene, fordi jeg ikke ville lukke firmaet mere end få uger ad gangen. Nu holder jeg altid en lang
sommerferie. Helt uden computer og mobiltelefon. Og det kan jeg, fordi jeg netop har bygget mit
fundament op, så det kan lade sig gøre, uden at det får konsekvenser for mit firma*.
Vi går ikke på kompromis, men mødes der, hvor begges behov bliver opfyldt. Det fungerer fint for os.
Det er selvfølgelig sværere, hvis I har fælles børn, bolig og økonomi. Men det er vigtigt at få taget
snakken på forhånd, så I får lavet nogle retningslinjer, som I alle har det godt med. Situationen er ikke
løst med særeje, som jo kun tager højde for økonomien og ikke for kalenderen. Problemet er ikke kun,
hvis penge der ryger, hvis firmaet i yderste konsekvens går konkurs. Problemet er især alle de små ting
i dagligdagen. Eksempelvis om din partner bakker op om en investering i firmaet, han eller hun ikke
kan forstå. Eventuelt samtidig som I også mangler en ny bil.
*Uanset hvordan vi gør det op, betyder det næsten altid noget for vores firma, når vi er
fraværende. Dem, der ringer forgæves, ringer måske ikke igen, og det er aldrig en fordel for
kunder eller andre, at vi ikke tager telefonen, når den ringer. Nogle opgaver skal løses nu.
Men i længden kan du heller ikke holde til ikke at holde ferie overhovedet. Derfor er det nogle
gange prisen værd at miste en kunde, mens du holder en velfortjent ferie eller fridag. Men du skal
være bevidst om, hvornår og hvor tit du gør det. Hvor mange kan du tåle at miste?
Jo mere du har bygget op, og jo grundigere du har forberedt dig, jo længere tid kan du være væk.
Enten fordi du har opbygget en god onlineplatform, så du kan betjene nogle af kunderne, selv om
du er væk, eller fordi du er så eftertragtet, at de selvfølgelig venter på dig, eller fordi du bedre kan
bære tabet af en potentiel kunde, der ikke kunne/ville vente, til du kom hjem.

Kan din partner leve med usikkerheden og fleksibiliteten?
Det er ikke alle mennesker, der kan leve med den usikkerhed, der er forbundet med at have et firma. I
startfasen er din familie måske – ligesom dig selv – også euforiske over, at det her er rigtig spændende.
Men der, hvor virksomheden trækker mest på familien og parforholdet, er i de tilfælde, hvor
virksomheden selv efter en indkøringsperiode på måske et halvt til et helt år stadig ikke er der, hvor I
havde håbet og troet. Euforien er ikke så gennemtrængende mere, opsparingen er brugt, firmaet
holdes primært kørende på hårdt arbejde, og I har måske også en dårlig økonomi. Forhåbentlig kun i
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en periode. Men mens I står i det, ved I ikke, hvor længe det varer. Og nogle gange er vejen til succes
bare at fortsætte længe nok. Og det er svært, hvis familien ikke bakker op.
•

Er din partner gearet til at bakke dit firma op?

•

Kan du holde din partner helt ude af dit firma, så du lægger strategi med andre, der har den
rette forståelse for at drive en virksomhed?

•

Vil du beskytte dit parforhold yderligere?

•

Hvordan vil du gøre det?

Du skal tage din partner med på råd i forhold til nogle af punkterne i dine forretningsbetingelser, som
vi kigger på i kapitel 2, netop fordi det er så vigtigt, at din partner bakker op. For
forretningsbetingelserne skal laves, så de også giver din partner den ro, han eller hun har brug for.
Selv når det kører, som det skal, vil du sikkert opleve, at arbejde (inklusive en masse spændende, nye
muligheder) falder i de samme perioder. Derfor har du brug for at være fleksibel på dit arbejde. Og det
kan du bedst være, hvis I har planlagt efter det.
Et er, at du i perioder har travlt med spændende opgaver og forhåbentlig tjener rigtig mange penge,
men du har også brug for, at din familie trives i dit fravær i de tunge perioder, hvor du sidder med de
trælse opgaver i weekenden. Når du kommer hjem fra det fede weekendkursus med en masse
overskud, skal det nok gå. Men når du selv er udkørt, fordi du har siddet hele søndagen med en
opgave, der driller og skulle have været løst for lang tid siden, har du ikke overskuddet til en drænet
familie.
Det svære er ikke at bakke op, når euforien raser, og bogkontrakten lige er skrevet under, eller du har
oplevet en anden sejr. Udfordringen er også at bakke op i det lange, seje træk.
Tal med din partner om, hvordan han eller hun bedst bakker dig op. Måske er der nogle småting, han
eller hun let kan gøre, der vil betyde alverden for dig. Fortæl, at du nogle gange har brug for at brokke
dig, bare for at få luft, og at det langtfra betyder, at du er klar til at lukke din forretning.
Sæt eventuelt nogle tidsfrister på, hvor længe en situation eller problemstilling må vare, før I igen tager
stilling til, om noget skal justeres.

”Most great people have attained their greatest success just one step beyond their
greatest failure”.
- Napoleon Hill
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Jeg tror desværre ikke, I kan løse det med kompromiser hen ad vejen, for kompromiser betyder som
regel, at ingen får deres fulde behov opfyldt. I dette tilfælde hverken familien eller firmaet. Eller dig. Og
det er problematisk, hvis din families behov gør, at du ikke kan give dit firma det, som det har brug for i
en periode. Ligesom det er problematisk, hvis dit firma gør, at du altid har dit primære fokus på din
telefon, når du har fri. Og sådan behøver det ikke at være. Derfor er det vigtigt, at I finder nogle
retningslinjer, der passer til jer.
Hvis I ikke er enige om, hvordan I skal forholde jer til det, men satser på, at det nok løser sig hen ad
vejen, så står du i en dårlig situation, hver eneste gang du skal hjem og foreslå ændringer i dit firma.
Uanset om ændringerne kræver tid eller penge. Og hvis du tit skal foreslå noget, som din partner ikke
bakker op om, belaster det jeres parforhold. Ligesom det hæmmer din lyst til at sætte noget nyt i gang i
dit firma, hvis du ikke vil belaste familiens kassekredit.
Hvis I ikke kan finde en løsning, hvor din partner føler sig tryg ved, at du driver en virksomhed med de
risici og muligheder, der nu er, ville jeg overveje det en ekstra gang, om jeg ville drive forretning
overhovedet. For så er der mange kalkulerede chancer eller risici, du ikke kan tage.
Jo mere livrem og seler, jo mindre råderum og jo færre chancer.

Få mest muligt ud af dine ressourcer
Det at drive en virksomhed er på mange punkter som at spille et helt nyt spil. Med et helt nyt sæt
regler. Udover alt det lovpligtige med moms, tilladelser og forsikringer er firmaet også en helt ny
følgesvend, du skal tage hensyn til i alle de valg, du ellers træffer. En følgesvend, der heldigvis også
giver dig en række fordele.
Den vigtigste grundpræmis, når du har et firma, er derfor, at tid, energi og mentalt fokus alt sammen er
ressourcer, du kan omsætte til værdi i firmaet og dermed penge på den lange bane. Det skal du hele
tiden have i baghovedet, når du overvejer, om du skal lave private projekter i stedet for at investere i dit
firma. Uanset om du kigger på tiden eller pengene. For nu hører de to ting sammen.
Ikke-selvstændige betragter sjældent tid og energi som en ressource, men mere som noget, vi alligevel
har. Derfor er de ikke særlig bevidste om, hvordan ressourcerne bliver brugt. Men når du nu begynder
at have i baghovedet, at din tid altid er en ressource, du kan bruge på noget andet, er det også et
parameter, når I overvejer, om I skal male huset selv, lave maden, når I får gæster, gøre rent, eller hvad
I nu kan bruge jeres kostbare tid på.
Spørgsmålet er nu: Hvad er formålet med aktiviteten? Er det umagen værd?
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Hvis et delformål med at bruge hele dagen på at lave mad til gæsterne er at have en god fællesdag i
køkkenet med familien, at du elsker at lave mad eller føler en ro ved at have slukket computeren, er det
noget andet. For så har du fået mere ud af din tid end bare mad. Men mange af de aktiviteter, der ikke
har hygge og fællestid eller lignende som et delformål, vil du ofte med stor fordel kunne uddelegere.
Og selv hvis du hygger dig med at lave mad (eller hvad det nu måtte være), er tiden stadig en kostbar
ressource, som du kunne bruge på noget andet.
Hvis det primære formål med at lave mad (inklusive at planlægge mad og købe ind til mad og vaske op
efter madlavning) er, at der står et fint måltid på bordet, når gæsterne kommer, så har du brugt
umanerlig meget tid på det mål. Kunne du have uddelegeret opgaven eller løst den hurtigere, så du
havde mere kostbar tid og energi, du kunne sælge til din virksomhed? Du kan snildt spare en time eller
to alene ved at få varerne leveret.
Måske var det bedre, at du brugte den tid i firmaet, hvor du forhåbentlig også hygger dig. Hvis du får
gæster om aftenen, kommer du jo til at holde fri senere den dag alligevel. Og du kan sikkert bedre være
til stede og hygge dig med dine gæster, hvis du er kommet til bunds på dit arbejde, så der er ro på den
konto.
Når du har et firma, er der hele tiden en masse småting, du kan forfine for fortsat at stå endnu bedre.
Og det giver ro og overblik at have en tom mailboks. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være på
hele tiden. For vi har også brug for at holde fri og lade op. Spørgsmålet er, om du lader op, hvis du
slukker din computer for i stedet at projektlede eller udføre private arbejdsopgaver, du kunne have
organiseret dig helt ud af.
Med fare for at lyde kynisk, skal du også være opmærksom på, hvor stort dit bidrag til frivillige,
ulønnede aktiviteter skal være. For de kan kræve enormt meget tid og fokus, som du kan bruge på
noget andet. Både forældreråd i børnehaven og frivillige foreninger sætter mange fine projekter i gang.
Men de har sjældent det store fokus på, hvor mange ressourcer aktiviteterne kræver i forhold til
udbyttet. Eksempelvis om det kan svare sig at reparere noget i stedet for at købe noget nyt. Derfor skal
du selv vurdere, om projekterne er din tid værd.
Der er formentlig nogle opgaver, du skal deltage i. Men du bestemmer selv, hvor mange ekstra tjanser
du tager. Du kan også overveje at købe dig fri ved at donere en gave, så du ikke føler, du skylder noget.
Problemet er ikke kun, at aktiviteterne tager dit fokus og din tid. Men det skader dit mindset
eksempelvis at være med i en bestyrelse, hvor I bruger tid på at beslutte, hvordan I skal bruge 5.000
kroner. Din tid er mere værd.
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Der er også en række andre private opgaver, du sagtens kan organisere på en anden måde nu for at
skåne din tids- og energikonto. Det tager energi at få lavet nyt badeværelse, holde konfirmationen
hjemme, pleje den pæne have eller deltage i de ambitiøse fritidsaktiviteter, der kræver, at du altid
møder op. Eventuelt på faste tider, og eventuelt efter du har forberedt dig grundigt først. Giver disse
aktiviteter dig så meget, at de skal tage fokus fra dit firma?
Det er helt essentielt, at dine nærmeste forstår den præmis. På godt og ondt. Nogle gange betyder det,
at du vælger noget fra, som de gerne vil have dig med til. Og det er ikke, fordi du er en primadonna. Det
er, fordi dit firma er vigtigt. Andre gange betyder det, at du tager familien med på en genvej, fordi din
tid er så kostbar. Derfor kan det være en fordel, at hele familien flyver en strækning, hvor det ville have
været billigere i kroner og øre at køre i bil, men dyrere i tid. Det kan også betyde, at I uddelegerer nogle
af de hjemlige opgaver, hvilket så bliver en fordel for hele familien. Her har du den sande motivation
for familien. Jo bedre det går i firmaet, jo flere fordele kan I alle købe jer til.

Hvem passer dine børn, når institutionen er lukket?
Hvis du har børn, skal du overveje, hvad du vil gøre, for at du kan føle dig som en god forælder,
samtidig med at du kan udnytte de muligheder, du møder i dit firma. For god ordens skyld skal jeg lige
nævne, at jeg ikke selv har børn, så jeg kender ikke problemerne indefra. Men jeg har mødt mange
selvstændige, hvor børnepasningsproblemer i større eller mindre grad kom til at spænde ben for deres
virksomhed. Derfor er det relevant at komme ind på.
Meget af det, jeg skriver her, gælder selvfølgelig særligt, hvis du er alene med dine børn i perioder. Men
selv hvis du bor med den anden forælder, er det vigtigt at tage stilling til, hvem der passer børnene
hvornår. Selv hvis din ægtefælle har et mere regelmæssigt arbejde, er spørgsmålet, om vedkommende
kan og vil leve med altid at være den, der får kabalen til at gå op.
I perioder kræver det enormt meget at drive et firma, hvis du vil gribe alle de muligheder, du bliver budt,
eller bare mange af dem. Derfor er det vigtigt, at du er fleksibel. De dage, du skal hente børn på et
bestemt tidspunkt, har du en bagkant på din arbejdsdag, og du er således mindre fleksibel overfor dine
kunder og samarbejdspartnere. Derfor skal du være bevidst om, hvor tit det er hensigtsmæssigt, at du
henter børn selv, og hvornår de skal hentes. Hvis du altså vil give firmaet fuld skrue. Alternativt kan du
også beslutte, at det er fint for dig, at du nogle gange mister en mulighed i firmaet, fordi dine børn
kommer i første række. Du skal bare være bevidst om, hvad du gør.
Alle de firmaaktiviteter, der er planlagt i god tid, kan du i princippet organisere dig ud af. Eventuelt ved
at få børnene hentet i institutionen eller skolen. Spørgsmålet er, om du får dårlig samvittighed, hvis du i
længere perioder ikke er der så meget for dine børn, som du gerne vil. Derfor er det vigtigt at
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planlægge, hvordan du kan føle dig som en god forælder, så du undgår den dårlige samvittighed. Kan
du lægge nogle små oaser ind i din uge, så I sikrer jer et minimumssamvær. Eventuelt at I altid spiser
morgenmad (og måske aftensmad) sammen. Og at I holder jeres telefoner slukket til alle måltider. Det
kan også være, at du altid holder din telefon helt slukket, fra du kommer hjem, til børnene er kommet i
seng, så du er 100 % til stede med dem, når du er der.
Hvilke oaser kunne I ellers lægge ind?
Især hvis du sælger ydelser, der kræver, at du er til stede på aftalte tider (eksempelvis behandlinger,
kurser eller rådgivning), er det ekstra vigtigt, at nogen kan tage over med børnene. Også når de bliver
syge, og du derfor skal finde en barnepige med meget kort varsel.
Det er mit indtryk, at frivillige, private løsninger sjældent er aflastning nok til, at du kan gribe alle de
muligheder, du møder. Det bygger jeg på, hvor tit afbud eller ændringer af deadlines begrundes med
børnepasning. Som regel er det kun den allernærmeste familie, du kan hive ind akut flere gange i træk.
Men jo mere du trækker på din familie, jo mere slider du også på dem. De havde måske lagt andre
planer, da dit barn blev sygt. Det kan også være, at din familie synes, det er synd for dine børn, at du er
så meget væk, og derfor kommer til at give dig dårlig samvittighed eller motiverer dig til at sænke dit
ambitionsniveau. Du kan undgå at slide så meget på dit nærmeste netværk ved at købe dig til pasning
på de planlagte dage, så det kun skal træde til, når der sker noget akut. Og så dine hjælpere i netværket
ikke allerede er trætte, fordi de (måske føler, at de) passer dine børn rigeligt i forvejen.
Det kan selvfølgelig være, at dit primære mål med at drive en virksomhed er, at du vil tilgodese din
familie mest muligt. Og at du derfor arbejder ud fra, at familien altid kommer først. – Jeg skriver bare
den her bog ud fra, at firmaet som regel er målet. Og at du gerne vil vækste. I så fald håber jeg, at du vil
få noget ud af min bog alligevel. Men der vil være flere steder, der ikke er relevante for dig, fordi vores
mål er forskellige.

Pas på med vennetjenester
There is no such thing as a free lunch. Derfor skal du betale for den hjælp, du har brug for.
Af rigtig mange grunde skal du passe på med vennetjenester. For det er ikke den professionelle måde
at arbejde på. Og selv blandt dine allernærmeste er der en udløbsdato. Uanset om vennetjenesterne
kommer fra din ægtefælle, familie, veninde eller dine professionelle samarbejdspartnere.
Hvis du trækker for meget på dem, kommer der en dag, hvor de siger fra. Enten direkte eller ved at
undgå dig eller ved bare at holde op med at bakke op om dit firma.
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Når du tager imod en vennetjeneste, kommer du til at skylde. One way or the other. Jo mere du har
taget imod, jo sværere er det for dig at sige fra, når andre får brug for dig. Også selv om de får brug for
noget på et tidspunkt, der passer dig dårligt. Eller hvis de gerne vil have hjælp til en opgave, du hader.
Eller hvis du synes, arbejdet er for stort i forhold til, hvad de får ud af det, eller i forhold til den tjeneste,
du tog imod. Derfor kan det blive dyrt for dit firma at skulle betale tilbage.
Du kan heller ikke stille de samme krav til ydelsen, når du ikke har betalt for den. Eksempelvis hvis du
ikke er tilfreds, eller hvis din ven er længe om at løse opgaven. Der kan gå uanede mængder af god og
dyr tid, hvor du ikke kan komme ud over stepperne. Og hvis vi taler om vitale funktioner, kan det være,
at du slet ikke kan arbejde, mens du venter på, at de gratis hjælpere bliver færdige.
Når vi er i Vennetjenesteland, ved du heller ikke, hvornår du er gældfri.
Det kan virke helt indlysende at få en ægtefælle til at hjælpe, hvis ægtefællen er fagligt kvalificeret. Men
hvis din ægtefælle i forvejen synes, at dit firma fylder for meget, er det ikke sikkert, han eller hun stadig
er motiveret. Det kan være, vedkommende er træt af at tilsidesætte egen fritid (eventuelt med kort
varsel) og derfor inderst inde helst vil have, at du lukker igen.
Måske vælger han eller hun derfor ikke den bedste løsning for dig (da den tager længere tid, og
vedkommende måske alligevel tvivler på, at du kan udnytte den fulde kapacitet). Det kan også være, at
hans eller hendes modvilje automatisk får dig til at vælge den letteste løsning for familiefredens skyld.
På bekostning af dit firma.
Hvis dit fokus er på, hvem der vil lave noget gratis eller billigt, er du ikke ude at opsøge markedets
bedste. Måske opdager du ikke engang, at din gratis kontakt ligefrem er dårlig, fordi du slet ikke er i
kontakt med andre leverandører. Det kan også være, at din kontakt anbefaler en løsning, der ikke er
den bedste for dig. Men den bedste, som han eller hun kan levere. Især har jeg set mange eksempler
på hjemmesider i den kategori. Så du har både lang leveringstid, får måske en dårlig vare, og du skylder
en omgang til senere. Og mange af de helt små løsninger ville måske bare have kostet 5-10.000 kroner
at få lavet professionelt en gang for alle.
Når du har en virksomhed, er din passive ventetid også en kostbar ressource. For så længe du venter
på en løsning eller en delløsning, kan du ikke komme videre hen mod dit mål.
Du har heller ikke selv den samme respekt for noget, der er gratis. Hvis du i stedet køber en
hjemmeside til eksempelvis 40.000 kroner, gør du dig mere umage med de dele, du selv skal bidrage
med, som eksempelvis input til indhold, kundecases eller at vælge de rette arkivbilleder. Du sætter
derfor mere tid af til hele forløbet, for pengene gør, at du forpligter dig selv.
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Hvis du gerne vil have andre til at anerkende, at din tid er en kostbar ressource, må du også vise, at
andres er det. Dørene svinger begge veje. Og det viser du ikke ved at antage, at dit netværk vil arbejde
gratis for dig.
Der er desuden den risiko ved vennetjenester, at dit nærmeste netværk, ligesom din ægtefælle,
kommer til at synes, at dit firma kræver mere af dem, end de har lyst til at give. Måske især hvis de er i
tvivl, om du får succes. Vi skal være meget bevidste om, hvilken rolle vi forventer, at andre spiller i vores
firma. Derfor skal vi især passe på med at slide på dem med opgaver, vi kunne have fået andre til at
løse. For når vi har haft en hård dag, har vi brug for deres opbakning.
Vi kan ikke tvinge andre til at bakke op om vores virksomhed. Men vi kan sikre os mod at være
afhængige af dem, så deres modvilje ikke bliver vores problem.

Det økonomiske boost, der rykker din virksomhed
Som jeg tidligere har været inde på, driver nogle selvstændige deres virksomhed ud fra en økonomi,
der er så presset, at den hele tiden bliver en stopklods for vækst.
Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan du kan styrke din likviditet.
Hvis du lever som en gennemsnitsdansker, er der sikkert en række private udgifter, du kan sætte på hold
i en periode, til din likviditet igen er stabil. Du kan eksempelvis sælge bilen, droppe ferierne eller
udskyde nogle af vedligeholdelsesprojekterne i dit hus. Eller hvad du nu bruger dine penge på.
Du kan måske også leje et værelse ud eller sidde afdragsfrit, hvis du har en ejerbolig. Hvis din ide er
god nok, vil du kunne få goderne tilbage mangefold. På et senere tidspunkt.
Hvis den økonomiske usikkerhed er grunden til, at du stadig har et lønmodtagerjob ved siden af, så læg
en plan for, hvornår du kan droppe dit arbejde eller som minimum gå ned i tid.
For det hæmmer dit firma, at du ikke står til rådighed for kunder og samarbejdspartnere i almindelig
arbejdstid. Din frokostpause er ikke telefontid nok. Du er for skrøbelig og for ufleksibel. Samtidig har
du ikke så meget tid til firmaet, fordi du sidder med det, når du har afleveret en hel arbejdsdag og
meget af energien på dit lønnede arbejde.
Med et deltidsjob har du i stedet både en basisløn og mere overskud til dit firma. Hvis du kan, så se, om
du kan have få, men lange arbejdsdage. Det gør, at du har flere fulde dage til kun at fokusere på din
virksomhed.
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Det ændrer ikke på, at det mest optimale er, at du er til rådighed for dit firma og dine kunder på fuldtid.
Medmindre konsekvensen så hedder en så dårlig økonomi, at du alligevel ikke kan investere i dit firma.
For så er du jo lige vidt.
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Kapitel 2 - Planlæg dit firma, så det passer til dig
”Your life does not get better by chance. It gets better by change”.
- Jim Rohn, amerikansk iværksætter og forfatter

Når du har helt styr på hjemmefronten, hedder næste skridt en god og stabil plan for dit firma. Du har
sikkert lagt en forretningsplan tidligere, men vi tager den lige igen. Måske har du overset noget.
Hvordan skal din karriere forme sig? Hvordan følger du dit fokus?
Fokus er et af de gode nøgleord på vejen til succes. Du skal hele tiden vide, hvor du vil hen. Så kan du
meget lettere tage stilling til, om de projekter, du bliver tilbudt, vil hjælpe dig på rette vej.
Jette Rasmussen er indehaver af Iværksætteruddannelsen i Nordjylland, som de første 3.800
iværksættere allerede har deltaget på. Hun har om nogen et godt indblik i, hvad der kendetegner dem,
der får succes.

”Dem, der lykkes, er drevet af passion og gåpåmod. Når jeg rådgiver dem, er jeg jo lidt djævlens
advokat, og dem, der står fast på deres ide, når jeg stiller mine kritiske spørgsmål, er som regel også
dem, der får succes. Dem, der ikke klarer den, er også tit passionerede, men nogle gange så euforiske
over at ville være selvstændige, at de glemmer at lave de nødvendige regnestykker eller udarbejde en
forretningsmodel over, hvordan de konkret vil tjene pengene. Selv om drivkraften i vores firma skal
være følelser, skal vi handle på fakta,” fortæller hun.
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Så hvis du læser med endnu, er du sikkert blandt dem, som vil få succes. Du kunne også være stået af i
kapitel et, fordi du blev provokeret af, at jeg også har været djævlens advokat.
Jette Rasmussen fremhæver desuden, at det er et stort problem, at mange selvstændige knokler sig
selv trætte, fordi de vil gøre alt perfekt, ikke uddelegerer opgaver nok, fylder deres kalender med
aktiviteter, der tager energi i stedet for at give energi, og mangler gode rutiner og struktur.

Læg retningen for dit firma
Vi tager lige nogle spørgsmål for at få styr på fundamentet og på, hvordan din ide bliver en rigtig god
forretning, før vi ser på markedsføring, salg og vækst.
Præmissen for mine forretningsmetoder er, at vi skal tjene mange penge. Men da penge er et diffust
mål, skal dit fokus i stedet være på:
•

Hvad vil du ændre for din målgruppe?

•

Hvilken målgruppe kan du bedst hjælpe?

•

Hvad er målgruppens største problem?

Er der delproblemer rundt om det egentlige problem, du kan/skal hjælpe dem med at løse først?
Eksempelvis målgruppens egen overbevisning?
•

Hvordan kan du skabe mest værdi for dine kunder?

•

Hvem er dine konkurrenter?

•

Hvor er du stærkere end dine konkurrenter? (Læs mere i kapitel 6)

•

Har du de faglige kvalifikationer, du har brug for?*

*De fleste selvstændige, jeg har kontakt med, har de faglige kvalifikationer. Mange har ligefrem
taget mange flere kurser, end de behøver, for at være helt sikre. Hvis du også har det, så er det
netop nu, du i stedet skal fokusere på dit firma. For det er sjældent antallet af kurser eller
uddannelser, der afgør, om du får succes. Men om du kan lave en strategisk plan, følge den og
sælge dine ydelser.
Omvendt møder jeg nogle gange selvstændige, der vil løse problemstillinger med metoder, de har
udviklet primært på baggrund af deres egne erfaringer. Hvis det lyder som dig, skal du være
ekstra opmærksom, når du laver din forretningsplan. For det kræver mere at markedsføre og
sælge erfaringer end faglig viden og dokumenterede resultater. Jeg havde ytret mig om salg og
priser i flere år, før jeg begyndte at sælge salgsrådgivning. Fordi jeg – især i starten – netop tog

16

udgangspunkt i egne erfaringer. I takt med at jeg nu sælger mere og mere salgsrådgivning og
holder foredrag om salg, taler jeg nu også med udgangspunkt i andres erfaringer. Og derfor er
det lettere at sælge nu.

Hvis du vil drive dit firma ved at løse et problem, du selv har haft inde på livet, skal du passe på, at du
ikke får så meget sympati med målgruppen, at du ikke kan få dig selv til at tage dig ordentligt betalt.
Hvis jeg må være lidt grov, ser jeg desværre tit eksempler på, at gode koncepter i denne kategori
sælges så billigt, at de minder mere om velgørenhedsarbejde end om en reel levevej. Fordi
indehaveren enten tjener meget få penge eller måske slet ingen. Det er fint for mig, hvis du vil hjælpe
andre stort set gratis. Så skal du bare være bevidst om, at det er det, du gør.
Det er de færreste, der investerer lige så mange ressourcer i deres næsten gratis arbejde som i deres
lønnede arbejde. Derfor bliver produkterne ikke altid videreudviklet og forbedret så godt, som de
kunne blive, og indehaveren kommer til at bruge meget tid på at løse alle opgaver selv for at spare
specialhjælp eller andre udgifter. Altså tid, vedkommende kunne have brugt på at hjælpe målgruppen.
Og derfor ender slutproduktet med at blive dårligere, end hvis vedkommende fra starten af havde sat
priserne højt nok.
Når du har svaret på spørgsmålene, har du din primære retning, der kan inspirere dig til endnu bedre
ydelser. Og hvis du skaber værdi nok, plejer det med pengene at løse sig selv. Læs mere om salg og
prissætning i Selvstændiges guide til flere penge og om salg i kapitel 4 i denne bog.
Længe har fokus været på, at jo smallere niche, du henvender dig til, jo bedre. Og jeg er enig i, at en
smal niche til en vis grænse er en fordel. Men jo smallere din niche er, jo mere afhængig er du af, at
mange fra målgruppen køber nok hos dig. Og det er sjældent nok, at noget i teorien kunne blive en god
forretning. I praksis er der meget, der skal flaske sig på en gang, for at kabalen går op. Jo mere
optimistisk du er, når du snævrer din målgruppe ind, jo mere satser du. Omvendt kan du også være så
bred, at ingen føler sig ramt.

Tilpas din forretning efter dine egne grænser
Der er mange forskellige måder at drive forretning på. Den ene er ikke nødvendigvis bedre end den
anden. Det interessante er, hvordan det passer bedst til dit temperament, din private situation og især
dit ambitionsniveau. Så du har overskuddet til at hjælpe dine kunder bedst muligt.

17

Stil derfor dig selv (og din familie) de her spørgsmål. Så kan du bedre tilrettelægge dine ydelser og
forretningsbetingelser, så de passer til jer:
•

I hvilket tidsrum vil du stå til rådighed for dine kunder?

•

Kan du kontaktes udenfor dette tidsrum? I så fald via hvilke kanaler?

•

Hvor mange ugers ferie vil du holde om året?

•

Kan du holde ferier på tidspunkter, hvor det passer bedst ind i forhold til både dine kunder og
din familie?

•

Er der tider, hvor du aldrig vil holde ferie?

•

Er der tider, hvor du vil tilstræbe at holde al din ferie?

•

Kan du organisere det, så du holder helt fri i din ferie og i weekender (altså hvor du slukker for
din telefon og mail)?

•

Hvor vigtigt er det at kunne holde helt fri?

Der er både en service overfor kunder i at være tilgængelig i videst muligt omfang, når de har brug for
dig, og der er økonomi i at holde fri i de døde perioder. Samtidig kan det betyde, at du kommer til at
holde ferie, når det er dyrest. Eller når dem, du skal holde ferie med, ikke holder fri.
Men hvis du organiserer dig, så du stort set står til rådighed for kunder hele tiden, har det selvfølgelig
en pris for dit privatliv. Det er helt op til dig, hvor stor en pris du vil (og kan) betale privat for at styrke
dit firma. Men hav i baghovedet, at der er en øvre grænse for alle. Og hvis du over længere tid giver
mere, end du har at give af, kommer du i sidste ende også til at skade din virksomhed og dig selv. For
du gavner ingen, når du er slidt op. Derfor er det vigtigt at være realistisk om, hvor din grænse går, og
hvor længe du kan holde til et pres.

Læg et realistisk budget
En vigtig del af din plan hedder penge. Derfor skal du vide, hvad det vil koste i tid og andre ressourcer
at føre dine ideer ud i livet. Så du kan tage stilling til, hvad din ydelse skal koste, hver gang du får en ny
ide. Og om din målgruppe vil betale det. Eller hvordan den kan motiveres til det.
Spørg dig selv:
•

Hvad vil du have i løn nu? Om fem år?

•

Hvilke udgifter har din virksomhed?

•

Både nu og om fem år?

•

Hvor mange penge har du brug for for at kunne sætte de ideer i værk, som du forhåbentlig får
af at læse denne bog, + eventuelt andre ideer, du også har på tegnebrættet?
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•

Hvornår skal de ideer sættes i værk?

•

Er efterspørgslen på dine ydelser så stor, at du kan leve af dit firma på fuldtid, eller vil du køre
firmaet på deltid og lave noget andet ved siden af?

Som inspiration til, hvad der koster, når du driver en professionel virksomhed, får du lige nogle stikord
her. Skriv, hvad udgiften koster dig på årsplan.
Punkterne markeret med fed er i mange brancher ikke nice to have, men need to have.
Ja, det løber op:
Specialisthjælp/rådgivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontor

Bogføring
Revision
Korrektur
Mentor
IT-hjælp
Personlig assistent
Advokat
Tekstforfatter
Fotograf

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markedsføring
•
•
•
•

Logo
Øvrig grafisk identitet
Tegninger tilpasset dit firma
Hjemmeside (opsætning + løbende
justering + hosting)

Husleje
Kontormøbler
Printer + printerpatron
Computer (eventuelt både stationær,
bærbar og iPad)
Telefon (eventuelt både fastnet og
mobil)
Telefonforbrug
Internet
Kuverter
Frimærker

Diverse programmer til
•
•
•
•

Efteruddannelse

computeren
fakturering
nyhedsbreve
webinarer

Netværk

Forsikringer

•
•
•

Kursuslokaler
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Gebyr til netværk
Netværksmiddage og frokoster
Transport til disse

Forplejning

Messeudgifter

Faglitteratur Markedsføring

Transport

•
•
•

Foldere
Giveaways
Julegaver til kunder og
samarbejdspartnere

1. Firmabil
2. Tog
3. Taxa

Husk lige den private ønskeliste, selv om den hører ind under et andet budget. Den er også med til at
motivere dig. Hvad vil du uddelegere i privaten? Både nu og på længere sigt.
•

Hjælp til alt manuelt arbejde, herunder rengøring

•

Fast aftale om at få hentet børn

•

At få leveret dine indkøb

•

Bestille mad udefra, når I får gæster

•

Aftale med renseri

Skriv gerne flere punkter på.
Hvis du vil stå bare nogenlunde stabilt i din virksomhed, kræver det som minimum en startkapital på 3050.000 kroner, og ja, det er lavt sat. Selv hvis du ikke har varelager eller personale og kun sælger viden
eller behandlinger.
Så hvis du er i startfasen og synes, det er svært, kan det være, at du har investeret for lidt i at komme i
gang. Det kan du heldigvis nå at justere.

Ja, du skal købe hjælp
Måske tænker du nu, at flere af de punkter, jeg har markeret med fed, kan du lige selv lave indtil videre.
Men det skal du ikke. For som virksomhedsejer vil der altid være flere muligheder, end du kan nå at
føre ud i livet, og du skal fastholde dit fokus på målet og ikke på detaljerne. Derfor skal du uddelegere
en masse af dine delopgaver til nogen andre.
En af grundene til, at succes avler succes, er netop, at jo flere penge du tjener (eller investerer andre
steder fra), jo mere kan du uddelegere. Og det er der en række fordele ved.
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De opgaver, der er så avancerede, at de kræver specialkompetence, løses professionelt. Så fremstår du
mere professionel og behøver ikke at arbejde så hårdt med dit salg og markedsføring. For det er bare
lettere at tiltrække kunder, når du fremstår professionel.
Jeg er lidt ked af at gå i rette med det populære Pippi Langstrømpe-citat ”Det har jeg ikke prøvet før, så
det klarer jeg helt sikkert”, men jeg gør det alligevel. Som citatet fremstår i sin oprindelige kontekst,
nemlig en børnebog, er det fantastisk, og hvis vi havde fulgt Pippi som voksen, var hun sikkert blevet en
succesfuld serieiværksætter. Og ukueligheden i citatet bakker jeg op om, for vi skal stole på os selv og
vores ideer. Men vi skal også gennemtænke ideerne, før vi fører dem ud i livet, og lade være med at tro,
at vi nemt kan løse en opgave godt nok til, at vi kan bruge resultatet professionelt. Mange opgaver
kræver både faglige kvalifikationer og erfaring, for at du får succes med dem.
Du kan måske godt løse nogle af de mere kedelige rutineopgaver fagligt forsvarligt, men omvendt kan
du frigive din energi, tid og fokus til noget andet ved også at uddelegere dem. Så du kan skabe værdi i
din virksomhed, nå flere kunder og dermed tjene endnu flere penge.
Du vil kunne løse flere opgaver indenfor dit kerneområde, og du bliver dermed endnu bedre til det og
kan igen tage dig endnu bedre betalt. Jeg taler desværre jævnligt med selvstændige, der lader kunderne
stå og vente, eller som ikke får sat vitale aktiviteter i gang, fordi de sidder og nørder med regnskab eller
andre basisopgaver. Opgaver, de let kunne uddelegere, hvis de var bevidste om, hvordan de kunne
bruge deres tid og fokus mest hensigtsmæssigt.
Jo flere af de kedelige basisopgaver, du kommer af med, jo mere mentalt overskud har du til at
fokusere på dit mål og dine delmål og sætte nye tiltag i gang, der igen styrker dig på vejen til succes.
Du tør også sætte mere i gang, fordi du ved, at du kun skal løse den del af opgaven, du er god til, og at
andre vil tage sig af resten. Jeg ville aldrig have sat en brøkdel af mine projekter i gang, hvis ikke jeg
vidste, at jeg selvfølgelig skulle have hjælp til specialopgaverne. Især til de tekniske og de helt
lavpraktiske.
Det at uddelegere er tit helt essentielt for, at du kommer i mål. Hvis du eksempelvis vil skrive en e-bog,
så er det jo selve indholdet i bogen, du har energi på. Og når du så endelig er færdig – og måske er
noget overrasket over, hvor lang tid det alligevel tog – så er det først nu, at du skal til at i gang med at få
e-bogen layoutet og ordnet teknikken bag den. Altså delopgaver, som du ikke nødvendigvis har den
samme lyst til, og som du ikke er god til.
Det betyder, at du skal til at sætte dig ind i alt det nye og svære, når du er træt og gerne ville have været
færdig for 14 dage siden. Og derfor er der øget risiko for, at du ikke får det sidste (grafik, korrektur,
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billeder og eventuel teknik) løst optimalt. Og det er for ærgerligt overfor dit hjerteblod. For det er jo nu,
at e-bogen skal ud at arbejde for dig.
Tit bliver vi overrasket over, hvor lang tid opgaverne tager, og hvor svære de er at løse. I hvert fald hvis
vi vil gøre dem så godt, at vi får succes med vores projekt.
Jeg ser også mange eksempler på selvstændige, der knap nok bliver færdige med at lave den ”billige”
hjemmeside, før de skal i gang med at lave en mere professionel. Nogle laver det hele selv. Sætter sig
ind i, hvordan alle dele af Word Press fungerer, for alligevel ikke at komme ordentligt i mål. Og det er så
ærgerligt. For selve hjemmesiden er kun basen. For at du kan få det optimale ud af en hjemmeside,
kræver det, at du også skriver blogindlæg og nyhedsbreve m.m., som også kræver din energi og dit
fokus. Den del er radikalt sværere at uddelegere end det grundlæggende på hjemmesiden. Og hvis du
allerede er udkørt af det, der har drillet på hjemmesiden, er du jo i minus på energikontoen, allerede
før du skal til at tiltrække med tæskegodt indhold.
Læs mere i kapitel 5 om, hvordan du så sørger for at uddelegere til de rigtige.
Nogle opgaver skal du løse så tit, at det er en fordel for dig at kunne løse dem selv, og så skal du
selvfølgelig lære det. Eksempelvis hvordan du redigerer teksten på din hjemmeside eller passer din
facebookside. I så fald: Book en konsulent 1:1 i stedet for at tage på kursus. Det er ikke nødvendigvis
dyrere, fordi du kun behøver at booke tid til det, du har brug for. Samtidig sparer du også din egen tid.

Budgetter og planer, der motiverer
Uanset hvor længe du har haft dit firma, har du brug for både et her-og-nu-budget og et budget for,
hvor du er om eksempelvis tre eller fem år, så du kan se, hvad du arbejder henimod. Altså din
ønskeliste med hensyn til indtægter og udgifter.
Mange selvstændige ser deres udgifter i forhold til deres nuværende økonomi. På den konto har jeg tit
set mange spare et kontor væk, fordi det koster meget i forhold til den økonomi, de sidder med i den
aktuelle situation.
Men den nuværende økonomi er aldrig det interessante. Det interessante er den fremtidige økonomi.
Hvor vil du være om et år, hvis du netop investerer i et kontor nu? Og det er i det lys, du skal se dine
udgifter. På den måde får du også et mere realistisk indblik i, hvad det koster at drive et firma på en
måde, som du også har lyst til at arbejde på fremover. Desuden er et kontorfællesskab også = direkte
adgang til netværk, god sparring og inspiration.
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Og nu tilbage til regnestykket.
•

Hvis du vil tjene mindst 500.000 årligt, og dine (fremtidige) udgifter løber op i 300.000: Hvad
skal dine ydelser eller delydelser så koste? Og hvor mange af dem skal du sælge?

•

Er det realistisk?

Vær helt ærlig her. Jo før du eventuelt får justeret dit budget, jo mere hensigtsmæssigt kan du arbejde.
Og det giver ingen mening at bruge en masse energi på at planlægge ud fra de forkerte præmisser.
Lav også et budget for, hvad du i runde tal vil tjene om 10 år, og hvordan du kan nå dertil. Dette budget
skal du ikke nødvendigvis bruge i praksis, men det motiverer dig undervejs. (Selv om du måske aldrig
får brug for den helikopter eller butleren, hjælper det dig til at turde tænke stort, at du har skrevet dem
på budgettet).
Uddelegeringslisten har flere formål. Dels kan den hjælpe dig til at holde mere fokus på, hvad du skal
og ikke skal. Og dels kan den motivere dig til at få mere succes. Fordi du kan se, at du nu nærmer dig, at
du kan uddelegere endnu et punkt. Når du er selvstændig, taler det gamle ordsprog jo sandt. Tid er
penge. Derfor kan det være en god forretning for dig at uddelegere din private rengøring, selv om din
økonomi ikke nødvendigvis er særlig god. Fordi du kan bruge rengøringstiden på at skabe værdi i
virksomheden. Hvilket du sikkert også helst vil.
Desuden er det med til at styrke dit mindset, at du er så vigtig, at du ikke skal bruge mental energi på
endog at overveje, hvornår du skal gøre rent. Og en træls opgave fylder altid mere end den faktiske tid,
vi bruger på den.

Få overblik over dine samlede ressourcer
Jo flere ressourcer du lægger ind i dit firma, jo mere stabilt er dit fundament. Uanset om du skal
foretage nye investeringer eller andet.
Derfor:
•

Hvor stor likvid buffer vil du have hele tiden?

•

Hvor mange penge har du nu?

•

Hvor kan du ellers finde penge, du kan investere i din virksomhed? (Hæve din pension før tid,
tage lån i huset eller andet)

•

Hvad er dine øvrige ressourcer?

•

Hvad er dine svagheder?*
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•

Hvem kan hjælpe dig?

•

Hvor mange år regner du med at have din virksomhed?

•

Hvilke investeringer kan du nå at tjene ind igen i den tid, du har virksomheden?

(De sidste to spørgsmål er mest relevante for dig, der har maks. 5 år tilbage på arbejdsmarkedet og vil
etablere en type virksomhed, hvor du ikke satser på, at du kan sælge firmaet, når du går på pension).
*Jeg har mødt flere selvstændige, der har oprettet en virksomhed, fordi de havde brug for en
større fleksibilitet, end de kunne få som ansatte, på grund af en sygdom. Hvis du har nogle
helbredsmæssige problemer, kan du nogle gange få dit arbejdsliv til at hænge sammen på den
måde, alt efter hvad du fejler, og hvilken branche du er i. Men jo mere fleksibilitet du har brug for
på grund af dit helbred, jo mindre tilgængelig er du overfor dine kunder. Derfor kan din
manglende tilgængelighed nogle gange blive så stor en hæmsko, at dit firma ikke kan overleve.
Hvis dit helbred er så dårligt, at du har svært ved at have et såkaldt almindeligt arbejde, er
spørgsmålet, om du kan klare at drive dit eget firma.
Vær helt realistisk om, hvad dit helbred kræver af dig, og hvad du ikke kan i dit firma på grund af
din sygdom. Kan du uddelegere det, du ikke kan selv? Hvad vil det betyde for firmaets fleksibilitet
og økonomi? Kan du specialisere dig i nogle ydelser, du kan nøjes med at løse, når dit helbred er
til det?

Hvilke former for samarbejde passer bedst til dig?
En af fordelene ved at drive sit eget firma er, at vi kan etablere os, som det passer os selv bedst. Det
skal vi selvfølgelig udnytte. Derfor:
•

Kan du bedst lide at have mange snitflader med kunder og samarbejdspartnere og måske løse
en stor del af opgaven sammen med kunden? Eventuelt ude ved kunden?

•

Vil du helst løse dine egne delopgaver på egen hånd og have opgaven opdelt i få faser, hvor du
ikke mødes så tit med kunden?

•

Er du en holdspiller?

•

Er det vigtigt for dig selv at kunne vælge dine samarbejdspartnere?

•

Kan du bedst lide skemalagte aftaler, eller at du og kunden er mere fleksible og kan kontakte
hinanden, når det passer jer?
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•

Er du mest til fleksible arbejdsopgaver, skal du lægge mere buffertid ind i din kalender, så du
netop også kan give den fleksibilitet.

Det kan give en anden form for ro med faste aftaler. Men hvis du har mange skemalagte aftaler, hvor
du sidder med kunder, blokerer de din kalender, og du har færre timer til rådighed til andre (mellem 817). Derfor kan du få svært ved at få de ender til at mødes, der kræver telefonsamtaler i almindelig
arbejdstid. Nogle selvstændige er så svære at få fat på, at de er en stopklods i fællesprojekter. Og
risikerer at blive valgt fra alene af den grund.
Hvis dine arbejdsopgaver er mere fleksible, er du mere tilgængelig overfor kunder, og du kan i de travle
perioder tage telefonopkald m.m. om dagen og besvare mails og skrive nyhedsbreve m.m. om aftenen.
Ja, det giver en længere arbejdsdag, men som sagt lander mange af mulighederne tit hos os i de
samme perioder. Derfor er det vigtigt, at vi kan udvide vores arbejdsdag, så vi kan gribe mulighederne,
når de er der. I nogle perioder er det de betalte muligheder, der lander på en gang, og dermed får vi en
masse betalt overarbejde. De opgaver er sjældent svære at motivere sig til. For det er de uger, der
boner godt i kasseapparatet, der skal finansiere de dårligere perioder, sygedagene og sommerferien.
Men det er også vigtigt at kunne gribe de muligheder, der her og nu ”kun” giver god markedsføring eller
netværksmuligheder med de rigtige. For det er også benzin til vores firmaer. Læs mere i kapitel 3 om
værdien af at få andre til at løfte vores navn.

Spar salgsarbejdet som underleverandør
I stedet for at være den udfarende og skulle skaffe kunderne selv kan du også være underleverandør
og levere opgaver, der passer ind i kundens koncept. Det kræver ikke så meget salg og
konceptudvikling fra din side, og du kan til tider få nogle ret store kontrakter som underleverandør.
Her er der en risiko for, at kunden presser dig meget på både pris og forretningsbetingelser. Og hvis
aftalen er tilpas stor, kan det virke mere som deltidsarbejde på kontrakt – og det er næsten som at
være lønmodtager. Ser dog langtfra altid, at timepriserne i disse aftaler er høje nok til at kompensere
for, at du ikke er lønmodtager – og dermed ikke har de samme rettigheder. Omvendt kan der jo være
en fantastisk tryghed i at have nogle faste timer og penge hver uge eller måned. Er prisen i
underkanten, så beslut dig for, hvor længe du vil blive ved kunden. Det kan du måske også bruge aktivt,
når du snakker pris med kunden.
Har du en storkunde, så se, om du kan få lavet en ordning, hvor du kan udføre noget af arbejdet, når
det passer dig. På den måde er du mere fleksibel overfor andre kunder.
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Vær altid opmærksom på, at ingen kunde må blive så stor, at vedkommende kan hive tæppet væk
under dig ved at afbryde samarbejdet.
Jo mere du spreder din risiko, jo sværere bliver du at vælte. Risikoen skal ikke nødvendigvis kun
spredes på flere kunder. Du kan også blive for sårbar, hvis du har mange kunder, der handler hos dig
på grund af det samme midlertidige problem. Eller af en grund, der let kan ændres politisk. Hvis du i en
periode ser et lukrativt marked, hvor der er stor risiko for, at alle mister behovet på samme tid, så
•

læg guld nok til side, mens festen varer. Så har du likviditet nok til at bygge et nyt marked op
bagefter

•

arbejd på et sidespor, som du forholdsvis let vil kunne skrue op for igen

•

vær bevidst om, hvad du vil kunne sælge til samme målgruppe i kølvandet på den oprindelige
opgave

Mange virksomheder har bygget koncepter op, der kun kan sælges til eksempelvis kommuner eller
jobcentre. Og det er sårbart.

Dine forretningsbetingelser beskytter dig
Når du har gjort op med dig selv, hvilke arbejdsformer der passer bedst til dig, skal du til at skrive dine
forretningsbetingelser. Selv selvstændige, der har været i gang i mange år, har nogle gange også noget
at lære her. Du har sikkert læst på facebook om nogen, der er kommet i en uheldig situation med en
kunde. Og først bagefter ud i det blå spørger den store facebook-gud, hvad, vi andre synes, er rimeligt i
den pågældende situation. Og det er ligegyldigt, hvad vi andre synes er rimeligt. Essensen er: Hvad har
du aftalt med kunden? Hvis du melder ud på forhånd i dine forretningsbetingelser, hvad der gælder
hos dig, ved kunden selv, hvad han siger ja til. Uanset om kunden bagefter synes, det er rimeligt eller ej.
Jo bedre kunden er forberedt, inden han går ind i samarbejdet med dig, jo større sandsynlighed har du
også for at få en tilfreds kunde.
Tit er forretningsbetingelserne mere værd, end om du tager 100 kroner i timen fra eller til. Men
kunderne er ofte meget mere fokuseret på prisen. Derfor kan du hurtigt lægge nogle meget værdifulde
parametre ind i dine forretningsbetingelser, som dine kunder ikke protesterer imod. Og du skal kun
lave dine forretningsbetingelser grundigt en gang. Så arbejder de for dig fremover, hver gang du får en
ny kunde. Og du kan nøjes med at justere dem efter behov.
Samtidig viser gennemarbejdede forretningsbetingelser, at du driver en professionel virksomhed og er
erfaren. Og du står bedre i en eventuel retssag, jo mere du har på skrift.
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En anden fordel ved at lave dine forretningsbetingelser er, at du tvinger dig selv til at beslutte, hvor
dine grænser går. Det gør, at du lyder meget mere overbevisende, end hvis kunden hører dig
formulere, hvad du tror, du mener.
Når du skriver dine forretningsbetingelser, laver du samtidig en aftale med dig selv. Men du skal selv
tro på det. Og du skal vise, at dine forretningsbetingelser ikke står til forhandling. Og at du er villig til at
tage konsekvensen og miste kunden, hvis kunden ikke accepterer dine forretningsbetingelser.
Ligesom du ikke kan få en pris igennem, du selv er usikker på, kan du heller ikke få nogen
forretningsbetingelser igennem, der kun er et håb og ikke et krav. Derfor kan det være en fordel at
begynde med de lettere forretningsbetingelser, som er så basale, at du er helt sikker på, at de ikke står
til forhandling. Og herefter kan du eventuelt justere dem og stramme op på dem en for en. Så kan du
også mærke efter, om der er en specifik betingelse, som mange ”stritter” på. Måske er der en enkelt
præmis, der ikke er egnet til din branche eller ydelse.
Selv om jeg har drevet forretning med succes i mange år, så er jeg også en lille smule usikker, når jeg
strammer op på noget. Og jeg gør det gerne i de perioder, hvor det hele kører som smurt, for her kan
jeg gøre det mest overbevisende. Når du strammer dine forretningsbetingelser eller sætter dine priser
op, er det vildt vigtigt, at du gør det, når du har overskuddet. For hvis du selv er usikker, kan kunden
mærke, at du ikke stiller et krav, men bare tester ham. Så kæmper han imod – og han får måske sin vilje
– og så bliver du endnu mere usikker på, om forretningsbetingelsen var forkert, og du sletter den
måske igen.
Hver gang du overvejer noget, der er en ulempe for din kunde, men en fordel for dig, så overvej lige,
hvor træls det er for kunden, og hvor stor en fordel det er for dig. For vi mister kunder på de små
detaljer. Derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om, hvornår vi påfører kunden en ulempe.
Opsøg eventuelt de mere erfarne i din branche. Måske kan du blive inspireret af deres
forretningsbetingelser eller spørge dem, hvad der vil være relevant at skrive ind for jeres branche. Men
hav i baghovedet, at nogle forretningsbetingelser formentlig er lettere at få igennem, når du har en vis
erfaring.
Vi kan selvfølgelig ikke forudse alt. Og hvis vi skulle prøve på det, ville vi hurtigt blive meget paranoide.
Men du vil sikkert opleve, at der er nogle problemtyper, der går igen så hyppigt, at du skal tage
forbehold for dem.
Når du arbejder med dine forretningsbetingelser, så husk, at du skal kunne forsvare dem. Hvilke
forbehold eller spørgsmål kunne kunden komme med? Hvad vil dit modsvar være?
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Eksempelvis: ”Du skal også betale på forhånd, når du bestiller en flybillet.”
Hvis du ikke kan komme med en fornuftig forklaring på en forretningsbetingelse, er spørgsmålet, om
du så overhovedet skal have den med.
Vær opmærksom på, at der gælder en række særlige regler, hvis du sælger til private.
Få også gerne en advokat til at læse dine forretningsbetingelser igennem.

Fokuspunkter i dine forretningsbetingelser kunne være:
Hvad inkluderer arbejdstiden?
Hvis du løser opgaver på timebetaling, er det en god ide at skrive i kontrakten, hvad arbejdstiden
indeholder. Eksempelvis er der en del økonomi forbundet med, om transport er arbejdstid eller ej.
Andre parametre kunne være: rådgivning i løbet af opgaven, møder og telefonsamtaler (både med
kunden og med andre samarbejdspartnere), research, mail-korrespondance, m.m.
Skriv også ind, i hvilket tidsrum du kan løse opgaver, og hvad det eventuelt koster at få dig til at hjælpe
på andre tidspunkter. Samt om det koster ekstra, hvis en opgave er så akut, at du skal smide, hvad du
har i hænderne, og gå i gang med at løse kundens problem med det samme.
•

Hvad inkluderer din arbejdstid?

•

I hvilket tidsrum arbejder du?

•

Hvad koster det at få din hjælp på andre tider?

•

Hvad koster akutopgaver?

Opgaver på fast pris
Hvis du løser en opgave på fast pris, kræver det, at du har en fast vare eller ydelse, du kan løse på
samme måde for mange af dine kunder. Eller at mange af delopgaverne går igen, så du har et
erfaringsgrundlag at sætte prisen efter. Her vil du løbende kunne justere prisen eller varen, så den
passer til både kunden og dig.
Men hvis opgaven skal udvikles unikt til en kunde, er der en række punkter, du er nødt til at skrive ind i
kontrakten. Og det kræver, at du og kunden aftaler opgaven ret præcist, før du går i gang. I alle
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brancher er der nogle delprocesser, der kan få hele tidsbudgettet til at skride radikalt. I min egen
branche er det antallet af gange, vi gennemgår en tekst, og hvor meget kunden gerne vil rette løbende.
Eventuelt at kunden ombestemmer sig undervejs. Tjek eventuelt med nogle af dine egne kolleger, hvad
der får tiden til at skride hos jer.
Det er essentielt, at du skriver ind i dine forretningsbetingelser, hvor mange af disse tidsrøvere, der er
med i den faste pris. Og hvordan ekstraarbejde afregnes.
Hvis du lover en fast pris – uden forbehold – så risikerer du enten selv at sidde på mange gratis
interessetimer til sidst. Eller du bliver nødt til at lægge rigtig meget buffertid ind i prisen. Måske så
meget, at du lander på en pris, som ingen vil betale.
Hvis du overvejer at give en fast pris på at udvikle en ydelse til kunden, så overvej nøje, hvor mange
andre kunder, du tror, der vil være interesseret i at købe ydelsen bagefter. Er det risikoen værd?
•

Hvad tager du forbehold for i opgaver til fast pris?

•

Hvordan afregnes ekstraarbejde?

Hvilke regler gælder angående betalingen?
Hvis du får hele beløbet eller en del af betalingen, før du begynder på opgaven, risikerer du ikke at
miste (alle) dine penge, fordi kunden går konkurs, eller at skulle sende adskillige rykkere og eventuelt
involvere inkasso + advokater, hvis betalingen af andre grunde trækker i langdrag. Uanset hvor godt du
står juridisk, kan turen gennem retssystemet blive lang og dyr. Derfor opgiver mange selvstændige at
jagte de penge, de har krav på. For det tager så meget energi.
Nogle selvstændige har det skidt ved tanken om at kræve pengene på forhånd. Og, indrømmet, nogle
kunder synes, det er så urimeligt et krav, at de vælger os fra af den grund. Spørgsmålet er, hvorfor
nogen kunder har det så skidt med at betale up front. Især hvis det er hævet over enhver tvivl, at de
selvfølgelig betaler, når ydelsen er leveret? Eventuelt om en uge eller om tre måneder. Hvorfor er den
specifikke betalingsdato så så vigtig? Min påstand er, at den kun er vigtig, hvis der kan være den
mindste tvivl om, hvorvidt kunden betaler overhovedet. Og nu ved jeg selv, at jeg altid leverer. Det
antager jeg, at du også gør. Derfor kan de lige så godt betale med det samme.
Jeg har flere gange siddet med kunder, der havde modstand mod at skulle betale på forhånd. En af
dem sagde ligefrem: ”For hvad nu, hvis vi ikke kan lide det, du skriver?” Og efter lang tids tovtrækkeri
endte jeg med at sige: ”Det er nu, du skal tage stilling til, om du tror, jeg kan løse opgaven eller ej.” Og
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jeg var villig til at miste ham. For han havde jo i utvetydige vendinger sagt, at han ellers ville være uvillig
til at betale. Det er meget svært for ikke at sige umuligt at forventningsafstemme en tekst og mange
andre typer kreative opgaver på forhånd. (Og han accepterede).
Selv har jeg gode erfaringer med at få mine penge på forhånd ved at give nogle gode rabatter på mine
klippekort.
Hvis du ikke vil kræve dine penge, før du begynder på opgaven, er det vigtigt at skrive ind i dine
forretningsbetingelser, hvad betalingsfristen er. Der er langt fra betaling netto kontant eller 8 dages
betalingsfrist til løbende måned + 90 dage, som nogle kunder vitterlig stiller som krav!!!
Du kan overveje at tilbyde kunden flere typer priser for den samme vare, alt efter hvor lang
betalingsfrist kunden vil have, og hvornår han vil have varen. På den måde kan kunden indirekte være
med til at betale for, at du kommer til at fungere som hans bank, ligesom han måske kan få varen
billigere, mod at du har en lang leveringstid og dermed kan lægge opgaven ind i din kalender, når du
har bedst tid. Eventuelt i en skoleferie.
•

Hvis dine varer er til salg online, er det så gratis for kunder at få lavet en separat regning og
betale i banken, eller tager du et gebyr for det?

•

Hvornår skal betalingen falde?

•

Vil du indføre rabatsystemer til kunder, der betaler det hele på en gang? Før du begynder på
opgaven?

Er aftalen bindende?
Når du lægger en aftale med en kunde i din kalender, tilrettelægger du dine øvrige aktiviteter efter det.
Og aftalen blokerer for, at du kan lave aftaler med andre kunder. Selv hvis det er en opgave, du kan
løse, når det passer dig bedst, sætter du tid af til den.
Det er ikke ualmindeligt, at kunder bestiller en opgave og fortryder igen. Har I ikke lavet en bindende
aftale, har du mistet opgaven.
Her og nu ser det selvfølgelig bedst ud for kunden, at du er så fleksibel, at kunden bare kan aflyse.
Gratis. Men medaljen har altid en bagside. Jo mere tid, du har båndlagt til aftaler, der ikke bliver til
noget alligevel, jo færre ledige tider har du tilbage i kalenderen til dine andre kunder. Eller
samarbejdspartnere. Og den energi, du bruger på kunder, der ikke kan overskue, om I skal i gang eller
ej, går også fra andre aktiviteter i dit firma.
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For ikke at glemme skuffelsen over at miste et salg, du var stillet i udsigt.
•

Hvis kunden fortryder sit køb, hvad er så dine betingelser for at betale pengene eller dele af
pengene tilbage?

•

Er det muligt?

•

Hvor sent må kunden aflyse, uden at det koster noget?

•

Hvad skal det koste at aflyse?

•

Er der forskel på at aflyse fysiske aftaler og telefonaftaler?

Vil du skrive dig ud af resultater?
Er der noget ved din vare, som kommer bag på mange af dine kunder? I så fald kan du med fordel
skrive det ind i kontrakten, så kunden er forberedt. Og så du har din ryg fri.
Eksempelvis at du vil gøre dit bedste med x, men ikke kan garantere y.
(Personligt har jeg skrevet ind i mine forretningsbetingelser, at jeg ikke kan garantere hverken omtale i
ønskede medier eller placeringer i Googles søgemaskiner, fordi disse resultater afhænger af indsatser,
der ikke ligger på mit bord).
•

Vil du skrive dig ud af resultater?
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Kapitel 3 - Pynt firmaets ansigt udadtil
Mange selvstændige har svært ved at overskue deres markedsføring. Så mange muligheder… Så meget
arbejde… Så mange udgifter! Men markedsføring, der tjener sig selv hjem, er ikke dyr. Og det er
nemmere at komme i gang, hvis du går efter lidt, men godt, hvilket jo netop er grundtanken i
monotasking.
Så kan du altid udbygge senere. Når du først er i gang, kan du også bedre overskue, hvad du har brug
for, så du ikke kommer til at bruge ressourcer på noget, der ikke er det værd.
Også selvstændige, der har været i gang i flere år, bliver let forvirret over, hvor de skal sætte ind. Især
hvis de først har fået startet forkert og måske allerede har brugt mange penge på noget, der ikke virker
særlig godt. Det kan jeg godt forstå. Det kan hurtigt blive uoverskueligt. Og vi skal ikke sætte mere i
gang, end vi kan overkomme at gøre ordentligt.

Arbejd ud fra en solid onlinemarkedsføring
Din onlinemarkedsføring er helt essentiel. Og det fede er, at internettet gør det let for os små at
konkurrere mod de store.
Når du først har en god, solid platform online, arbejder den for dig hele tiden. Også når du holder ferie
eller er syg.
Men det kræver, at vi laver den grundigt, og det er bedre at have få og gennemarbejdede kanaler, der
tiltrækker mange følgere, end mange kanaler, der er lavet knap så grundigt og derfor ikke sender det
rette signal om kvalitet.
Når du først har nogle supertilfredse følgere, hjælper de dig med at sige dit navn. Og når de begynder
at løfte din markedsføring for dig, vil dit følge også automatisk vokse. Og så får du endnu mere ud af de
kanaler, du allerede har sat op. Kanaler, du bare skal lave godt en gang og herefter kan nøjes med at
justere. Så slipper du for hele tiden selv at skulle bevise dit værd. Fordi din onlinemarkedsføring og
dine følgere gør det for dig.
Uanset hvor meget du har arbejdet med din markedsføring tidligere, så gennemgå den lige igen ud fra
denne simple liste:
•

Hjemmesiden:
Du kan komme langt med 5-7 undersider. Kort præsentation af, hvad du kan hjælpe med, og
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hvad kunden får ud af din hjælp, tilmeldingsboks til nyhedsbrev, et professionelt billede af dig
selv + søgemaskineoptimering. Du behøver måske bare at blive fundet på 2-3 søgeord. Få lavet
hjemmesiden, så det er let at koble en blog på senere, hvis du finder ud af, at du har brug for
det
•

Nyhedsbrevet:
Bare rolig, du kan sagtens vente med at skrive nyhedsbreve. Men det er vigtigt, at du hurtigt
begynder at samle tilmeldinger ind til dit nyhedsbrev. Så har du dem, når du bliver klar til at
skrive nyhedsbreve. En god liste at sende nyhedsbreve ud til afgør, om du vil få succes med en
række andre ydelser og tiltag. Så den er vigtig, når du bliver klar til at bygge videre ovenpå
basen. Husk: Det er meget lettere at få nogen til at tilmelde sig nyhedsbrevet, hvis du lover dem
en velkomstgave som en e-bog, en lydfil, et e-kursus eller lignende

•

Visitkort:
Den suverænt billigste trykte markedsføringsform, som du ovenikøbet tit får brug for.
o

Brug professionelt billede, så kunder og samarbejdspartnere let kan genkende dig

o

Skriv, hvad kunden får ud af din hjælp

o

Skriv samtlige kontaktoplysninger: navn, firmanavn, fysisk adresse, telefonnummer,
hjemmesideadresse, mailadresse og CVR-nummer

Brug grafik og farver, der matcher din øvrige markedsføring
o

Lok med noget gratis.
Gaver som nyhedsbreve eller e-bøger er lettere for andre at tage stilling til, end om de
skal købe noget. Og samtidig styrker du kontakten

o

Fold dig ud på dobbeltkort.
Udnyt begge sider af dit visitkort. Du kan få endnu mere plads ved at bruge
dobbeltkort.
(Selv om du får mere plads, så husk: Alt det, du skriver, skal stadig være relevant, så du
ikke spilder din læsers tid).

Så lidt skal der til for at få det grundlæggende i orden.
Fremover kan du opjustere på dine markedsføringskanaler i de perioder, hvor du har overskuddet til
det. Selv om du betaler nogen for at hjælpe dig, koster det stadig en del af din energi og dit mentale
fokus at tage stilling til deres løsningsforslag.
•

Hvad mangler du at optimere i din markedsføring?
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•

Hvornår vil du løse de specifikke opgaver?

•

Hvem skal hjælpe dig?

Nu har du en base, der samler op på alle de interessenter, der støder på dit navn alle mulige steder. Og
derfor får du nu også meget mere ud af at vise flaget i andre sammenhænge, end du ellers ville have
fået.
Alt det, du sætter dit navn på, skal være i orden. Derfor skal du bruge professionelle billeder alle steder.
Også på din profil på de sociale medier. For du repræsenterer hele tiden din virksomhed. Selv om du
primært bruger din facebookprofil privat. Du skal ikke underkende, at forældrene til dine børns
klassekammerater også kan blive professionelle samarbejdspartnere – eller måske kunder. Og de kan
lettere åbne dørene for dig, hvis de er overbeviste om, at du er professionel. Og derfor skal du hverken
bruge et billede af en hund som profilbillede eller et, hvor du sidder i en soltop på en sommerferie.

Udvid med en ting ad gangen
Udvid først din markedsføring, når du kan overskue at gøre det ordentligt.
Ved at vente lidt med at sætte flere tiltag i gang, kan du også bedre overskue, hvad du skal bruge energi
på, ligesom du jo løbende vil tjene flere penge, du kan investere.
Selv om jeg er den store fortaler for sociale medier, hvis dine kunder er der, skal du ikke ind på de
sociale medier, før du har overskuddet og overblikket til at være der professionelt. Få styr på de andre
kanaler først, så du har en base, der kan tage imod de interesserede, du støder på. Hvis du ikke
allerede har en profil på LinkedIn, så lav den. Det forventes, at erhvervsfolk kan findes på LinkedIn.
Hvis du allerede har en privat profil på facebook, så sørg for, at du fremstår professionelt her, hvis
kunder eller samarbejdspartnere søger på dit navn. Men vent med at lave firmasider eller udvide til
andre sociale medier, til du har overblikket over, hvilke der vil give netop dig det bedste udbytte. Og
hvad det kræver at være der professionelt. Den energi, du bruger på at eksperimentere med sociale
medier, der måske ikke er de rette, går som bekendt fra noget andet.
Hvis du som privatperson ikke bryder dig synderligt meget om at være på facebook, er spørgsmålet,
om du er motiveret til at drive dit firma i de rammer. Sociale medier kræver dit fokus. Og hvis du
hellere vil fokusere på noget andet, er det måske bedre for dit firma, at du hyrer en til at repræsentere
dig på de sociale medier eller helt lader være med at bruge dem.
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Uanset om du vil passe de sociale medier selv eller får en til at gøre det for dig, så husk igen, at det er
bedre at være god og til stede på få eller bare et enkelt medie, hvor du gør det godt, end at du får
spredt dig over for meget. Dine læsere skal kunne mærke, at du (eller den, du hyrer til opgaven) gerne
vil dem, svarer på deres spørgsmål og går i dialog med dem.
Husk, at de sociale medier ikke er dine egne kanaler. Det er en – af mange – grunde til, at jeg anbefaler,
at du får et nyhedsbrev. Facebook ændrer funktionerne hele tiden. Derfor skal du hele tiden holde styr
på, hvordan du bedst holder kontakten med dine læsere lige nu. I modsætning til for en måned siden.
Og brugerne på de sociale medier flytter sig hele tiden. Derfor skal du konstant bruge energi på at følge
med i nye medier og algoritmer og lære, hvordan du bruger netop det medie mest hensigtsmæssigt i
din forretning. Gå kun forrest, hvis din primære målgruppe også altid er på de nyeste medier og sætter
pris på, at du også er first mover. Ellers kommer du til at bruge enormt meget tid unødigt.
Folks måder at læse mails på ændrer sig derimod ikke synderligt. Og når du først har en liste til dit
nyhedsbrev, er du din egen herre. Og du er ikke længere afhængig af facebook eller Google, eller om
eksterne medier eller dit netværk vil omtale din virksomhed og dine aktiviteter.
Du kan bruge nyhedsbrevet til at guide dine følgere ud i resten af dit univers. Enten til dine profiler eller
sider på de sociale medier, til at læse og dele dine e-bøger, komme til dine arrangementer, eller hvad
du nu vil have dem til. Derfor er nyhedsbrevet essentielt for, at du også får succes med de andre
aktiviteter.
Hvis du skal forklare noget komplekst eller præsentere en ny vare, er det også nemmere at
kommunikere i et nyhedsbrev frem for de hurtige, sociale medier. Her har du den spalteplads, du har
brug for, og læserne skal som minimum tage stilling til, om de vil slette din mail igen, og har nu også
dine oplysninger i deres indbakke.
Hvis du slet ikke har nogen solide markedsføringskanaler (hvad enten vi snakker nyhedsbrev eller
sociale medier), bliver det meget sværere at få publikum til dine aktiviteter. Omvendt kan du
selvfølgelig også bruge dine gratis aktiviteter til at gøre opmærksom på dig selv og derved få flere
følgere på de sociale medier eller læsere på nyhedsbrevet.
Men så skal du alt andet lige bruge mere energi på at markedsføre aktiviteterne på andre måder.
Eventuelt gennem facebookannoncer.
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Vær let at dele
Tænk hele tiden ind, hvordan du kan producere noget, der er let at dele, og som andre har lyst til at
dele. Især med blogindlæg kan du sagtens fokusere på et budskab, som andre gerne vil identificeres
med og ønsker, at de selv havde skrevet. Eksempelvis skrev jeg i 2012 blogindlægget ”Fuck Janteloven
og kys succesen velkommen”. Det var et populært budskab, som mange gerne ville bakke op om, og
som medierne også med jævne mellemrum søger nye kilder til at udtale sig om. Derfor har det givet
mig både omtale i P1 og FEMINA, likes på facebook og trafik til hjemmesiden.
Websexolog Maj Wismann er rigtig god til at skabe trafik med
populære blogindlæg. Et af de mere populære er ”De 5 største
problemer i parforholdet”, som er læst af over 30.000 læsere. Majs
egen forklaring på, at netop det er så populært, er, at det giver folk
mulighed for at dele relevant viden uden samtidig at afsløre for
meget om sig selv.
Med sådanne strategiske blogindlæg bliver du hurtigt løftet langt ud
over det antal følgere, du selv er i kontakt med. Og jo mere vi har
lavet, som andre kan dele, jo lettere er det for dem at skabe
interesse om os og sende trafik i vores retning. Der er ingen grund
til, at vi skal lave alt arbejdet selv.
Det meste af det, andre gør for os, er de ikke forpligtet til. Derfor
skal vi selv sørge for at være en af dem, som de gerne vil hjælpe.
Det er nemmere og mere oplagt at henvise til dig, hvis du selv har
lavet et godt og professionelt fundament som eksempelvis
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hjemmesiden, de kan henvise til, og hvis de ved, at du arbejder efter
nogle af de grundprincipper, jeg fortæller om lidt senere i det her kapitel. For folk sætter jo deres egen
troværdighed på spil, når de anbefaler dig til nogen.
Mange af dem, der nogle gange har en ekstra interesse i at dele dig, er dine konkurrenter. Og det er en
af mange gode grunde til, at du skal følge dem og være gode venner med dem. Når du skriver et
blogindlæg om, hvordan du kan løse en problemstilling, skriver du som regel også om deres ydelser.
Og det er ikke nødvendigvis de ydelser, der gør kunden interesseret i et emne, som lukker salget. Nogle
gange laver vores konkurrenter jo heller ikke præcis det samme som os, men noget, der er beslægtet.
Og derfor kan de løse de delopgaver, der ligger i periferien af vores arbejde, hvorfor de kan være
interesserede i at dele vores blogindlæg.
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Find de store legekammerater
Du kan også overveje, om der er større organisationer, du kan gå sammen med. Organisationer,
brancheforeninger, fagforeninger eller andre, der arbejder for samme målgruppe som dig. Hvis du
giver dem gratis adgang til nogle af dine ressourcer mod omtale i deres markedsføringskanaler, kan du
hurtigt blive løftet ud til mange. Samtidig er der altid en bedre signalværdi i, at andre omtaler vores
kurser, e-bøger, blogindlæg eller andet, end at vi selv gør det. Andre gange kan en samarbejdspartner
løse noget af det praktiske og administrative arbejde for dig i forbindelse med jeres fællesprojekter, og
det er også meget værd.
Igennem flere år har jeg samarbejdet med IVÆKST om mine gratis foredrag. Og det er klart en af
grundene til, at jeg har kunnet holde så mange af dem. IVÆKST markedsførte mine foredrag på deres
site og i deres nyhedsbrev og stod for alt det administrative. Og det var en kæmpe hjælp.
Jeg blogger også om salg på e-conomics blog for selvstændige, KRÆS. Den kommer ud til mange
læsere, hvoraf mange ikke kender mig i forvejen. Men den løfter mig også i forhold til dem, der kender
mig i forvejen, og som nu ser mig markedsført side om side med nogle af dem, både de og jeg ser op
til.
Også messen IVÆRK & VÆKST har i mange år løftet mit navn. I 2014 holdt jeg foredrag om salg på
messen i både Århus og København, ligesom jeg fungerer som frivillig rådgiver i IVÆKSTSTEDET. Derfor
bliver jeg omtalt i deres markedsføring.
Med så store samarbejdspartnere er jeg ikke i tvivl om, at jeg bliver løftet markedsføringsmæssigt. Og
det, jeg kan hjælpe med, er need to have og ikke nice to have for målgruppen. Til mine IVÆKSTforedrag solgte jeg derfor ydelser til flere tusinde kroner til kunder, der aldrig havde hørt om mig før.
Du kan læse meget mere om strategier for, hvornår det er en fordel for dig at være gratis, i min gratis
e-bog ”Gaveregn – Fra gratis til god forretning”.
I samme boldgade kan jeg nævne forlaget Frydenlund, som jeg har udgivet mine tre første bøger på.
Frydenlund har markedsført både mig og bøgerne overfor mange nye ansigter, fordi bogmarkedet er et
helt andet marked. Bl.a. har forlaget flere gange haft mine bøger med på bogmesser – også i udlandet.
Samtidig er det formentlig lettere for mig at få bibliotekerne til at udlåne mine bøger, fordi jeg udgiver
på et forlag. Udover at yde hjælp til markedsføring har Frydenlund også løftet de meget store
arbejdsopgaver, der er i forbindelse med selve bogproduktionen. Der er mange delprocesser i at
udgive en bog. Og hver gang jeg ellers selv skulle tage stilling til en delproces, en leverandør eller en
detalje, der ikke har med selve indholdet at gøre, ville det tage mit fokus. Ja, det kunne måske have
været meget sjovt at være mere med i selve bogproduktionen. Men energien ville gå fra andre dele af
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min virksomhed. Og som tidligere nævnt skal vi jo netop fokusere på slutmålet og ikke fortabe os i
detaljer.
Ved at vi tit er flere parter involveret i mine projekter, har andre end mig en interesse i, at der kommer
mange til mine foredrag, at mine blogindlæg bliver læst og kommenteret, at mine bøger bliver solgt
m.m. Ligesom jeg har en interesse i deres succes, fordi det smitter af. Vi løfter hinanden. Og især som
den lille aktør er det rigtig godt at have nogle større samarbejdspartnere i ryggen.
Vi kan også tænke strategiske samarbejder eller markedsføringstiltag ind sammen med konkurrenter
eller samarbejdspartnere på ”vores egen størrelse”.
Og fordi vi kan vinde så meget ved at samarbejde med andre, skal vi være meget bevidste om, at det
skal blive ved med at være attraktivt for andre at samarbejde med os. For mange af disse former for
samarbejde foregår uden juridiske kontrakter eller penge, men udelukkende via de gode relationer og
et ønske om at fortsætte. Og du kan gøre det attraktivt for andre at samarbejde med dig ved at følge
nogle af de guidelines, jeg giver på de kommende sider.

De nemme tricks, så du bliver mere værd for kunder og
samarbejdspartnere
Du er selv din egen vigtigste markedsføring. Du bærer navnet hele tiden. Derfor har jeg samlet en
række tricks, der automatisk løfter andres opfattelse af dig. De er så simple, at det næsten er
vildledende markedsføring at kalde dem tricks. Men mange af dine konkurrenter kender dem –
åbenbart – ikke. Derfor kan du høste mange billige point ved at stramme op her.
Jo flere af disse tricks, du praktiserer, jo lettere bliver det for dig at tage dig godt betalt. Måske tager du
dig allerede udmærket betalt, selv om du kan optimere på flere af punkterne. Min påstand er, at du
sikkert kommer til at arbejde mere, end du behøver, for at bevise dit værd. Prøv at tænke på, hvor
meget bedre du ellers ville have klaret dig.
Når du har opjusteret, behøver du ikke længere at kæmpe for at blive den bedste. Så kan du ”nøjes
med at være blandt de 20 % bedste” og ellers være den, der lukker salget, fordi du viser den service, det
er at vende hurtigt tilbage til kunden og være til stede, så han føler sig vigtig. Det kan kunden godt lide,
og derudover er det ikke en langtrukket produktion eller korrespondance, kunden er interesseret i,
men resultatet.
Skræmmende mange virksomheder tager ikke de indgående kundekontakter seriøst nok. Nogle af dem
er helt bevidste om det, for jeg har snakket med dem om det. Deres argumenter lyder
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•

”Hvorfor skal det gå så stærkt?”

•

”Hvis de vil mig nok, ringer de jo nok igen.”

•

”Der er ingen, der har klaget.”

•

”Jeg var ved andre kunder.” (Vel ikke hele ugen? Og selv hvis du var, kunne du så ikke besvare
mailen om aftenen eller ringe i en pause?)

Hvis du vitterlig er uerstattelig, kan det da godt være, at kunderne venter på dig. Men som regel kan vi
godt erstattes. Og selv hvis jeg var så uerstattelig, at mine kunder ville vente i flere uger, til jeg gav mig
til kende, ville jeg da stadig hellere kontakte dem med det samme. For var jeg så eftertragtet, ville jeg
kunne sætte mine priser rigtig højt. Og i øvrigt går jeg så meget op i det, jeg laver, at jeg slet ikke ville
kunne vente.

Tilgængelighed er en del af din service. Og den er gratis.
I disciplinen at besvare mails og telefoner, der jo lyder som børnelærdom, er der en masse deltricks,
som mange virksomheder desværre overser.
•

Vend tilbage til kunder, samarbejdspartnere og andre efter maks. et døgn.
Besvar mails, og vend tilbage på telefonbeskeder forholdsvis hurtigt. Helst indenfor 24 timer. Så
føler kunden, at han er vigtig, og at du har fokus på ham. Det giver en tryghed, der er mange
penge værd.

•

Sæt autosvar på din mail
…når du er væk længere tid end en arbejdsdag. Så kan kunder og samarbejdspartnere
planlægge efter, hvornår de tidligst kan forvente at høre fra dig igen.

•

Brug en professionel mailadresse.
Det vil sige en mailadresse, der slutter på dit domænenavn. Du kan eventuelt lege med
mailadressen, så den giver reel værdi. Såsom tjenpengemed@majbrittlund.dk eller
blivsmukmed@smykker.dk

Med andre ord: Undgå mails som hotmail, gmail, yahoomails. De sender et uprofessionelt signal.
Tit er forklaringen på de private mailformer, at det er nemt for afsenderen. Og ja netop. Det sender et
signal om at gøre det, der er nemmest for en selv. Og er det et attraktivt signal at sende?
Nogle gange hænger de dårlige mailadresser ved af bare vane. Jeg har flere gange set de dårlige
mailadresser på virksomheder, der både har fået dyre lokaler ude i byen eller har firmabiler, der kører
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rundt med logo på. Og hvor er det da ærgerligt at have foretaget så store investeringer og så stadig
miste markedsandele og kontakter, fordi de ikke magter at få ordnet den mail.
•

Hav relevante oplysninger i din mail
…så du præsenterer dig selv godt for modtageren. Skriv dit fulde navn, din titel, virksomhedens
navn, direkte telefonnummer og et link til din hjemmeside.

Nogle gange underskriver virksomhedsejere mails med deres fornavn. Og selv om modtageren måske
godt ved, hvem det er, betyder det tit, at vedkommende skal til at lede efter deres telefonnummer et
andet sted. Og det er en unødig opgave. Især hvis mailadressen er en hotmail, kan modtageren jo ikke
engang finde afsenderens hjemmeside for at finde de manglende oplysninger.
Og din mailadresse sender ikke kun de forkerte signaler til dine kunder. Men også til dine
samarbejdspartnere. Og hvis du allerede med din mailadresse sender et signal om, at der er noget helt
grundlæggende, du har undladt at optimere på, vil mange nok begynde at fundere over, hvor du mon
ellers mangler at optimere. Derfor er det problematisk, at din mailadresse i sig selv kommer til at
skubbe nogle interessenter væk.
Med telefonerne ser jeg også flere begynderfejl. Sågar også i virksomheder, der for længst har rundet
både 30 og 50 medarbejdere. På overenskomstmæssig løn. Det er rigtig mange penge at skulle betale
hver måned for formentlig at miste adskillige betalende kunder, fordi de ikke har organiseret godt nok,
hvem der tager telefonen og hvordan.
•

Tag telefonen.
Nogle virksomheder har så korte og ubekvemme telefontider, at kunderne og alle andre
samarbejdspartnere skal time deres øvrige aktiviteter efter, hvornår de kan ringe. Og derfor
formentlig er flere dage (måske uger) om at komme igennem, fordi de også har andre
aktiviteter, der fylder i deres kalender, og derfor glemmer at ringe. Også den dag. Måske alle
dage.
Hvor vigtig er du, kontra hvor besværligt er det for kunden at ringe ind?

•

Indtal en personlig besked på din telefonsvarer.
Så ved de, der ringer forgæves, at de lægger deres besked hos rette vedkommende.

Mange virksomhedsejere bruger en anonym standardsvarer a la ”Velkommen til telefonsvareren. Indtal
en besked efter biptonen”, og derfor ved folk ikke, hvis telefonsvarer de er ved at lægge en besked på.
Alene uvidenheden giver en form for utryghed. En utryghed, du kan ændre til en tryghed ved at
indstille en personlig besked med dit fulde navn + virksomhed. En gang for alle.
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Lav din besked på telefonsvaren om, når du er på ferie eller lignende. Skriv ind i din kalender, hvornår
du skal ændre den tilbage igen.
•

Skal nogen tage telefonen for dig?
Måske er du i en branche, hvor du er forhindret i at tage din telefon det meste af dagen. Der
kan være mange grunde til, at folk ikke har lyst til at lægge en besked på din svarer. Hvis du
mister mange indgående opkald eller bare gerne vil vise, at du har en god service, kan du hyre
et firma til at tage de indgående opkald for dig. Her betaler du typisk efter, hvor mange opkald
du har. Samtidig sender du et signal om at have et mere etableret eller større firma, end du
har, og det kan der jo også være fordele ved.

•

Tag telefonen i en professionel lydkulisse.

Efter at alle er blevet mobile, er mange virksomhedsejere også begyndt at besvare deres telefon alle
mulige steder. Hvor der enten er meget støj eller dårligt signal, eller hvor deres fokus er på noget helt
andet. Du repræsenterer din virksomhed, hver gang du tager din firmatelefon. Og den slags forstyrrer
og sender nogle uprofessionelle signaler.
Nogle gange er forklaringen, at vedkommende har travlt og her lige kunne squeeze et opkald ind. Men
tror du, at en potentiel kunde sætter pris på at blive squeezet ind, eller at vedkommende helst vil
modtage et professionelt opkald, hvor du kan fokusere på kunden, tage noter og eventuelt slå noget op
på computeren?
Jeg har afvist leverandører til store opgaver på den konto. Den ene til 30.000 om året og den anden til
50.000 kroner. Hvert år. Men så store opgaver vil jeg ikke købe af nogen, der ikke kan finde et roligt
sted at tale med mig.
•

Sluk din telefon, når du er sammen med andre mennesker.
Det opbygger relationen, at du viser andre, at de er vigtige for dig.

•

Og hvis du har ansatte: Sørg for, at alle ved, hvordan de stiller telefonen videre.

Og de mere generelle tricks:
•

Overhold alle dine aftaler og deadlines.
Uanset om du gør noget for penge, markedsføring eller netværkspleje, er det stadig dit navn,
der står på spil.

Selv om nogle kunder og samarbejdspartnere måske viser forståelse for dit afbud, betyder det noget
for dem, hvis du aflyser eller flytter aftaler. De har tilrettelagt deres tid efter jeres aftale og sikkert
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tilsidesat noget andet, og du fremstår ustabil. Tit er det sådan i erhvervslivet, at vi lader som om, at
noget er i orden, selv om vi ikke synes det. For at få noget til at glide. Og for at undgå en konflikt. Derfor
kan du ikke satse på, at dine kunder reelt har den forståelse for dit afbud, som du håber på, og som
vedkommende måske foregiver at have.
•

Kom til tiden hver gang.
Det sender et signal om orden på sagerne, respekt for andres tid, og at du kan planlægge.
Nogle tror fejlagtigt, at de bliver opfattet som eftertragtede ved at komme for sent og ændre
aftaler hele tiden. Det virker bare sjusket og sender et signal om, at du ikke kan overskue din
egen kalender. Hvad kan du så heller ikke overskue?
Hvis du planlægger din tid efter, at du er fremme ved kunden eller et arrangement, et kvarter
før mødet eller arrangementet begynder, er du ikke nær så følsom overfor trafikkøer,
vejarbejde og manglende skiltning eller ditto parkeringspladser. Læs mere om buffertid i kapitel
5.

•

Tag imod dine kunder på en professionel adresse.
Altså ikke derhjemme. Udover at det sender nogle helt andre professionelle signaler, styrker
det også din egen opfattelse af dig selv. Og i bund og grund er dit eget mindset et vigtigt
parameter for, om du kan tjene penge eller ej.

•

Tag ansvar for eventuelle fejl.
Hvis noget, der hører ind under dig, går galt, er det dit ansvar. Også selv om du har hyret andre
ind til at hjælpe dig med det. Alle laver fejl. Det er ikke en katastrofe, og du vinder så mange
point ved at påtage dig ansvaret. Især hvis kunder eller samarbejdspartnere tror, at I nu skal i
gang med et langt tovtrækkeri om skyld.

Mange af punkterne kræver kun, at du organiserer dem en gang. Herefter skal du bare holde fast i de
nye rutiner. Og de er meget lettere at følge end at skulle være bedre end alle konkurrenterne. Hver
gang.

Tag bolden, sigt og kom i mål
Uanset hvordan og hvornår du er i kontakt med dine professionelle kontakter, så sørg for at tage
bolden. Vis, at du har overskuddet til at få tingene til at ske. Så er du også mere sikker på, at alt sker på
din måde, og at projekterne bliver til noget i det hele taget. Især i salgssituationer har jeg vundet meget
ved at blive ved med at holde kunden på sporet.

42

På et tidspunkt havde jeg en kunde, der havde skubbet mig løbende over et halvt år, hvilket der ikke er
noget ualmindeligt i. Men så begyndte han at spidse salget til ved at blive ved med at sige, at nu skulle
vi i gang, og han ville ringe.
Han ringede aldrig. Men jeg blev ved med at ringe og følge op cirka en uges tid efter, han havde lovet at
vende tilbage. Hver gang. Til sidst følte jeg selv, at jeg gik over stregen. For han havde jo sagt, at han
ville ringe. Men så til sidst, mens jeg sad og krummede tæer over mig selv, så købte han for 22.400
kroner i telefonen. Forudbetalt. Og bekræftede derfor til fremtidig brug, at vi godt lige kan give den et
par opkald mere, selv om al tænkelig høflighed ville foreskrive noget andet. Det er lidt af en
balancegang, hvor tit vi kan blive ved med at ringe, men hvis der ellers er god stemning, når du er
igennem, kan jeg ikke se noget problem i et ekstra serviceopkald. Jeg ved, hvor tit jeg har gjort det, hvad
jeg har solgt, og hvor forbløffende sjældent jeg har registreret, at andre blev irriteret. Det skal dog
siges, at det selvfølgelig langtfra er alle, der viser det, når de bliver irriteret.
Også i igangværende projekter kan du vise, at du har overblikket, ved at sende kunden en servicemail i
ny og næ om, hvordan det hele skrider fremad. Så er han tryg. I kundeplejeafdelingen kan du også
overveje at sende en mail, når du ser en artikel eller andet, der kunne være relevant for kunden. Eller
sende et julekort.
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Kapitel 4 - Pakker, koncepter og kampagner letter
dit salg
I kapitel 3 fortalte jeg om værdien af at være nem at dele.
Alt det, du lægger gratis frem, som andre kan have glæde af eller får lyst til at dele i deres netværk, er
gratisafdelingen i din salgstragt. Og den er vigtig for at tiltrække kunder, måske-kunder og
ambassadører.
På et tidspunkt bliver nogle af dem – forhåbentlig – klar til at gå fra gratister til kunder. Og derfor er det
vigtigt, at du har dine ydelser inddelt i flere forskellige priser. Det er netop pointen med salgstragten.
Den her øvelse er en af dem, jeg oftest hiver frem, når jeg hjælper mine kunder med at sælge mere.
For mange har kun deres ydelse til salg i én prisklasse.
De færreste kunder er klar til at købe ydelsen med det samme. Men det kan de måske blive. Eller
måske får de aldrig brug for ydelsen i dens oprindelige form, fordi den indeholder en masse delydelser,
de ikke har brug for. Eller måske skal de først samle mod. Eller overbevises om, at ja, de skal
selvfølgelig have hele varen. Der kan være så meget, der forhindrer kunden i at købe.
Og her kommer salgstragten ind i billedet.
Udover gratisafdelingen skal du have din introafdeling. Her har du de ydelser, hvis primære formål er
at konvertere gratisterne til kunder i det hele taget. Her kan du sagtens have ydelser, som ikke i sig selv
giver dig den store indtjening, men som giver kunderne lyst til mere. Her kan du eventuelt have noget,
du måske nok tjener på, men som er så småt, at det ikke i sig selv var en vare, du ville have, hvis ikke
den netop havde til formål at få kunderne til at købe mere.
Det kunne være bøger, mindre onlinepakker, webinarer eller andet.
Det betyder meget psykologisk både for dig og for kunden, at kunden nu er begyndt at betale. Og hvis
du gør det godt, er det nu meget lettere for kunden at tage det næste skridt og købe dine andre varer.
Fordi du har bevist dit værd.

44

Del dine standardydelser ind i tre grupper
Tag nu din standardvare, og gør den til den bedste udgave af den selv. Giv den alle de add-ons, du kan
forestille dig, med frokostordninger, opfølgningssamtaler, individuelle arbejdshæfter m.m.m. Altså det
flagskib, du ville fortælle om, hvis der kom en kunde ind, hvor pengene var helt lige meget. Her har du
din guldvare i salgstragten. Den har to formål: Dels får den de øvrige varer til at se billigere ud, dels får
du lov til at lege med tanken om, hvad du kunne i en ideel verden. Det er sundt for dit mindset, og
måske får du en ide, du kan bruge andre steder i din virksomhed end lige i guldpakken.
Sorter herefter det overflødige fra. Så du kun har det nødvendige tilbage. Altså en god, stabil
standardvare uden luksus, der er til at betale for din typiske kunde. Det er din sølvvare. Sølvvaren er
som regel den første vare, du opretter. Den, du selv tænker, er den mest oplagte.
Og hvis du nu kun må beholde en enkelt del af sølvvaren, hvad skulle det så være? Det aller-,
allervigtigste og det allerbilligste, du vil kunne tilbyde din kunde. Det er din bronzevare. Den skal give
værdi i sig selv, men er samtidig så skrabet, at mange formentlig vil få brug for også at købe noget
andet bagefter. Eventuelt sølvvaren eller nogle af dine forskellige tillægsydelser, du udvikler, så de er
lette at gribe ud efter lige efter bronzevaren. Eller sølvvaren.
Uanset hvilken del af din salgstragt du udvikler ydelser til, skal de alle sammen kunne tåle at bære dit
navn. Du kan ikke sige om noget af det, at det jo enten er gratis eller billigt, og at du derfor ikke
behøver gøre dig umage. For du udvikler jo netop de ydelser for at motivere en måske-kunde til at købe
noget.
Nogle firmaer driver en god forretning ved kun at sælge ydelser i den billige ende. Et simpelt produkt
uden den store service til billige penge. Det kan du også gøre. Men så skal du tilrettelægge både din
markedsføring, dine ydelser og din service efter det. Så du kun tiltrækker de kunder, der søger netop
den type løsning, du tilbyder. Hvis du vil mikse dine bronzeprodukter med dyrere ydelser, så hav i
baghovedet, at dine bronzeprodukter ikke må udhule dit marked, så alle vælger de andre ydelser fra.
For bare at nøjes med bronzeydelsen.
Hvis alle kun køber bronzeydelsen, skal du være bevidst om at tilrettelægge din markedsføring, så
markedsføringen også kan tjene sig selv hjem – nu med bronzeydelser.
I bronzeafdelingen kunne jeg godt tilbyde enkelttimers rådgivning, som ville være et meget billigt og
simpelt produkt. Men det gør jeg ikke. Min billigste rådgivningspakke koster p.t. 5.000 kroner og
inkluderer både forberedelse og en opfølgning. Fordi jeg ved, hvor meget en enkelt times rådgivning
betyder i min kalender. Både før og efter. Sammenholdt med hvor lidt betalingen for en enkelt time vil
fylde i banken.
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Desuden er der også en signalværdi fra kundens side, om at vedkommende er villig til at committe sig
til mere end en time. Og kundens motivation betyder rigtig meget for, hvor godt jeg kan hjælpe
vedkommende. Nogle gange sælger jeg enkelttimer som kampagnevarer i introafdelingen (som jeg
også gør nu her, hvor du læser den her e-bog). Men altid kun som del af en onlinekampagne. Blandt
andet fordi det er en vare, jeg skal kunne sælge uden at tale i telefon med kunden først. Det vil
simpelthen være for omstændeligt.
Pas på med ikke at opbygge så mange forskellige pakker og ydelser, at du selv bliver forvirret. Arbejd
med få grundpakker, som du bygger op efter samme koncept. For når grundpakken først virker, kan du
altid give den forskelligt indhold. Og samtidig: Hvis du finder en metode til at forfine en af pakkerne,
kan du nu bruge den metode på alle de øvrige pakker.
Mine rådgivningspakker koster som nævnt det samme og inkluderer alle forberedelse, to timers
rådgivningsmøde* + en opfølgning. Og fordi grundformen og prisen er den samme, er det lettere for
kunderne at overskue de forskellige pakker. Derfor skal de ikke stå og regne på, om den ene er bedre
end den anden, og det er lettere for mig at sælge, fordi jeg også selv kan huske dem i hovedet.
(*eller 1½, hvis det er webrådgivning, da forberedelsen tager noget længere tid her)

Endnu et eksempel på monotasking, hvor du kan finde en god basismodel og arbejde videre med den.
Så du slipper for at opfinde den dybe tallerken hver gang.
•

Hvad har du i din gratisafdeling?

•

Hvad vil du tilbyde fremover?

•

Hvornår vil du sætte det i værk?

•

Hvad har du i din introafdeling?

•

Hvad vil du tilbyde fremover?

•

Hvornår vil du sætte det i værk?

•

Hvad har du i din bronzeafdeling?

•

Hvad vil du tilbyde fremover?

•

Hvornår vil du sætte det i værk?

•

Hvad har du i din sølvafdeling?

•

Hvad vil du tilbyde fremover?

•

Hvornår vil du sætte det i værk?

•

Hvad har du i din guldafdeling?

•

Hvad vil du tilbyde fremover?
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•

Hvornår vil du sætte det i værk?

•

Er der noget fra din guldvare, du kan bruge andre steder i din virksomhed?

Hvilke koncepter har du for dig selv?
Jo flere unikke produkter eller unikke praktiske færdigheder eller jo mere unik viden du har i din
virksomhed, jo sværere er det at erstatte dig med en anden.
Når du udvikler et koncept til en bestemt målgruppe, viser du dine kunder, at du er interesseret i netop
dem, og at du kender deres dagligdag godt nok til at udvikle et produkt specielt til dem. Noget, de
måske slet ikke var klar over, at de havde brug for. I stedet for at du bare betjener dem, fordi de
alligevel opsøgte dig.
Selv kunder, der har brugt den samme leverandør i mange år, fristes af nye koncepter. Og så har du en
fod inde. Og får mulighed for at vise, at du enten er bedre end den anden leverandør, eller at du kan
hjælpe med mere end vedkommende, og så kan det være, at du overtager kunden helt.
Når du udvikler egne koncepter, viser du også, at du er first mover, iderig og værd at holde øje med.
Selv hvis kunden ikke skal have det aktuelle koncept, bliver vedkommende alligevel nysgerrig efter,
hvad du finder på næste gang. Hvilket så måske kan være relevant.
I 2013 oprettede jeg mit startklippekort (tidligere omtalt som rådgivningsklippekortet). Det er en livline,
som p.t. koster 5.500 kroner, og som giver kunderne adgang til min rådgivning eller praktisk hjælp op til
15 gange (15 x 15 minutter). Kortet kan også bruges færre gange til længere seancer, men den primære
fordel er, at det er så fleksibelt, at kunderne ikke behøver at overveje det længe, før de ringer. Jeg har
tilrettelagt min arbejdsdag så fleksibelt, at jeg som regel kan give et råd, samme dag de ringer. I
princippet kunne kunderne også ringe til mange af mine konkurrenter og høre, om de kunne få en
lignende aftale. Det er bare nemmere for kunderne at ringe til den, de ved, har varen.
Når det er mig, der har udviklet kortet og spillereglerne, har jeg taget aktivt ejerskab over nogle
forretningsbetingelser, der kræver, at jeg har buffertid i min kalender. Netop fordi jeg har mange
kunder på startklippekort og større klippekort, kan jeg tilrettelægge min dag efter det. Og uden
buffertid er en livline ikke meget værd.
Samme fordel vil du have ved at udvikle dit eget koncept.
Når du har udviklet en ny vare eller et nyt koncept, så prøv for et kort øjeblik at tage nejhatten på, eller
få en af dine yndlingskunder til at give feedback på, hvad der skulle være vedkommendes grund til ikke
at købe din vare.
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Kan du ændre varen, så du imødegår dette forbehold? Hvis ikke, så imødegå forbeholdet i din
salgstekst. Skriv eventuelt, at du ved af erfaring, at det pågældende ikke plejer at være et problem,
fordi… Eller at du gør sådan og sådan for at sikre bedst muligt, at noget ikke bliver et problem.

Hvis en vare ikke sælger
Hvis du efter et stykke tid undrer dig over, at din nye vare ikke sælger nok, så prøv at gennemgå den
igen ud fra de her punkter:
•

Pris og kvalitet hænger ikke sammen.
Kunderne kan ikke se al den kvalitet, de får for pengene. Varen er ikke markedsført godt nok,
eller varen er måske for dyr i forhold til udbyttet.
Løsningsforslag:
Gennemgå din markedsføring igen. Er den top-dollar, så undersøg, om du kan finde en løsning,
så kunden føler, at han får et større udbytte af at handle hos dig end det, han betaler for. Hvis
flertallet af dine kunder ikke føler, at de får et større udbytte end den pris, de betaler, så
overvej, om du skal have varen på hylden.

•

Kunden kan ikke overskue, hvad varen indeholder, og hvad han egentlig har brug for.
Løsningsforslag:
Rådgiv kunden om hans behov og muligheder, og gør det let for ham at overskue, hvad han
skal have.

•

Kunden kan ikke overskue, hvad han selv skal gøre, før eller efter han har lavet en aftale
med dig.
Løsningsforslag:
Beskriv forløbet. Måske kræver opgaven mindre af kunden end frygtet. Kan du hjælpe ham
med at inddele delprojekterne i mindre bidder, så han lettere kan overskue det?

•

Kunden ved godt, at han selv får en del arbejde, og at han ikke har tid til disse opgaver.
Løsningsforslag:
Hvis kunden ikke har tiden til det, kan du så trække en samarbejdspartner ind, der kan hjælpe
ham, så han ikke får så mange opgaver, eller måske løse nogle af delopgaverne sammen med
en af hans medarbejdere?

48

•

Opgaven kræver, at flere afdelinger hos kunden kan sætte tid af i den samme periode, og
mange afdelinger har vigtigere opgaver det næste halve år.
(I denne kategori kan nævnes alle andre varianter af, at nøglepersoner har deres fokus på
noget andet).
Løsningsforslag:
Vend tilbage efter nogle måneder eller et halvt år. Få gerne kunden tilmeldt dit nyhedsbrev, så
det kan arbejde for dig, til du vender tilbage igen.

•

Kunden har ikke behov for ydelsen.
Løsningsforslag:
Kan du ændre på ydelsen, så den er mere målrettet kundens behov og situation?

•

Kunden ved ikke, at han har brug for hjælp.
Løsningsforslag:
Spørg ind til, hvordan kunden løser opgaven nu, og især hvad han får ud af det. Så har du åbnet
for en dialog, der kan overbevise kunden om, at han ikke har den mest optimale løsning i dag.

•

Kunden bruger en af dine superdygtige konkurrenter i dag.
Løsningsforslag:
Brug din energi på en anden kunde. Lad dig eventuelt inspirere af, på hvilke punkter
konkurrenten er dygtigere end dig.

•

Varen er svær at få fat på.
Løsningsforslag:
Optimer din service. Løb lige din forretning igennem med fokus på: Er du let at komme i
kontakt med? Er du hurtig til at besvare eventuelle spørgsmål per mail? Har du åbent, når
kunderne skal i kontakt med dig? Er det let at betjene en eventuel webshop? Hvor lang er din
leveringstid?

•

Kunden har praktiske problemer, der hindrer ham i at købe.
Løsningsforslag:
Har enkelte kunder problemer med at handle på de etablerede vilkår, kan du overveje at
udvide din service, eventuelt mod ekstra betaling, eller at hjælpe kunden udenfor almindelig
arbejdstid/levere på andre præmisser/lave skypesessioner eller andre former for ekstra
services.
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Påvirk kunden mange gange
Som jeg lige har gennemgået, kan der være mange grunde til, at dine kunder ikke køber noget. Lige i
dag. Eller i morgen.
Andre gange er der ikke nogen særlig grund. Kunden får det bare ikke gjort.
For det kræver noget at købe. Kunden skal tage stilling og sætter som regel noget i gang, som han selv
skal arbejde med. Og der er risiko for, at det ikke går som planlagt.
Tit kan en påvirkning udefra være grunden til, at kunden kommer tilbage på sporet igen.
Derfor kan vi påvirke kunderne til at forkorte købsbeslutningen. Enten ved at tage direkte kontakt til
dem og spørge ind til den specifikke opgave eller ved at give dem en god grund til at slå til. Nu.
I Selvstændiges guide til flere penge kan du læse et helt kapitel om at ringe kanvassalg. Altså at ringe
uopfordret til virksomheder*, som du gerne vil sælge til. Og ved at du taler direkte med de potentielle
kunder, tvinges de meget mere aktivt til at tage stilling til, om det er nu, de skal slå til, eller hvad der
forhindrer dem i at gøre det. Måske kan du hjælpe dem til at komme tilbage på sporet. Samtidig
opbygger du en relation til dem, og hvis du får dem tilmeldt dit nyhedsbrev, kan de jo sagtens blive
kunder på et senere tidspunkt. Hvis de ikke lige er klar nu.
*Du må ikke ringe til virksomheder, der er reklamebeskyttet, eller til privatpersoner.

Jo flere gange, vi er i kontakt med en kunde, jo mere øger vi sandsynligheden for et salg. Hvis vi altså
gør os godt bemærket. Og fordi nogle kunder skal påvirkes endog mange gange, er nyhedsbrevet et
rigtig godt underliggende spor i dit salgsarbejde.
Nogle gange taler jeg med kunder, allerede når de overvejer, at de måske skal noget på et tidspunkt.
Altså når de kun ved, at noget kan optimeres, men uden at de har gjort sig nogen tanker om, hvilken
metode der vil være mest hensigtsmæssig for dem. De har ikke undersøgt markedet eller været i
kontakt med andre leverandører. Derfor er jeg – og mine ydelser – med i deres overvejelser helt fra
starten.
Der er som bekendt mange forskellige og stabile veje til Rom. Derfor tror jeg nogle gange, at en
grafiker/it-mand/fotograf eller en anden faggruppe lige så godt kunne have fået lov til at hjælpe kunden
som mig. Hvis de havde kontaktet ham på samme tid som mig og dermed været med i overvejelserne
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fra starten. Mange forskellige faggrupper kan nogle gange opfylde det samme helt overordnede behov
som mig.
Selv om jeg selvfølgelig står 100 % inde for mine ydelser, siger det lidt om, hvilke tilfældigheder der
nogle gange ligger bag kundernes købsmønster. Og hvordan vi kan påvirke en kunde i
beslutningsprocessen.

Bestem, hvad kunderne skal købe, og sælg mere gennem
kampagner
Hav i baghovedet, at kunder får lyst til at købe på grund af en følelse, men forsvarer købet med fornuft.
Derfor kan vi hjælpe dem til at slå til, hvis vi giver dem en fornuftig grund. Uanset hvor lystbetonet
købet var fra starten.
De fornuftige grunde kan være, at
•

købet gavner andre end dem selv

•

købet tjener sig selv ind

•

varen snart er udsolgt, så de kan lige nå at sikre sig…

•

de fik en rigtig god pris

Især det sidste parameter er meget effektivt. Og det er samtidig et parameter, du selv er fuldstændig
herre over. Derfor kan du skrue op og ned for dit salg med effektive salgskampagner. Enten ved at
sælge en kampagnevare, som du normalt ikke sælger. Eller ved at give en god pris, mod at kunden
beslutter sig hurtigt. Eller en kombination af begge dele.
Når du motiverer dine kunder til at købe det samme på det samme tidspunkt, kan du i den periode
ensrette din markedsføring mod netop kampagnevaren. Og samtidig kan du monotaske ved kun at
skulle levere samme type ydelse i en periode, så du arbejder mere effektivt.
Nogle gange kan du sælge så meget ekstra i en kampagne, at mersalget finansierer din rabat og mere
til. Hvis du ved, at du vil køre en kampagne, har du måske også selv mulighed for at købe et større parti
varer hjem end vanligt, eller du kan tilrettelægge din kalender efter, at du på nogle bestemte dage kun
producerer en specifik ydelse, så du kan gøre det mest effektivt. Nogle ydelser er måske kun
hensigtsmæssige for dig selv at sælge, hvis du leverer mange af dem på en gang, så du netop kan
fastholde dit fokus.
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Når du vil lave en kampagne, så begynd med at lave en brainstorm over, hvilke aktiviteter du vil lægge
ind. Jo mere du har styr på din markedsføring fra starten, jo bedre kan du strukturere den. Nogle dele
af din markedsføring skal ligge strategisk i forhold til andre. Selv har jeg typisk et gratis foredrag, lige
før kampagnen slutter, ligesom jeg bruger webinarer og nyhedsbreve til at skærpe interessen. Ved at
planlægge hele din markedsføring på en gang og eventuelt skrive alle nyhedsbrevene samtidig, kan du
også gøre det mere effektivt.
Hvad består kampagnen af?
•

Annoncer? Hvor? Hvornår?

•

Nyhedsbreve? Hvor mange og om hvad? Hvornår?

•

Omtale i andres nyhedsbreve? Hvem vil omtale din kampagne, og hvad præcis skal de skrive
om?

•

Blogindlæg? Om hvad? Hvornår?

•

Fysiske arrangementer? Om hvad, hvor og hvornår?

•

Webinarer? Om hvad og hvornår?

•

Bogudgivelser?

Ved at bruge mange forskellige kanaler kan du påvirke kunderne på forskellige måder. Og nogle af
kunderne føler sig sikkert ramt flere gange. Alle kanalerne skal pege hen mod det samme mål: Den
vare, du kører kampagne på. Ligesom det er en fordel for dig kun at fokusere på en ting ad gangen, er
det også meget lettere for kunderne kun at skulle tage stilling til en ting. Monotasking gælder begge
veje rundt.
Undervejs i kampagnen kan du indlægge nogle forskellige bonusser, så kunderne får en eller anden
form for gave ved at beslutte sig hurtigt i kampagnen. Måske kan du nå at få en udtalelse fra en af de
første kunder, som du kan bruge i resten af din markedsføringskampagne.

Kør korte kampagner med stor rabat
Kør kun dine kampagner i en kort periode. Så skal kunderne skynde sig at tage stilling, og de springer
måske nogle af deres vanlige købsprocedurer over. Samtidig får du hurtigt lukket din kampagne og sat
dine priser op til vanligt leje igen.
Jo længere tid, du kører kampagnen, jo længere tid skal du præsentere både dine vanlige priser og dine
kampagnepriser. Hver gang du taler med nye kunder. Det er svært at overskue for jer begge. Og
kunden er ikke presset til at beslutte sig.
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Når du kører kampagner, så giv en stor rabat. Eller en stor gave med i købet. Ingen kunder er synderligt
imponerede over en rabat på 20 %. Men vi skal samtidig passe meget på med at give store rabatter, for
vi må aldrig udhule vores faste priser. Og vi skal også kunne se de kunder i øjnene, der har betalt fuld
pris.
I april 2014 kørte jeg en kampagne, hvor jeg i 3-4 dage helt undtagelsesvis gav hele 50 % på mine 10timersklippekort. En stor rabat på en vare, der på det tidspunkt kostede 12.600 kroner eks. moms. I
løbet af den korte periode sendte jeg to nyhedsbreve ud og holdt mine gratis foredrag og solgte 11
klippekort. Altså et samlet salg på 69.300 kroner eks. moms.
Egentlig skulle min kampagne kun have varet præcis tre dage, men jeg åbnede op en dag før, fordi jeg
blev kontaktet af en kunde, som ellers ville have købt noget andet. Hvilket hun selvfølgelig ville fortryde,
når hun så 50 %-kampagnen. (Hvis jeg i stedet havde sagt til hende, at hun skulle vente en dag med at
købe og få en rigtig god pris, ville jeg risikere, at hun kom fra det igen. Og det ville jeg selvfølgelig ikke).
Ja, jeg løb en risiko ved at sælge så mange timer på så kort tid. For jeg skulle jo også have tid til at
levere. Men i kraft af de rutiner og arbejdsmønstre, jeg har indarbejdet, vidste jeg, at der var en række
af mine egne projekter, jeg kunne skubbe, hvis det blev relevant.
På daværende tidspunkt gav mine klippekort mulighed for, at kunderne kunne bruge deres klip på
nogle af mine samarbejdspartnere. Og når de havde fået klippekortene til halv pris, kunne jeg risikere
at tabe mange penge, hvis kunderne brugte mange af klippene hos de eksterne samarbejdspartnere.
Det var selvfølgelig en risiko, jeg havde kalkuleret med.
For de fleste enkeltmandsfirmaer er et salg på cirka 70.000 kroner på få dage et rigtig godt salg, og
desuden havde jeg nu 11 nye kunder at lave mersalg på. Hertil kom, at mange af kunderne ikke havde
nær det samme behov for rådgivning, før de købte, som de plejede at have. Netop fordi de var så
fokuserede på at skynde sig at købe. Og den salgs- og rådgivningstid har jeg jo så sparet.
Det er en hårfin grænse at lave kampagner, uden at de eksisterende kunder føler sig snydt. Vær derfor
opmærksom på, at dine kampagner aldrig må være så hyppige og med så store rabatter, at kunderne
vænner sig til netop ikke at købe mellem kampagnerne, fordi de venter på den næste kampagne. For så
har du dels udhulet din egen pris, dels irriteret dine kunder med, at de skal vente på den gode (eller
den rigtige) pris, før de kan sætte dig i gang med en opgave. Måske bliver de i mellemtiden fristet af en
konkurrent, der kører en mere jævn prisstruktur.
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Salg til netværk – Fordele og ulemper
Tanken om at sælge til netværk er på mange måder rigtig fin. For når vi er sammen med vores netværk,
er det jo ikke ”rigtigt salgsarbejde”. Derfor kan vi hygge os med nogen, vi kan lide, mens vi tjener penge.
Og der er selvfølgelig mange eksempler på, at det sagtens kan gå godt. Selv sælger jeg også en del til
mit netværk og deres netværk.
Netværkskontakterne er mere tilbøjelige til at nævne vores navn ude i byen, og derfor går mange
selvstændige umanerlig langt for at sikre sig, at netværkskontakterne er rigtig tilfredse.
Jeg ser derfor desværre flere eksempler på, at netop når selvstændige sælger til eller gennem
netværket, så ender de med at give meget mere, end de ellers ville have gjort. Derfor har jeg flere
gange haft kunder i rådgivning, der har vænnet sig så meget til ligefrem at blive slidt af netværket, at de
tror, at det nok er sådan, det skal være.
Også overfor netværkskontakter er det vigtigt at vide, hvor grænsen går. For hvor meget ekstra er det
lige, de skal have? Nogle gange forventer netværket så meget ekstra, at de ender med at bliver en
dårlig forretning. De tager unødig meget tid, i forhold til hvad de betaler, og du ved alligevel aldrig, hvad
de siger om dig, uanset hvor godt du gør det. Men værst af alt: Det påvirker din opfattelse af dig selv,
hver gang du føler, du giver mere, end hvad rimeligt er. Og derfor kan disse kontakter bliver rigtig dyre
på den lange bane. Problemet er ikke, at de måske får 2-5 timer, som de ikke betaler for. Problemet er,
at du får sværere ved at sætte grænser overfor den næste kunde.

Skilt med dine priser
Uanset hvad du koster, skal du vise, at du har det godt med dine priser, og at du står ved dem. Derfor
skal det være let for potentielle kunder at finde dine priser.
Åbne priser øger desuden sandsynligheden for, at alle kunder betaler det samme, og det kan i sig selv
overbevise en kunde om, at du har faste priser, og at det ikke kan betale sig at begynde at presse dig.
Når du skilter med din pris, har du også forberedt potentielle kunder bedre, så de kender prisniveauet,
før de ringer. Så du undgår, at de slider på dit mindset ved at spørge, hvordan du kan være så dyr eller
lignende.
Du kan eventuelt se på min hjemmeside, hvordan du kan præsentere dine priser. Også hvis du sælger
ydelser, som der ikke er en fast pris på.
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Udover at skrive, hvad du koster, skal du også være meget præcis om, hvad kunden så får for sine
penge. Uanset om du sælger den billige eller den dyre løsning. Hvis du er i den billige kategori, er det
vigtigt, at kunden forstår, hvad han får og ikke får, så han ikke bliver skuffet, og du ender med en dårlig
reference.
Men også hvis du er en af de dyre, skal potentielle kunder hurtigt kunne se, hvilken form for kvalitet
eller service de kan forvente at få hos dig, som de ikke får andre steder. Altså hvorfor de skal betale
mere.
Hvis du har svært ved at tage dig ordenligt betalt, så spørg dig selv hvorfor. Hvad er det ved din vare,
service, faglige baggrund, markedsføring eller andet, der gør, at du ikke kan tage dig ordenligt betalt?
Find ud af det. Og tag action på det.
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Kapitel 5 - Rutiner og struktur på vejen til vækst
Ligesom med markedsføringen skal vi arbejde ud fra et stabilt fundament, som skaber ro og støtter os i
vores daglige arbejde. Og som vi kan udbygge løbende, så vi kommer til at stå mere og mere stabilt.
Men vi skal udbygge det i et tempo, vi kan overskue, og først når vi kan overskue at gøre det godt. For
det er alt det halvfærdige og ikke-vedligeholdte, der sender de uheldige signaler om din virksomhed.
Og hvis du sætter nyt i gang, når du ikke har overskuddet til det, kommer du til at bruge uforholdsvis
meget energi på at komme i mål med dine projekter og optimeringer af arbejdsgange. Og fordi du ikke
har overskuddet, er der formentlig nogle vigtige detaljer, du ikke får det optimale ud af. Eksempelvis:
Hvis du vil lære at blogge, kan det være, at du ikke fanger, hvordan du googleoptimerer dit indlæg
bedst muligt.
Samtidig: Den energi, du bruger på at lave ændringer, går fra noget andet.
Og derfor skal du netop monotaske.
Du vil hele tiden møde nye muligheder, og hvis du gaber over mere, end du kan overkomme, bliver
resultatet tit derefter. Også selv om du uddelegerer nogle af delopgaverne. Derfor er det vigtigt, at du
er bevidst om såvel dine muligheder som dine begrænsninger. Så du ikke bruger kostbar energi på
noget, du kun kommer halvt i mål med.
Firmaets fundament indeholder alle små som store systemer, samarbejdspartnere,
markedsføringskanaler, ja, stort set alt det, du har i dit firma. Som hjælper dig med at kunne virke.
Det kan være
•

Backup

•

Mailsystem

•

Fakturasystem

•

System, hvor du overskuer dine kundekontakter og opgaver

•

Teleselskab

•

Revisoren (+ alle mulige andre kontakter)

•

Dit kontor

•

De kursuslokaler, du lejer

Og løbende får du brug for at udvide dit fundament. Så overvejer du, om du skal udskifte nogle af de
systemer eller leverandører, du bruger i dag. Eventuelt om du skal annoncere gennem Google Adwords
eller få en piccoline. Og uanset hvad du skal ændre i dit fundament, kræver det dit fokus.
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Selv hvis du betaler nogen for at hjælpe dig med ændringerne, skal du bruge energi på det. Både egen
tid + fokus + penge til leverandøren. Derudover sker der desværre nogle gange det, at trods de bedste
hensigter går A ind og påvirker B, hvilket du så også skal tage stilling til. Især hvis vi taler om opgaver,
der koster både meget tid og mange penge, er det vigtigt, at du overvejer ressourceforbrug kontra
udbytte, før du går i gang. Selv de små, gratis features kan sætte flere delopgaver i gang, som du også
skal have overskud til at følge til dørs.
Mange tiltag er ikke så lette ”lige at lave selv”, som det måske ser ud til på facebook eller i et
nyhedsbrev. Mange af de råd, du hører, er generelle, så de passer på mange og ikke nødvendigvis på
dig, eller de er taget ud af en kontekst. For at nogen kan give dig et præcist råd, kræver det, at de
kender din specifikke situation. Og mange juridiske, revisionsmæssige, tekniske eller strategiske råd
kan være ligefrem skadelige, hvis de ikke er tilpasset din situation. Derfor skal du lige analysere på,
hvad endnu en ny smart ting kræver af dig, før du overvejer at indføre den. Medmindre du hurtigt kan
gennemskue, at det tager maks. en time, og at det ikke vil påvirke andre dele i dit fundament. Allerede
her vil jeg selv kunne parkere mange sjove projekter som noget, jeg sikkert ikke skal lige nu.
Da jeg i sin tid skyndte mig at få en sleeknote på min hjemmeside (pop op-boks til nyhedsbrevet), kom
den i karambolage med min cookiebar. Selv om jeg havde professionelle kræfter på begge dele. Men
de sad hver for sig og løste hver deres specifikke delopgave. Derfor opdagede ingen af dem, at
opgaverne konfliktede. Det kunne selvfølgelig sagtens have været undgået, men det bekræfter, at vi er
nødt til at være fremme med helikopterblikket, uanset hvad vi gør. Især når der er teknik involveret, for
her er det meget sværere at gennemskue hele dominoeffekten på forhånd. På de større opgaver er det
vigtigt at have en professionel tovholder, der kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger og
vurdere, om du overhovedet skal have ændringen.
Mange ydelser er alt for komplekse til impulskøb. Selv om det kan være fristende at springe til, når du
får et godt tilbud, kan det sagtens være, at det er bedre for dig at vente med at købe, til du kan
overskue, præcis hvor i din plan ydelsen skal indgå. Også selv om det så betyder, at du kommer til at
betale fuld pris.
Det betyder ikke, at vi ikke skal udvikle os og vores virksomhed. For det skal vi. Ellers overlever vi ikke.
Men du skal overveje det grundigere end som så, før du går ind i noget. Der er ikke noget, der hedder
”lige at prøve et nyt fakturasystem”. Inden du er færdig med at sætte dig ind i, hvordan det virker, og
kan sende fakturaer ud lige så rutineret som i det gamle system, har du snildt brugt flere timer og
måske en hel dag. Den tid kunne du have brugt på noget andet. Og ligner du flertallet af mine kunder
eller mig selv, har du ikke hygget dig med det. Ej heller genereret nogen gode ideer. Derfor har
opgaven også kostet på energikontoen. Og derfor er der mange nye ideer, vi ikke lige skal prøve. Bare
fordi vi kan.
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Overvej, hvornår det er mest hensigtsmæssigt, at du sætter dine projekter i gang. De kan være svære at
passe, samtidig med at du også skal betjene dine kunder og vedligeholde dine øvrige kanaler. Nogle
gange kræver en opgave ikke nødvendigvis, at du er inde over den hele tiden, men du har fokus på den
alligevel. Andre opgaver er måske længe undervejs. Og hvis der går et år, før du er kommet i mål,
kunne det være, at du ville få mere ud af at sætte en anden ide i verden i stedet for. Nogle gange har du
brug for resultater, før der er gået et år, uanset om behovet er økonomisk eller mentalt.
”Intet er umuligt for ham, der ikke selv skal udføre det”.
- Ukendt

Hvad er formålet med din ide?
Vi virksomhedsejere har tit det til fælles, at vi får den ene gode ide efter den anden. Det er derfor, vi er
selvstændige. Og vi omgiver os også tit med andre, der også får gode ideer. Derfor er det let at hoppe
med på de gode vinde og sætte alle de gode ideer i gang. Det skal du passe på med. For som nævnt
tidligere kræver det en del at sætte nyt i gang, hvis du vil gøre det godt og professionelt. Og det vil du.
Tænk altid over, når du overvejer, om du vil sætte en ny, større aktivitet i gang:
•

Hvad vil det kræve?

•

Hvad koster aktiviteten i
o

penge?

o

mental energi?

o

aktiv og passiv* tid?

(*altså over hvor lang en periode skal du have dit fokus på en eller flere leverandører, der
arbejder på projektet, uden at du nødvendigvis skal lave ret meget aktivt selv)

•

Hvad er formålet med din ide?
o

At tjene penge på et produkt?
§

I så fald, hvor mange skal du sælge og til hvilken pris, for at det bliver en god
forretning?
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§

Er det realistisk?

o

At blive markedsført? Overfor hvem?

o

At få nye kontakter? Hvem?

o

Andet?

•

Hvor står du om et år, hvis du sætter aktiviteten i gang?

•

Hvor står du om tre måneder?

•

Kan du dele ideen op i mindre opgaver og nå det samme resultat?

•

Kan aktiviteten bruges som delmål til noget andet?

Modsat hvad du kunne tro, handler denne øvelse ikke om at fjerne din motivation til at sætte nyt i
gang. Tværtimod. Den skulle helst motivere dig til at turde sætte noget i gang, der kræver både tid,
penge og fokus. Hvis du har regnet dig frem til, at din omsætning kan stige med 10 % årligt med et
nyhedsbrev, eller at din nye freebie kan sælge x flere af dine onlinekurser, så kan du ane guldet for
enden af tunnelen. Og så er du langt mere motiveret til at løse alle delopgaverne grundigt og gøre dig
umage undervejs. Inklusive til at hyre de rette hjælpere ind. Hvis du derimod ikke kommer frem til, at
opgaven vil gøre den store forskel for dit firma, og at du derfor ikke vil sætte den fornødne tid af eller
hyre eksterne ind til at hjælpe dig for at komme i mål, ja, så er det store spørgsmål, om opgaven er
umagen værd overhovedet. Tror, du kender mit svar.
”Hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt”. Mærsk Mc-Kinney Møller

Du kan eventuelt samle alle dine løbende ideer i en idebank. Så er du sikker på, at du ikke glemmer
dem, og det er samtidig motiverende for dig at vide, at du har så mange ideer. Samtidig kan den ene
parkerede ide måske inspirere dig til en ny ide, du kan sætte i gang lige nu.

Kom i mål med dine projekter
Alt for mange selvstændige får sat nogle ambitiøse skibe i søen, som kunne blive rigtig gode, men fordi
de ikke planlægges grundigt (og pessimistisk eller realistisk) nok, får de ikke de optimale resultater. Lad
det ikke ske for dig. Når du har besluttet dig for, at en opgave er værd at gå i gang med, så lav en plan.
Brainstorm først på alle dine ideer. Beslut herefter, hvad dit slutprodukt skal bestå af.
•

Hvilke emner vil du behandle?
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•

Hvad er formen?
o

Bog

o

E-bog

o

Webinar

o

Gratis kursus

o

Betalt kursus

o

Andet

Lav en overordnet struktur for dit indhold. Eksempelvis hvad du vil behandle i hvert kapitel, eller hvilke
lektioner du vil have i kurset. Først når du har et begreb om omfanget, kan du begynde at planlægge
opgaven.

Sæt mål og delmål:
•

Hvilke delmål kan føre dig i mål?

Nogle gange virker A kun, hvis du også har B. Eksempelvis er en kanal som et nyhedsbrev ofte et must
for at få succes med nye aktiviteter, da nyhedsbrevet bærer aktiviteterne ud til målgruppen. Derfor kan
et godt delmål være at oprette et nyhedsbrev først og vente med selve projektet, til du har en stabil
liste. Og nu har du et af svarene på, hvorfor vores projekter nogle gange er lang tid undervejs.
Læg en realistisk tidsplan, og kalkuler med worst case, så kan du altid blive glædeligt overrasket.
Del planen op i helt små bidder.
•

Hvilke delopgaver består opgaven af?

Skriv alle delopgaverne ned, og lav herefter en tidsplan, så du kan se, hvad du skal lave hvornår. På den
måde får du overblikket, og din hjerne behøver ikke længere fokusere på detaljerne. Samtidig kan du
notere opgaverne i den mest hensigtsmæssige rækkefølge, så du kan arbejde effektivt og ikke behøver
at åbne de samme delprojekter flere gange end højst nødvendigt. Du kan selvfølgelig løbende tilføje
opgaver på listen.
•

Hvornår skal du løse delopgaverne?

•

Er du afhængig af, at andre også bidrager med noget?

Alle de delopgaver, hvor andre skal bidrage, skal helst sættes i gang så hurtigt som muligt. Læg
buffertid ind, så det ikke ender med at blive dit problem, hvis tiden skrider hos dem.
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Især hvis andre skal bidrage med noget teknisk, er det helt essentielt med buffertid. Uanset hvor dygtig
og troværdig en tekniker du har med på projektet, er al teknik bare en ustabil faktor.
Jo flere leverandører eller samarbejdspartnere, der skal ind over, jo mere buffertid skal du lægge ind.
For jo flere steder kan noget skride. Selv hvis alle løser deres opgaver, som de skal, kan der være noget,
der i praksis bare ikke virker, som du havde forestillet dig, så I skal udvikle en ny løsning.
Overvej hele tiden grundigt, hvor omfattende projektet skal være. Det er stressende at vide, at B først
kan komme i gang, når A er færdig. Og måske har B booket to præcise dage til dig i en presset
kalender. Det er ikke sikkert, han bare kan rykke rundt. Og i enden på alt det sidder du og samler
trådene.
Det betyder ikke, at du skal lade være med at vælge den mest guldrandede løsning. For nogle gange er
kun det bedste godt nok. Men en løsning, der kræver dobbelt så meget som den næstbedste, skal
kunne generere nogle helt andre resultater. For at det er umagen værd at investere de flere ressourcer.
Jo større projektet er, jo vigtigere er det, at du planlægger grundigt og lægger buffertid ind. Tal
eventuelt med andre, der har lavet noget tilsvarende, og få dem til at give feedback på din tidsplan, så
du kan overveje realistisk, hvad projektet kræver, og om det er umagen værd i den målestok, eller om
du skal sænke ambitionsniveauet. Du kan blive overrasket over omfanget af selv en mindre opgave
som en e-bog på 10 sider, hvis du ikke har prøvet en lignende opgave før.

Uddeleger til de rette
”Forhindringer er det, man ser, når man fjerner sine øjne fra målet”.
- Henry Ford

Du har allerede hørt mig sige mange gange, at vejen til succes er at fokusere på det, vi er gode til, og
uddelegere alt det andet.
Men samtidig har de suverænt største fejl, jeg har lavet i min virksomhed, været, når jeg har
uddelegeret til de forkerte. Herunder mit betalingssystem. Derfor er det vigtigt at være meget grundig,
når du vælger dine samarbejdspartnere.
Lav en grundig kravspecifikation, inden du kontakter en leverandør. Det kan sagtens være, at I sammen
kommer til at ændre den undervejs. Men du står stærkere, ved at du selv har forberedt dig på forhånd
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og gjort op med dig selv, hvad der er need to have, og hvad der er nice to have. På den måde er det
også sværere for en leverandør at påvirke dig til at vælge den løsning, der passer ham bedst.
Hvis vi tager de mere positive briller på, er leverandørerne sikkert også mere interesserede i at bruge
tid på at tale med dig om en løsning, når du har vist med dit forarbejde, at du er reelt interesseret. Og
at det ikke bare er en ide, du leger med. Få også gerne andre til at læse din kravspecifikation igennem.
Så har du størst mulig sikkerhed for, at alle unøjagtigheder er rettet til, og mulige misforståelser fjernet.
Sørg for at have rigeligt med buffertid selv undervejs. Både til at finde den rette leverandør og til at
hjælpe leverandøren løbende med tvivlsspørgsmål, mens han arbejder på dit projekt. Det er lettere for
andre at hjælpe dig, hvis du står til rådighed, og det er mere motiverende at arbejde for kunder, der
selv viser, at de er engagerede. Det er mit indtryk, at mange fejl sker, fordi en opgave strækker sig over
så lang tid, at begge parter glemmer, hvad de kom fra, og hvorfor en delopgave blev løst, som den blev.
Derfor kan det blive svært for jer begge at overskue.
Jo større og mere kompleks en løsning du søger, jo mere omhyggelig skal du være i din indledende
research. Det er ikke det store problem at smide 500 visitkort ud, fordi de ikke lever op til dine krav,
men hvis du skal have hjælp til vitale dele af din virksomhed, kan det være katastrofalt at vælge den
forkerte løsning.
Vær gerne meget åben om, hvilken leverandør og hvilket system du overvejer at bruge. Så har dit
netværk bedre mulighed for at advare dig eller fodre dig med input, du skal være opmærksom på.
Desværre er det ikke sikring nok at høre, hvad andre kunder siger om en leverandør. De
referencepersoner, virksomhederne selv bruger, er altid de sikre og tilfredse. Det interessante er dem,
de ikke henviser til.
Indhent gerne flere tilbud. Er din ønskeleverandør radikalt billigere end konkurrenterne, er der måske
en grund.
Forstår du prisforskellen? Ellers så spørg ind. Har han smartere løsninger? Er det en løsning, du kan
stole på?
Jo mere du kan spørge ind, jo bedre. Selvfølgelig på den positive og interesserede måde. For nogle
kunder stiller så mange skeptiske spørgsmål, at det i sig selv kan gøre, at leverandøren mister
interessen.
Men sørg for at vise, at du er oppe på mærkerne. Måske svarer leverandøren noget, der kan be- eller
afkræfte for dig, om du har valgt den rette eller ej.
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Vær opmærksom på, om din leverandør udfordrer dig og stiller spørgsmål ved nogle af dine ideer. Hvis
du skal have løst en kompleks opgave, er der højst sandsynligt mange måder at løse den på. Og din
leverandør skal kunne se nogle muligheder, du ikke selv har tænkt på.
Er du det mindste i tvivl om noget, så lav en stikprøve. Hvis du ikke kan gennemskue eksempelvis
teknikken, så spørg ind til nogle andre fikspunkter. Hvis du får skrevet en bindende tidsplan ind i
kontakten om, hvad der skal virke hvornår, så kan du i hvert fald overskue, om leverandøren kan holde
en deadline. Hvis deadline skrider, så lyser den første advarselslampe.
Hvis du skal købe noget stort, som du ikke aner noget om selv, kan du overveje at hyre en rådgiver, der
kan hjælpe dig med at tage stilling til tilbud og stille de rette spørgsmål.

Pas på med underleverandører
Mange tilbud er billige, fordi leverandøren ikke løser opgaven selv, men bruger praktikanter eller billige
udlændinge, og så er det ikke et stjerneprodukt mere.
Det svækker kommunikationen, at I skal kommunikere på fremmedsprog. Og selv om mange i
Danmark er gode til engelsk, er det ikke sikkert, en udenlandsk underleverandør er det.
Underleverandøren kan også have en tidsforskydning, der gør, at I aldrig arbejder på samme tid. Det
kan gøre det besværligt at kommunikere effektivt og rette fejl. Underleverandøren er sikkert ikke i sig
selv dårligere, fordi han er udlænding. Ham, der reddede mit betalingssystem, er udlænding, og han er
superdygtig. Men tit er den primære begrundelse for at vælge en udlænding, at vedkommende er
billigere. Og det er altid en dårlig grund.
Og nej, selv om hovedleverandøren har ansvaret, ender problemet som regel på dit skrivebord, fordi
nogen først skal opdage en fejl eller sjusk, før I kan begynde at rette fejlen. Og den nogen kan desværre
lige så godt være dig som leverandøren selv. Jeg taler af erfaring. Hvis hovedleverandøren skal ind og
rydde op, kan det sagtens være, at du skal ind over projektet unødigt mange gange for at præcisere for
hovedleverandøren, hvad du vil have, og hvorfor underleverandøren løste en delopgave, som han
gjorde. Det kræver tid og fokus af dig og betyder måske ovenikøbet, at din løsning ikke er klar, når du
skal bruge den, og at du derfor kommer til at skubbe andre projekter.
Du kan overveje at få skrevet ind i kontrakten, at leverandøren ikke må bruge underleverandører. Eller
at han kun må bruge underleverandører, som du godkender. Jo flere led, jo større risiko.
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Hvis de bruger en underleverandør, så sørg for at tjekke på forhånd, at hovedleverandøren ved
detaljeret, hvad underleverandøren laver, hvor meget de har samarbejdet tidligere, og hvor stor
erfaring underleverandøren har med den delopgave, han skal løse.
Og vær påpasselig med virksomheder, hvor du ikke kan gennemskue ejerskabet. Nogle gange ejes et
firma af så mange forskellige mennesker og selskaber på kryds og tværs, at du ikke kan se, hvem der
har det endelige ansvar. Og det er sjældent til din fordel.
Hvis du først fejlagtigt er kommet til at handle hos en, der har problemer med at levere det, I har aftalt,
kan du måske hyre en ekstern konsulent ind. Konsulenten kan hjælpe dig med at overskue, om det er
realistisk at få vedkommende tilbage på sporet. Ellers så stå af den døde hest med det samme. Mange
holder fast i en leverandør alt for længe. Fordi de ikke kan overskue at starte forfra – eventuelt med
risiko for at stå med to regninger. Nogle gange er det rigtig godt givet ud at betale for at komme videre.
Al den energi, du skal bruge på noget, der ikke virker, går fra noget andet. Og du kommer jo ikke i mål
med dit projekt alligevel.
Jo længere tid du bliver ved den døde hest, jo mere drænet for energi er du, når du måske alligevel
bliver tvunget til at skifte ham ud.
Og for lige at lave en krølle i forhold til dit firmas fundament: Når jeg siger, at det interessante ikke er,
om en leverandør koster 200 kroner i timen fra eller til, så er det netop, fordi den ”dyre løsning”, der
måske koster 2.000 eller 5.000 mere om året, måske er det sikre valg. Hvor alt bare spiller, og hvor du
ikke risikerer at stå med en leverandør, der svigter.
Når noget virker og giver dig ro på bagsmækken, giver det så mange afledte effekter i hele dit firma,
fordi du nu kan bruge hele din energi på at skabe energi og vækste. I stedet for at følge op på andre og
være usikker på, om der er helt styr på tingene.

Vær kritisk med referencer
Det er altid en god ide at lytte til, hvilke erfaringer andre har med en leverandør. Men også her skal du
være opmærksom.
Nogle mennesker er meget flittige med at give referencer. Enten fordi de helt grundlæggende gerne vil
hjælpe andre, eller fordi de selv har en interesse i at gøre det. Nogle virksomheder linker til deres
referencepersoner fra deres hjemmeside. Det gør, at referencepersonen bliver markedsført, og
samtidig kan selve linket hjælpe vedkommende til bedre placeringer på Google. Andre gange kommer
dem, der roser, bare på den uofficielle liste over ”venner af huset”, og de får så selv en bedre
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behandling fremover. Så selv om folk forhåbentlig mener det, når de roser en virksomhed, er det værd
at have i baghovedet, at det også gavner dem selv, at de gør det.
Det kan også være, at de bare er mindre kritiske end dig, i forhold til hvad de forventer.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg er rigtig glad for mit netværk. De hjælper og inspirerer mig
hele tiden og henviser også nye kunder til mig.
Det er rigtig dejligt. For mig. Men det kan – helt overordnet – være problematisk med referencer i
netværk. Fordi netværket nogle gange anbefaler nogen, primært fordi de er i netværk med dem. Jeg har
set flere tilfælde af upræcise referencer, hvor folk anbefaler nogen, ”fordi vedkommende er flink og
arbejder med noget i den retning”. Og referencen bliver ikke sagt med de rette forbehold. Så er man
allerede blevet påvirket af, at nogen har ”sagt god” for vedkommende.
I nogle netværk bliver der ligefrem holdt regnskab med, hvor tit folk skaber kontakt mellem andre. Og
jeg oplever sjældent, at dem, der selv får noget ud af at give en reference videre, gør opmærksom på
dette regnskab.
Andre har aftaler om henvisnings-fee. Og selv om de siger, at de ikke vil henvise til nogen, de ikke kan
sige god for, kan du med rette være på vagt i forhold til, at de i det hele taget får et fee. For hvad hvis
de kunne henvise til to, hvor den ene giver 15 %, og den anden giver 20 %? Er de så helt uvildige? Og
husker de at sige det? Det skal de godt nok ifølge Markedsføringsloven. Men hvis de ikke gør det
alligevel, er du jo ført bag lyset. Uanset hvad loven siger.
Selv er jeg bevidst om ikke at få noget fee, når jeg henviser. Men når en leverandør laver noget for mig,
kan vedkommende formentlig godt se en markedsføringseffekt i at give mig en bedre service, end de
giver andre kunder (hurtigere leveringstid, interessetimer m.m.), fordi de håber på, at jeg nævner dem
for mine kunder og resten af mine følgere. Derfor kan jeg heller ikke være sikker på, at andre får den
samme behandling, som jeg selv får. Og spørgsmålet er så, om jeg er helt ren. Det vil jeg lade være op
til andre at svare på.

Sæt rutinerne i system
Som virksomhedsejer arbejder vi altid på mange aktiviteter sideløbende med hinanden: kundernes
opgaver, vores egne projekter, salg og markedsføring, administration, styring af underleverandører
m.m.m. Nogle opgaver og delopgaver ved vi, hvornår vi skal løse, men samtidig skal vi altid have
overskud til at gribe de opgaver, der kommer uforudset.
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Og jo flere rutiner, vi har indøvet eller sat i system, jo lettere og hurtigere vil vi kunne løse opgaverne.
Så vi kan komme tilbage og fokusere på vores mål.
Du oplever formentlig, at en række mennesker stiller de samme spørgsmål. Noter spørgsmålene
løbende, og tag dem frem, når du har lidt ekstra tid. Så kan du lave et gennemarbejdet standardsvar
med gode links til din hjemmeside. Fremover ligger det nu klar, hver gang du får stillet det specifikke
spørgsmål. Du skal måske bare justere det. Nogle spørgsmål er måske egnede som blogindlæg, hvor
de også kan trække trafik fra Google.
På den måde skal du kun gøre arbejdet én gang, og samtidig sikrer du, at alle fremover får et virkelig
godt svar hurtigt, hvilket er en god service. Det er slet ikke sikkert, at modtageren opdager, at det er et
standardsvar. Og selv hvis vedkommende gør, kan vedkommende sikkert også se, at det er en smart
måde, du organiserer dig på.
Hav gerne et fast sted på din computer, hvor du løbende noterer dine gode ideer. Både ideer til, hvad
du skal have ændret på din hjemmeside, ideer til nye produkter, emner til nyhedsbreve, forbedringer
eller rutineopgaver, du gerne vil effektivisere på et tidspunkt. Så kan du tage fat på opgaverne i en
prioriteret rækkefølge, når du får overskuddet på et tidspunkt. Nogle af opgaverne passer måske lige
ind i et hul en dag, hvor du har en halv eller en hel time mellem to aftaler og ikke kan sætte en større
opgave i gang. Så har du udnyttet den tid og optimeret dit firma samtidig.
Jo flere rutiner eller systemer, du indfører, jo mere stabil bliver din base.
Hvis du har nogle opgaver, du vender tilbage til unødigt mange gange undervejs, fordi du ikke når at
gøre dem færdige med det samme, kan du også sætte dem i et bedre system. Lav en liste med alle
delopgaverne, så du fremover let kan overskue, hvor du er kommet til, og derfor kan løse delopgaverne
på den mest hensigtsmæssige måde.
En liste over, hvordan du skriver et nyhedsbrev mest effektivt, kunne se sådan ud:

Før du går i gang
Gør op med dig selv:
•

Hvad vil du have dine læsere til at gøre med nyhedsbrevet? (call-to-action + link)

•

Hvilken historie/hvilket emne skal motivere læserne til at gøre det?

•

Forslag til overskrift (bare arbejdsforslag. Så har du noget at arbejde videre med)
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•

Skal du nævne andet? Eventuelt en serviceoplysning i et PS, der ikke skal tage fokus, eller et ord
i din tekst, hvorfra du vil linke diskret ind til undersider?

•

Skal du bruge en illustration, eventuelt et billede eller en specialknap? Hvilken?

•

Er undersider klar?

Skriv nyhedsbrevet i Word
1. Skriv hele teksten
2. Marker overskrifter og underskrifter
3. Hvilke ord vil du linke på?
4. Find/skab illustrationer
5. Hvor skal illustrationer være?
6. Læg nyhedsbrevet væk
7. Læs igen
8. Rediger eventuelt teksten
9. Overfør nyhedsbrevets indhold til nyhedsbrevssystem
10. Importer illustrationer
11. Sæt links ind i illustrationer + tekst på en gang
12. Læg nyhedsbrevet væk
13. Læs igen
14. Juster eventuelt
15. Send nyhedsbrev til korrektur
16. Juster i forhold til korrekturlæserens rettelser
17. Test alle links
18. Så starter festen for alvor: Tryk på send. Ahh…
19. Lav tilsvarende lister alle steder, hvor det kan være relevant.

Genbrug det, der virker
Du kan spare meget tid og energi ved at lade være med at opfinde den dybe tallerken flere gange end
højst nødvendigt. Og i stedet genbruge og bygge videre på noget af det, du allerede har fundet på.
Genbrugskonceptet kan du have i baghovedet mange steder i din virksomhed. Du kan også bedre
overskue at udvide noget, der virker, end at slå et stort, nyt brød op. Helt fra bunden. For hver ny ide er
der mange nye delopgaver, du skal overskue.
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Mine gratis foredrag er et godt eksempel på dette. I begyndelsen holdt jeg kun et enkelt foredrag, men
det er løbende blevet justeret, så det virker bedst for både deltagerne og mig.
Hvis jeg skulle til at finde på nyt hele tiden, ville denne markedsføringsform kræve meget mere af mig.
Og dermed ville meget af fidusen ryge. I starten ville jeg aldrig have haft modet til at gå i gang, hvis jeg
havde tænkt, at det skulle være så omfattende som i dag. I skrivende stund består mine gratis foredrag
af 3 x 2 timers oplæg + spisning + netværk for 40-60 kursister. (Ja, det hele er gratis).
Jeg har bare udvidet løbende og gjort mere af det, der virkede godt. Derfor er mine foredragsdage nu
noget mere omfattende, end de var i starten. Men det har ikke været svært at udvide. Fordi jeg tog det
et skridt ad gangen. Samtidig er jeg helt bevidst holdt op med at holde foredragene andre steder end i
København. Fordi det på mange måder kræver mere af mig at rykke væk fra min hjemmebane,
samtidig med at jeg kan se, at dem, der er interesserede nok, alligevel kommer til København. Og fordi
jeg holder flere foredrag samme dag, har de noget at køre efter. Og så passer pengene for os alle.
Da jeg begyndte at holde foredragene, fortalte jeg om PR. Nu fortæller jeg om hjemmesider,
nyhedsbreve og salg. Fordi deltagerne har mere brug for det end for PR, og fordi jeg helst vil kendes på
hjemmesider, nyhedsbreve og salg.
Samtidig er emnerne nyhedsbreve og hjemmesider så generelle, at jeg kan blive ved med at holde cirka
de samme foredrag måned efter måned. Uden at skulle lave ret meget om. Det gør, at jeg ikke har ret
meget forberedelsestid, og at jeg bliver mere og mere rutineret, og derfor bliver foredragene bedre. Og
hvis vi tager fat i helikopterblikket igen, så bakker hjemmesider og nyhedsbreve også mere op om at
tjene penge, end PR gør. Fordi PR er en af de kanaler, der kan føre læserne ind på hjemmesiden og
nyhedsbrevet. Og er de to kanaler ikke i orden, får du ikke det optimale ud af dit PR-arbejde.

Planlæg dig i mål
Selv hvis vi har uddelegeret mange af vores opgaver, er det alligevel os selv, der er projektleder på
dem. Medmindre vi er så veletablerede, at vi har hyret en ind til at projektlede alle samarbejdspartnere
for os. Selv glæder jeg mig til den dag, jeg får sådan en fe.
Nå, men indtil den tid hedder virkeligheden bare mange bolde. Og de lander hos os, når vi mindst
venter det. Og jo længere tid de ligger hos os, jo længere tid er vi selv stopklods på vores egne projekter
eller opgaver. Eller måske også vores kunders. Og nogle gange, hvis vi er bagud længe nok, går vi glip af
nogle muligheder. Måske fordi vi ikke samtidig har det rette overskud til at byde ind på de projekter, vi
hører om. Det er ærgerligt. Men det kan heldigvis let undgås.
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Meget af det er lidt ligesom med ukrudt: Så længe vi bare holder det nede, bliver det aldrig noget
problem.
Løsningen hedder buffertid.
Selv har jeg tilrettelagt min arbejdsdag, så jeg altid har en til tre timers buffertid, hvor jeg kan gribe de
opgaver, jeg ikke havde planlagt, ville komme. Det vil sige, at hvis jeg helt undtagelsesvis har en fyldt
kalender flere dage i træk, sørger jeg som minimum for at have tid om aftenen eller stå før op om
morgenen, for at jeg kan nå at besvare mine mails. Så jeg hele tiden er med i flowet og aldrig mister en
god mulighed på grund af lang svartid. Samtidig har jeg sjældent skemalagt flere dage i træk.
En daglig buffer på op til tre timer er højt sat. Men det passer til mit flow af ikkeplanlagte opgaver.
Blandt andet fordi de fleste af mine kunder har forudbetalte klippekort og derfor kan ringe ind
angående opgaver, de allerede har betalt for. Du sætter selvfølgelig bare din buffertid efter, hvad du
kan forvente af ikkeplanlagte opgaver.
Buffertiden gør, at du bliver attraktiv at samarbejde med, fordi kunder og samarbejdspartnere ikke kan
lide at vente og gerne vil føle, at de er vigtige. Samtidig viser du overskud og overblik. Og netop det kan
give kunden troen på, at du sikkert også kan overskue hele hans projekt. Omvendt skal du passe på
med ikke at fremstå, som om du står med en gabende tom kalender, for det sender jo et helt andet
signal.
Hvis nogen kontakter dig, er det som regel, fordi du på et tidspunkt har sået et frø ovre i
”Markedsføringsafdelingen”. Og det er da for ærgerligt at bruge så meget energi på at markedsføre
virksomheden for så at miste nogle gode muligheder på grund af dårlig planlægning.
Du kan vinde meget ved at tilrettelægge dit privatliv, så du nogle gange også arbejder på de skæve
tidspunkter.
Tit er det udenfor almindelig arbejdstid, vi kan lægge nogle ekstra timer ind, for at alle ender kan
mødes. Andre gange bliver du måske inviteret til arrangementer eller bestilt til opgaver om aftenen.
Nogle opgaver og muligheder kommer med kort varsel. Og din chance kan være, at du er den, der kan
komme. Måske til en opgave, du ellers skulle bruge tre år mere for at arbejde dig henimod. Tit er det
også udenfor almindelig arbejdstid, både de organiserede netværksmøder og de mere uformelle
netværksmiddage ligger. Fordi det netop er udenfor kunde-tid. Derfor kan det blive meget dyrt for dit
firma, hvis det altid er et problem for dig at arbejde efter klokken 16.00. Hvorfor jeg også fortalte så
grundigt i kapitel 1 om værdien af, at din familie bakker dig op.
Nogle gange kan du redde dig selv en række fordele ved at være tilgængelig. Eller du kan nå at løse
nogle problemer, før de griber om sig, og det er netop derfor, at tilgængelighed er vigtig.
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Når du først har opbygget et navn, er der flere ting, du kan tillade dig. Til den tid vil du formentlig også
få radikalt flere spændende tilbud og derfor være noget mindre afhængig af at kunne slå til, når noget
byder sig.
Men ingen tilbud kommer gratis. De kommer altid efter, at du selv har lavet en eller anden form for
indledende arbejde. Selv hvis tilbuddene kommer på anbefalinger, er det anbefalinger, du har arbejdet
for at få.
Nogle gange er jeg sikker på, at en af grundene til, at jeg får en opgave, er, at jeg vender tilbage hurtigt,
holder kunden på sporet, viser overblik og eventuelt kan sælge opgaven ind på, at jeg kan være færdig
på en uge eller to. Især kan det være fristende for en kunde, der er på vej på ferie, at vide, at jeg kan
have hjemmesideteksten færdig, når ferien er slut. Selv om han egentlig havde tænkt sig at skrive den
selv.
Alene tanken om et langt produktionsforløb kan være grunden til, at kunden ikke går ind i et
samarbejde. Og enten løser opgaven selv eller får en anden knap så specialiseret leverandør til at løse
den. Fordi han ikke magter at holde styr på flere leverandører. Det med at holde ro på fundamentet
gælder jo også for vores kunder.

Fjern dine tidsrøvere
Hvis du har svært ved at finde buffertid nok og altid døjer med at være lidt bagud med det hele, så lav
en liste over, hvad du bruger din tid på i løbet af en uge. Og noter benhårdt, hvad du får ud af
aktiviteterne. Jeg nægter at tro på, at alle opgaver er så vigtige, at de i værste fald er værd at miste en
kunde for.
Et sted, hvor mange ofte bruger flere timer om ugen – uden at forholde sig til udbyttet – er i bilen. Et
mantra har længe lydt: ”Det er altid godt lige at mødes”. Ja, måske. Hvis tid er gratis, men det er tid ikke.
Og meget af det, folk mødes for, kan sagtens drøftes i telefonen eller via skype i stedet for. Eller måske
kan I mødes en time før til et netværksarrangement, eller du kan få de andre til at komme på dit
kontor. (Deres tid. Deres valg).
Gennemgå mængden af de nyhedsbreve, du får. Udover at du bruger tid på at læse dem, påvirker de
også dit fokus, fordi de inspirerer dig til at gå i gang med noget nyt (som du ikke nødvendigvis skal gå i
gang med lige nu). Overvej nøje: Hvilke nyhedsbreve giver dig noget reel viden, du kan bruge til noget
nu? Hvilke afsendere sætter aktiviteter i gang, du bare ikke vil leve uden? Er der konkurrenter, du vil
holde øje med af strategiske grunde? Og ud med resten.
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På den måde får du også mere ud af de nyhedsbreve, du følger. Fordi du ikke skal forholde dig til, om
skribenterne A og B er uenige eller ej. Ved at du fokuserer på nogle få, har du også indsnævret feltet af
gode ideer, du skal bruge dit fokus på, og antallet af rådgivere, du måske skal overveje at bruge engang
fremover eller tage på kursus hos.
Nogle gange er gode ideer bare støj.
”Jo mere man ved, jo sværere er det at træffe beslutninger. Jo grundigere man informeres, jo flere
nuancer begynder man at se. Man forstår at intet er så klart og enkelt som man umiddelbart skulle tro.
Viden lammer een. ”
- Steen (i Steen og Stoffer af Bill Waterson)

Hvis du i en periode har for meget om ørerne, så skriv ned, hvad du har travlt med. Skriv alle
delopgaverne ned, og noter, hvor længe de kan vente med at blive løst. Lav herefter en prioritering:
•

Hvornår skal du lave hvad?

•

Er der noget, du kan betale andre for at lave for dig?

•

Er der noget, der skal fjernes fra to-do-listen og smides hen til gode ideer en anden gang?

Du kan blive endnu mere effektiv. Derfor skal du nu møde en
ekspert i effektivitet og planlægning.

”Mange forskellige opgaver og overspringshandlinger gør dig ineffektiv”
Sådan lyder det fra ekspert i effektivitet og planlægning Trine Kolding,
der hjælper virksomheder med at være mere effektive.
Hun fremhæver, at mængden af overspringshandlinger og mange
forskelligartede opgaver gør os ineffektive. Blandt andet derfor skal
vi være varsomme med, hvor mange kasketter vi har på i
virksomheden.
”Hvis du skal lave mange forskellige opgaver, så sørg for at bundte
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dem, så du laver flere opgaver af samme slags eller i samme kategori ad gangen. Endnu bedre kan du
uddelegere nogle af opgaverne. Alt for mange selvstændige tænker ikke, at deres egen tid har en
økonomisk værdi, og de har en forestilling om, at de altid skal arbejde meget. Derfor bruger de unødigt
meget tid på projekter, de ikke ville lave, hvis de var bevidste om, hvad deres egen tid kostede. Jeg
regnede ud for mange år siden, at jeg kunne købe min revisor 10 gange for værdien af den tid, jeg selv
skulle bruge på at lave mit regnskab. Hertil kommer, at jeg også selv ville lave mange fejl i regnskab,
selv om jeg er økonomiuddannet,” fortæller hun.
Trine Kolding nævner også netværk og hjemmearbejdspladser som klassiske tidsrøvere.
”Især kvinder kommer let til at lave alt muligt andet, når de arbejder derhjemme. Hvis vi arbejder
hjemme, er det et godt trick at starte dagen med at lukke alle dørene, så vi ikke bliver forstyrret af at se
på noget privat. Eventuelt noget, der roder. Og at sørge for at have et kontor, hvor vi kun er, når vi
arbejder. Nogle har brug for en halv time om morgenen til at ordne noget praktisk. Det kan man også,
men så er det vigtigt, at man har det som en fast rutine, man har tilrettelagt dagen efter, så man ikke
skal tage stilling til det hver morgen,” fortæller hun.
Effektivitetsekspertens yndlingsaversion i forhold til tidsrøvere er netværk.
For at vi får mest muligt ud af at bruge vores tid på netværk, anbefaler hun, at vi sætter et
succeskriterie for, hvad vi har brug for i netværket. Og at vi samtidig er bevidste om, hvorvidt vi opnår
netop det, og sætter en tidsbegrænsning på, hvor længe vi skal være i netværket, eller hvornår vi igen
skal tage stilling til, om vi skal fortsætte i det.
”Det er dejligt at give, men du skal også have noget tilbage. Og tit er det bedre for dig at bruge en
mentor, der kun har sit fokus på dig og din virksomhed. Når folk inviterer på kaffe, kan du også sagtens
bede dem om at skrive en kort mail om formålet med mødet, og hvilken rolle du eventuelt er tiltænkt i
et projekt. Det gør jeg selv, og det interessante er, at jeg indimellem oplever, at de ikke vender tilbage.
Og så var det jo godt, at vi ikke brugte tid på mødet,” fortsætter Trine Kolding.
Læs mere i kapitel 6 om, hvordan du vælger det rette netværk.
Ifølge effektivitetseksperten kunne mange selvstændige også optimere deres tid og dermed deres
forretning og mulighed for at tjene mange penge ved at være mere bevidste om deres mål og deres
profil.
”Når vi sætter kursen selv, bliver vi ikke fristet af tilbud om, hvad vi også kunne gøre. Og hvis vi griber
alle muligheder og lader os styre af andres ideer, kan vi dels udvande vores profil, dels går tiden med
de nye projekter eller ideer fra at opbygge vores egen kerne. Jeg ser også mange eksempler på
perfektionistiske selvstændige, der bruger meget tid på at udvikle bunker af koncepter og andre tiltag,
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før de ved, om kunderne overhovedet er interesseret i konceptet. Hvis vi går i gang med noget helt nyt,
er det en god ide at indlede med at have en føler ude eller måske at vente med nogle af detaljerne, til vi
har solgt varen, ” siger hun.
Tre hurtige råd lyder:
•

Løs alle opgaver, du kan løse på to til fem minutter, med det samme

•

Sæt remindere ind i kalenderen med de faste tilbagevendende opgaver, så du fritager hjernen
for at huske på det

•

Brug faste skabeloner for alle de opgaver, du gentager

”You don´t need more time. You just need to decide”.
- Seth Godin, amerikansk iværksætter og forfatter

Når store opgaver blokerer kalenderen
For at nå flest mulige opgaver på kortest mulig tid skal du være opmærksom på, hvornår du lægger de
forskellige opgaver ind i kalenderen. Du skal altid være varsom med dine store tidslommer, for de er
kostbare. Her har du plads til at gøre en større opgave eller delopgave helt færdig. Og jo større del af en
opgave du kan løse ad gangen, jo mere effektivt arbejder du. De mindre opgaver kan du altid lægge ind
i en mindre tidslomme. Især hvis ingen andre er afhængige af, hvornår du løser opgaven.
Men nogle gange er en opgave så stor, at den kommer til at blokere for en masse andre opgaver eller
muligheder, hvis vi trækker stikket (både mail og telefon) i de perioder. Eller hvis vi over en længere
periode ikke har tid til at lave et tilbud eller komme til et afgørende møde.
Derfor skal du være opmærksom på, hvordan du får lagt de store opgaver i din kalender, så de ikke
kommer til at blokere for andre muligheder.
Hvis det er projekter, der kræver, at du sidder ude ved kunden eller er med på en produktion eller
lignende, er der nok ikke så meget, du kan gøre ved selve arbejdstiden. Men du kan som minimum
sørge for at besvare mails om aftenen og forsøge at ringe tilbage på indgående opkald, før eller efter
du møder ind hos kunden. Selv om du ikke får fat på andet end en telefonsvarer, viser dit opkald trods
alt, at du har gjort forsøget.
Men tit er disse projekter eller dele af dem fleksible projekter. Altså opgaver, hvor du kan løse en del af
dit arbejde på et tidspunkt, du selv vælger. Og her er der ikke nogen grund til, at opgaverne skal være
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stopklods på en masse andet. En skrive-, kode- eller klippeopgave eller lignende på 30 eller 100 timer
kan blokere rigtig længe for alle mulige andre opgaver, hvis vi løser den i løbet af en almindelig
arbejdsdag. Og hvis vi kun løser den, når vi har to timer her eller fem timer der, er problemet
tredobbelt: Kunden kommer til at vente lang tid på sin opgave, du når aldrig rigtig at fordybe dig i
opgaven, hvorfor den tager længere end nødvendigt, og samtidig fylder den så meget, at du får svært
ved at være til stede for andre kunder eller samarbejdspartnere.
Derfor skal du fokusere på, hvordan du kan samle nogle store tidslommer, hvor du kommer langt med
den store opgave, og så du samtidig kan holde din firmagryde med mails og telefonopkald i kog. Hvis
du vil løse den store opgave eller dele af den i almindelig arbejdstid, kan du tage nogle koncentrerede
dage, hvor du holder mailen og telefonen slukket det meste af tiden. Du kan tjekke mail og telefon om
morgenen, og før du går hjem, og kun løse de vigtigste ikkeplanlagte opgaver.
Men hvis du arbejder på den måde flere dage i træk, kommer du hurtigt bagud med dine øvrige
opgaver og er heller ikke tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere. Derfor er det mere skånsomt
for dit firma, at du finder nogle gode, store blokke af tid eventuelt udenfor almindelig arbejdstid, hvor
du kommer til bunds i opgaven. Ja, så ryger der noget fritid. Men hvis du har sørget for at sælge dig selv
dyrt nok, kan du jo uddelegere en masse af det praktiske arbejde derhjemme. Det, du sikkert ville
bruge din fritid på, hvis du ikke havde opgaven. Og hvis du kan hive 20-30.000 kroner ind på en
weekend, så giver det en masse muligheder. Både for din virksomhed og for din familie. Og samtidig
sætter din kunde pris på den hurtige levering.
Husk, det er de første opgaver, du løser, der finansierer firmaets udgifter. Og de sidste, du kan hæve
løn af.
Jo flere penge du tjener, jo mere kan du uddelegere. Både privat og i firmaet. Og jo mere kan du
koncentrere dig om dit kerneprodukt, så du bliver endnu dygtigere til det, og så du kan sætte dine
priser yderligere op. Det her er indbegrebet af den gode pengecirkel. Så hvorfor takke nej for i stedet at
lave praktisk arbejde derhjemme?
Selv undrer jeg mig over, hvor få selvstændige, jeg kender, der har privat rengøringshjælp. Det er en af
de basisopgaver, der er nemmest at uddelegere. Tænk, at det er en god forretning at slippe for at gøre
rent. What is not to like?
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Kapitel 6 - Pas på dig selv
På mine salgsforedrag taler jeg altid meget om det rette mindset for at tjene penge. Fordi jeg har set,
hvor tit selvstændiges egen opfattelse af sig selv afgør, om de kommer til at tjene mange penge eller ej.
I nogle samfundslag er der en opfattelse af, at det er lidt forkert at tjene (mange) penge på andre
mennesker(s problemer). Og at man er et bedre menneske uden penge. Hvis du også tænker sådan, er
du nødt til at arbejde med den overbevisning. Det er svært at få succes, hvis succes og penge er noget,
du skammer dig over.
Jeg har det lige omvendt. Jeg tænker, at hvis du har skabt en løsning, der kan hjælpe mange mennesker
med at løse et problem, er det ren win-win. Folk vil gerne betale mange penge for at få løst store
problemer. Og du kan kun (blive ved med at) hjælpe dem, hvis du tager penge nok for det. For ellers
bliver du tvunget til at lukke dit firma. Jo flere penge du tjener på deres problem, jo flere ressourcer kan
du bruge på at optimere din løsning, tage på efteruddannelse m.m. Derfor: Når vi tager os godt betalt,
har det en masse positive effekter. Også for vores kunder. Det handler langtfra altid bare om, at vi så
kan købe en større bil.
Hvis du selv har det svært ved tanken om at tjene penge, vil du få store problemer. Også selv om du
måske tjener penge på det, du laver. For du vil hele tiden føle et behov for at undskylde eller få det til at
se ud, som om du ikke tjener nogen, selv om du gør.
I samme boldgade er der også mange mennesker, hvis mindset er, at de ikke har nogen penge. Selv om
de har. Og hvis de mener, at der er noget lusk ved folk, der har mange penge, kan jeg godt forstå, at de
gerne vil overbevise sig selv om, at de ikke har nogen. Du skal passe på, hvis nogle af dine kunder eller
måske-kunder hører til denne gruppe, for de har altid behov for at fortælle dig, at du er for dyr, og at
de ikke har pengene. Fordi deres verdensopfattelse er sådan. Uanset hvad.
Mindsettet om ikke at have nogen penge er for alvor farligt, hvis det er dig selv, der har det. For så kan
du lande i en dårlig pengecirkel. Helt uden grund. Du kan læse meget mere om gode og dårlige
pengecirkler i Selvstændiges guide til flere penge, men helt kort fortalt, så handler det her om, at du
tilrettelægger virksomheden ud fra, at du ikke har nogen penge og derfor skal spare hele tiden. Altid
købe det billigste, hvilket tit bliver meget dyrt i længden.
Udover at du kan komme til at spare eller udskyde nogle investeringer helt uden grund, kommer du
også til at fokusere på det forkerte. Og hvis du er helt åben med, at du ikke har så mange penge,
sender det signaler om en virksomhed i knibe. Og hvem vil handle der? Kunder vil have sikkerhed i
forbindelse med deres køb. Derfor kan du komme til at skræmme dem væk ved (bevidst eller ubevidst)
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at sende signaler om, at det ikke går ret godt. Hvis kunden bliver usikker på, om du kan afslutte
projektet, er det jo helt reelt at vælge dig fra. Og hvis du vitterlig havde pengene, har du jo skræmt ham
væk. Uden grund.
Dette gælder ikke kun overfor kunder, men også overfor netværk og samarbejdspartnere. Du skal på
ingen måde lyve, men der er ingen grund til uopfordret at skilte med, at det ikke går så godt. For det
gør dig ikke attraktiv.
Eftertragtede virksomheder har mange tilfredse kunder. Derfor tjener de mange penge. Ellers er der
noget galt.
Både dine kunder og du har råd. I over 90 % af de tilfælde, hvor formuleringen ”ikke at have råd” bliver
brugt, passer det ikke. Her dækker formuleringen over, at du eller kunden hellere vil bruge pengene på
noget andet. Og det kan der så være så mange gode eller dårlige grunde til.
Udover at det er dårlig markedsføring at skilte med dårlig økonomi, bliver du også lidt et offer med den
formulering. ”Det er pengene, der bestemmer”. Tag i stedet ansvaret for og magten over dit valg. Det
giver dig en helt anden opfattelse af dig selv. Og du begynder at vænne dig til, at ”ikke at have råd”
oftest dækker over noget andet. Og det er en god grundtanke at have, når du taler med kunder, der
siger, at de ikke har råd. Find ud af, hvad det dækker over: Hvorfor er det lige din vare, der bliver valgt
fra? Når du kan svare på det spørgsmål, har du en masse god viden, du kan arbejde videre med.
Som virksomhedsejer kommer du i mange situationer, hvor du skal træffe en beslutning. Du kan lige så
godt vænne dig til at tage det ansvar og den magt fra starten. Over dine penge, dine priser, din
markedsføring. Alt. Også over, hvilke beslutninger du vil lade dine leverandører træffe på dine vegne.
For nogle gange ved de jo bedst. Tit står og falder din succes med din evne til at stå fast og holde fokus
på essensen.

Skab autoritet omkring dig selv
Du skal tro på, at du og dit arbejde er meget værd, og at du selvfølgelig bestemmer i din egen
virksomhed. For den tro skal du leve af.
Derfor skal du bygge en autoritet op omkring dig selv og undgå de situationer, hvor du bliver i tvivl om
dit værd. For når andre vil bestemme over os, er det største tab ikke den akutte skade, men at vi
vænner os til, at det nok er i orden. Og det her er en af grundene til, at jeg gjorde så meget ud af, at du
skal sætte dine forretningsbetingelser, før du får brug for dem. Du skal have gjort op med dig selv, hvor
dine grænser går. Ellers bliver det alt for let for andre at flytte på dem.
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Derfor:
•

Stå ved dine forretningsbetingelser og priser

•

Sig nej til kunder, der ikke accepterer dine vilkår

•

Forklar eventuelt dine forretningsbetingelser og priser en gang til kunder, der måtte have reelle
spørgsmål (men pas på, hvis samtalen udvikler sig, for det er en usund samtale for dig at være i.
Og der er kort vej fra at forklare til at forsvare. Vi skal ikke være i situationer, hvor vi skal
forsvare os selv. Det er usundt for vores mindset)

•

Hvis du tit oplever de samme problemer, så stram yderligere op i dine forretningsbetingelser

Jeg kan ikke sige helt firkantet, at der aldrig kommer situationer, hvor det er bedst for dig at slække på
en forretningsbetingelse eller en pris. For jeg kender hverken din situation, branche eller ydelse. Og
nogle gange kan der jo være noget ved kunden, der gør, at det giver god mening at slække lidt. Men
hver gang du bare overvejer at gå ned i pris eller lade være med at fastholde de forretningsbetingelser,
du en gang har vedtaget, skal du være opmærksom. For hvem gælder reglerne og priserne så for? Tit
har jeg oplevet, at når jeg eller andre går på kompromis her, så bliver vi netop bekræftet i, hvorfor
reglerne var, som de var.
Vær opmærksom på, at mange primært spørger for at teste, om du er usikker, eller om du står fast.
Andre viser allerede her med al ønskelig tydelighed, at de bare altid vil have lidt ekstra. Er det kunder,
du har lyst til at have?
Selv mistede jeg på et tidspunkt en opgave til 19.000 kroner. For det var, hvad kunden ville give for et
20-timersklippekort, som på det tidspunkt kostede 22.400. Her var allerede lagt en rabat ind på 20 %
sammenlignet med min almindelige timepris, og alligevel ville kunden have en ekstra rabat på 3.400
kroner. Jeg var helt lettet, da det ikke blev til noget, for selv hvis jeg havde fået kunden til at betale de
22.400, havde han overskredet mine grænser, og jeg ville påbegynde opgaven med at være i minus på
energikontoen. Og de kunder, der presser os, gøder jorden til den næste, der også vil presse. Og havde
jeg taget ham ind på de 19.000, havde jeg jo vist – også overfor mig selv – at mine priser kunne presses.
Og derfor var det kun et spørgsmål om tid, før efterfølgende kunder også havde presset mig. Og så
kunne jeg hurtigt komme til at miste værdi svarende til de 19.000, jeg lige havde tjent.
Og samtidig: Vi har jo kunder, der betaler vores priser uden at brokke sig, og som ikke stiller spørgsmål
ved vores forretningsbetingelser. Det er dem, der styrker vores mindset, fordi de med deres handling
bakker os op om, at vores arbejde/priser/forretningsbetingelser er helt ok. Dem, der viser os vejen og
motiverer os til at blive ved med at skabe nyt. Derfor er disse kunder de mest interessante kunder. Selv
synes jeg, det er synd, hvis det altid er dem, der betaler fuld pris, mens dem, der dræner os for energi,
får rabat.
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Dem, der nogle gange får noget ekstra af mig, er altid de flittige og ambitiøse. Det vil jeg hellere
honorere.

Sådan overlever du de trælse samtaler
Uanset hvor godt du passer på dit mindset, vil du alligevel komme i situationer, hvor det er truet. Enten
fordi du ikke får sagt fra i tide, eller fordi du vælger at blive i en anstrengende dialog, fordi der er
mange penge eller andre fordele forbundet med det.
Sådanne dage er det vigtigt, at du har nogle værktøjer til at komme videre. Tag noter, mens samtalen
foregår, så du ved, hvad der er sagt og sket. Så har du noget konkret at arbejde videre med bagefter i
modsætning til, hvordan du husker samtalen. Tit tror vi fejlagtigt, at der er sagt langt værre ting, end
tilfældet er. Prøv at styre samtalen med spørgsmål. Så undgår du at sige noget, du fortryder bagefter,
og den anden gør alt arbejdet. Hold hele tiden fokus på spørgsmålet: Hvad er det konkret, du gerne vil
have? For ved at arbejde ud fra netop det spørgsmål, kan I komme frem til en løsning.
Stil herefter dig selv disse spørgsmål:
•

Hvad præcis gik galt?

•

Er du bevidst om interne problemer hos kunden, der kunne være baggrunden for kundens
opførsel?

•

Kunne du have formuleret dig mere hensigtsmæssigt?

•

Kunne du have ændret på rækkefølgen i dialogen med kunden? Så du fik flere delaccepter, før I
kom til det problematiske?

•

Fortsætter samarbejdet (fordi I er midt i en opgave), hvordan kommer du så selv mest
skånsomt igennem?

•

Kan I samarbejde med færre møder?

•

Kan du få en samarbejdspartner til at overtage opgaven eller dele af den?

•

Kan du undgå person X og i stedet køre mest muligt gennem person Y?

•

Kan I tage mest muligt af korrespondancen per mail i stedet for telefon (en nødløsning, for
meget ser værre ud på skrift, og mange dialoger kan komme til at tage meget lang tid per mail)?

•

Skal I afbryde samarbejdet helt?

Overvej, om det tit er de samme typer kunder, der er kritiske. I så fald: Er den kundegruppe stadig
attraktiv for dig? Det skader hele din virksomhed, hvis en lille del af kunderne forårsager, at du
strammer op og bliver mere skrap, end du behøver at være.
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Hvis problemerne altid opstår omkring den samme ydelse, så overvej, om du kan ændre ydelsen, eller
om du overhovedet skal have den i din virksomhed fremover. Det kan også være, at du kun skal sælge
ydelsen på nogle særlige betingelser. Eventuelt kun til kunder, der køber for mindst x.000 kroner af dig
årligt. På den måde sikrer du dig mod at stå med en lille, træls opgave, hvor du knap nok kan se
pengene henne i banken, og samtidig kender du kunden rigtig godt og kan derfor bedre undgå
problemerne.
•

Er der kombinationer af varer og kundetyper, du ikke skal have?

•

Hvis dit samarbejde med kunden alligevel er slut nu, er der så noget, du kan tage med dig
fremover, eller skal du bare have luft og komme videre?

Nogle gange kan du sikkert finde en løsning ved at gennemgå disse spørgsmål med dig selv. Men andre
gange har du brug for at snakke med nogen om det. Især hvis du har et enkeltmandsfirma eller af
andre grunde arbejder meget på egen hånd, kan det være tungt at komme videre alene. Og du skal
også kunne lyde overskudsagtig og professionel, næste gang telefonen ringer, og have energien til at
drive din virksomhed i morgen. Derfor er det vigtigt, at du passer på dig selv.
En sur kunde betyder ikke – nødvendigvis – at du har været dårlig til dit arbejde. Lønmodtagere går
også ned med stress, når de er blevet belastet lang tid nok. Det samme gælder for os. Derfor er det
vigtigt, at du har nogen at vende de tunge situationer med.
Ring til en samarbejdspartner, eller hyr en supervisor, du kan drøfte episoden med. Især kan det sidste
være relevant, hvis du oplever problemer med den samme type situation flere gange.
”En fiasko er en succes, hvis vi lærer af den”.
- Malcolm S. Forbes (1919-1990)

Husk: Det er ikke sikkert, at problemet er så stort, som du tror. Nogle gange har kunden bare haft en
dårlig dag. Og det er let at lade det gå ud over dig.
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Klare mål og ydmyghed forebygger konflikter
Ifølge konfliktmægler Naja Amelung opstår de fleste konflikter, når vi
ikke har defineret målet med en opgave klart fra starten. Enten
fordi vi ikke har fået det klarlagt grundigt nok, eller fordi kunden
ombestemmer sig undervejs. Det kan også trække op til konflikter,
hvis kunden føler, at vi virker bedrevidende. For uanset hvor godt vi
er klædt på i forhold til vores specialviden, så er kunden
specialisten i sin samlede situation. Det kan vi ikke tage fra ham.
Uanset om vi taler med kunder eller andre, er det derfor altid en
god ide at lade være med at komme med løsninger, før vi er blevet
inviteret til det. Hvis vi registrerer, at de kunne løse nogle opgaver
smartere, er det derfor en god ide at spørge, om vi må dele nogle
observationer, før vi gør det, og huske at være ydmyge.
”Uanset hvor i fasen vi er med kunden, er det vigtigt at vise, at vi lytter og er interesserede i at høre
kundens version. Hvis kunden er oprevet, kan vi vinde meget ved at give ham mulighed for at få luft.
Nik anerkendende og sig ”Mmm.” Sig ”Jeg kan godt høre, at du er frustreret.” ”Det lyder ikke rart.” ”Jeg
kan godt se, at du har det svært.” Måske sidder han med et problem, som andre heller ikke har villet
høre på. Derfor kan det hive noget af luften ud af ballonen, at nogen vil lytte, og det skaber tillid. Andre
gange skal kunden tale sig varm for at finde ud af, hvad han gerne vil have. Arbejd på at få ham til at
sige noget konkret. Sørg for altid at holde fokus på, hvad kunden gerne vil have, frem for hvad han er
utilfreds med,” fortæller Naja Amelung.
Konfliktmægleren påpeger, at der er meget stor forskel på at lytte til frustrerede kunder og at få
skældud. Derfor anbefaler hun, at vi er bevidste om, hvor vores grænse går, og hvad vi vil være med til.
”Hvis kunden er meget vred, kan vi eventuelt invitere ham på en kop kaffe. Det er meget sværere at tale
grimt til nogen, hvis man sidder fysisk sammen med dem, end det er i en telefon. Du kan også sige til
kunden, at du rigtig gerne vil finde en løsning, men at det skal være i en anden ramme. Eventuelt i et
andet toneleje, og så kan du jo foreslå, at kunden ringer tilbage om ti minutter, en anden dag, eller når
han ikke er så påvirket mere. Pas meget på med værdiladede ord. Derfor er det bedre at sige ”Jeg har
brug for, at du ikke taler så højt” i stedet for at sige ”Jeg har brug for, at du lader være med at skælde
ud”,” fortsætter Naja Amelung.
Uanset hvilken tone kunden taler i, så husk, at han også har et ønske om at finde en løsning.
Spørgsmålet er, om du er den rette til at hjælpe. Måske bunder hans primære problem i noget, der ikke
har noget med dig at gøre.
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Hvis kunden modarbejder, er der altid en grund. Erkend, at hans perspektiv er et andet end dit. Ofte er
kundens verden kompleks, og den afhænger af en masse andre faktorer end den opgave, du hjælper
med. Måske er der mange hos kunden, der skal blive enige. Og nogle typer opgaver kan der jo være
mange meninger om. Naja Amelung anbefaler derfor, at du er helt bevidst om, hvad der ligger på dit
bord, og hvad kunden selv må løse. Hvis en kunde er meget ophidset og skælder ud, mener hun, at du
maks. skal give ham et minut, før du tager action. For sådan en samtale dræner dig for så meget energi.
En energi du også skal bruge på dine andre kunder – og dit firma.
”Selv om du også bliver påvirket, så husk at holde fokus på fakta og formalia og lade være med at sige
”Jeg finder mig ikke i…” eller ”Nu er du for meget” eller noget tilsvarende. Tal altid kun på egne vegne.
Lad være med at inddrage, hvad andre har sagt. Og husk, at I skal slutte med to vindere. Derfor
behøver ingen at sige undskyld,” fortæller Naja Amelung.
Hun anbefaler, at vi hver især gør op med os selv, hvor vores grænse går, fordi det er individuelt, hvad
vi kan holde til. Og at vi derfor skal overveje nøje, hvad vi skal have ud af det, hvis vi vælger at lade
nogen slide på os. Det kan enten være, hvor mange penge vi vil have ud af det, at vi får nogle særlig
gode kontakter, eller at vi lærer noget værdifuldt, vi kan bruge fremover. På den måde kan vi holde
fokus på vores udbytte, når det bliver anstrengende.
”Hvis en kunde stiller kritiske spørgsmål til din kunnen, kan du eventuelt spørge, om han er usikker på,
om du kan løse opgaven, eller sige ”Hvis du er usikker på, om jeg kan løse opgaven, er jeg måske ikke
den rette leverandør” eller ”Jeg har brug for, at du har 100 % tillid til min faglighed, ellers kan jeg ikke
hjælpe dig”,” fortsætter hun.

Lyt til kunder, der klager
Selv om der er grænser for, hvad du skal stå model til, så har de kunder, der klager, nogle gange ret. Og
tit taler de også på vegne af andre end sig selv. Derfor skal du lytte til dem, for de er i gang med at
fortælle dig, hvordan du kan blive endnu bedre.
Og tit klager de netop, fordi de gerne vil blive ved med at være kunder hos dig. Men der er nogle
punkter, du kan blive bedre på. Både for den specifikke kunde, men formenlig også for en lang række
andre kunder. Eller potentielle kunder.
Så længe kunden klager, er han i gang med at finde en løsning. Når han holder op med at klage, har du
mistet ham.
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Det kræver noget at klage. Prøv at tænke over, hvor tit du selv har været utilfreds med noget, men
alligevel ikke har gjort noget ved det. Men bare har levet med det. Måske har du ligefrem indstillet dig
på, at du fremover vil sætte dit forbrug af en leverandør eller ydelse ned, fordi det var nemmere for dig
end at tage problemstillingen op.
Derfor skal vi lytte til dem, der klager. For de står sjældent alene. Og tit er en klage en ide til at gøre
noget bedre.
Selv hvis du ikke kan imødekomme klagen, kan du stadig vinde meget – og beholde kunden – hvis du
viser, at du forstår kundens problem.
Sig eksempelvis:
”Du har en god pointe.”
”Vi er meget opmærksomme på, hvordan netop det kan blive bedre.”
”Har du nogen ideer til, hvordan vi kan optimere det?”
Tit kan du vende en kunde, der klager til en superambassadør, ved at give ham en form for
kompensation. Drikkevarer på husets regning, en rabatkode på 1-500 kroner, en gratis opgradering af
produktet eller et gavekort er billige måder at beholde en kunde på.
Overvej, om du selv kan være på forkant, så du når at give disse gaver til kunder, før de klager. Fordi du
selv er opmærksom på, at de ikke helt har fået den service, du gerne ville give dem.
Der er også en gruppe kunder, hvis klager du ikke skal bruge meget energi på. Og det er dem, der altid
er på tværs. For de er kunderne fra hell. Og vi skal ikke tilrettelægge vores forretning efter at tiltrække
dem. For vi hverken kan eller skal hjælpe dem alligevel.

Styrk dig selv med roselisten
Et simpelt værktøj, du altid kan have i skuffen og hive frem på de lidt tungere dage, er en roseliste.
Siden 2008 har jeg skrevet det ned, når nogen har skrevet noget pænt til mig. Nogle af citaterne er
mere officielle og er blevet brugt i min markedsføring. Men andre er bare mere uformelle svar på mit
nyhedsbrev eller en kommentar på facebook. Og på de dårlige dage er det rart at blive bekræftet i, at
nogen sætter stor pris på os. Ved at skrive roserne ned vil du sikkert se, at nogle ligefrem fremhæver
noget som en styrke, som andre kritiserer dig for.
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”Jeg kan ikke give en opskrift på succes, men derimod en opskrift på nederlag: Prøv at gøre alle
tilpas”.
- Herbert Bayard Swope, journalist og forfatter

Udbyg gerne roselisten med stikord om, hvordan du selv mener, at du er anderledes og bedre end dine
konkurrenter. Husk: Det er tit de små detaljer, der gør, at kunden vælger den ene leverandør frem for
den anden. Hvilke dele af din ydelse/service/kundekontakt/markedsføring vil du fremhæve?
Eller omvendt: Er der noget, du længe har været irriteret over ved dine konkurrenter? Fordi du synes,
de leverer en dårlig service eller kvalitet? Du behøver ikke være irriteret mere. Nu kan du i stedet takke
dine konkurrenter for, at de gør det lettere for dig at være bedre end dem.
Da jeg i sin tid udbyggede min roseliste med mine egne observationer, blev jeg opmærksom på, at en
af mine fordele netop var, at mine svartider – både på telefonopkald og mails – og også mine
leveringstider var radikalt kortere end mange af mine konkurrenters. Derfor begyndte jeg at sætte
mine svartider i system, for det var da en nem måde at være blandt de bedste. Bare på et punkt. Det
kan også være, at du finder nogle punkter, som du sagtens vil kunne forfine yderligere.
Udover at du nu får samlet mange af dine egne konkurrencefordele, som du kan arbejde videre med,
bliver du dejligt opløftet af at lave denne øvelse. Fordi det motiverer at fokusere på det, vi er gode til.
Du skal også være opmærksom, hver gang du brokker dig over noget. For du kan bruge dit brok som
en rettesnor. Hver gang du brokker dig over noget eller har lyst til det, har du opdaget noget, der kunne
fungere på en smartere måde. Og nu kan du handle på det. Sikke en gave.

Mangler du nogen at lege med?
Som et lille firma er du tit sårbar. Både i forhold til finansiering eller sygdom og i forhold til at få
sparring, opbakning eller gode råd.
Nogle gange vælger selvstændige firmaet fra, fordi de savner kolleger, og det er der ikke nogen grund
til. Du kan sagtens have kolleger – eller føle, at du har, selv om du egentlig er helt på din egen mark.
For mange kan det være en god ide at gå sammen om at lave et firma. Det vil jeg ikke komme nærmere
ind på her, dels fordi det vil være alt for omfattende, dels fordi jeg ikke vil være den rette til at skrive om
det.
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Hvis du ikke har lyst til blive slået juridisk sammen med andre, kan du sagtens lave nogle
interessefællesskaber, så I hjælper hinanden alligevel. Enten med nogle, der laver stort set det samme
som dig og derfor vil have nemt ved at forstå de situationer, du står i. Eller med nogle, hvis arbejde
kommer i umiddelbar forlængelse af dit arbejde. Det sidste vil kunne give jer en lang række
konkurrencefordele, da I så vil kunne løse en samlet entreprise.
Du kan også finde en fortrolig samarbejdspartner. For der er givetvis noget omkring dit firma, som du
af konkurrencemæssige hensyn ikke har lyst til, at ret mange ved, men som samtidig er helt nødvendigt
at vide for at kunne give dig et godt råd.
Det kan enten fungere helt uformelt og ad hoc. Eller med faste telefontider. Eventuelt en eller flere
gange om ugen. Min fortrolige samarbejdspartner kom lidt af sig selv. Signe Naessing begyndte som
kunde. Hun var faktisk den første, der købte min rådgivning. Herefter blev hun testlæser på mine bøger
og siden har vi været i næsten daglig kontakt. Om stort og småt. Det gør, at jeg aldrig er alene, og at der
er en, der kender min virksomhed godt nok til at give nogle ret detaljerede råd. Vi motiverer hinanden,
griber hinandens bolde og stoler på hinandens projekter. Når vi husker det, deler vi også ”Dagens sejr”.
Nogle dage står sejrene i kø, så det er svært at vælge. Og på de tunge dage er det en god øvelse at
tvinge sig selv til at finde ud af, hvad det bedste ved dagen var. Trods alt. Ved at vi følger hinanden så
tæt, kan vi også minde den anden om alle sejrene de dage, hvor vi ikke selv kan huske dem.
Du kan også overveje, om du vil have en tættere relation til flere i dit netværk. I kan enten være en
gruppe på 4-10 mennesker eller flere, der mødes med et passende interval. Så har du altid en gruppe
af fortrolige, der kender dit firma mere end lige på overfladen. Hvis du kan samle en god gruppe af
mødestabile kompetencer, der alle har det samme behov for netværk som dig selv, kan din egen
gruppe snildt være mere værd end et mere organiseret netværk.
”Jeg har altid sagt, at hvis du vil gå hurtigt, skal du gå alene, men hvis du vil gå langt, skal du gå
sammen med andre”.
- B.S. Christiansen

Drop de dyre relationer
Ligesom gode kontakter kan inspirere dig og rykke dig og din business opad, kan andre kontakter gøre
det modsatte, så dem skal du passe på.
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Nogle virksomhedsejere kommer til at påvirke dig til at drive en dårligere forretning. Fordi de taler ud
fra en virksomhed, der ikke drives lige så professionelt som din.
Pas også på med, i hvilket omfang du involverer dit private netværk i overvejelser om dit firma.
Lønmodtagere kender sjældent dine bevæggrunde for at stramme op på en præmis. De ser bare, at
her og nu er det en forringelse for kunden, og det kan de måske have ret i. Men så længe du forklarer,
hvorfor noget er, som det er, bliver du bekræftet i, at det kan være en problematisk præmis. Derfor er
det en samtale, du skal ud af hurtigst muligt. Medmindre din private kontakt har en god pointe, som du
ikke selv havde tænkt over.
Hver gang nogen sætter spørgsmålstegn ved dine priser og dine forretningsbetingelser, slider de på dit
mindset. Uanset om de spørger, siger noget direkte eller sender nogle mere indirekte signaler. Præcis
ligesom de kunder, vi skal undgå. Det påvirker os bare mere, når det er netværket, der stiller de kritiske
spørgsmål. Fordi vi lytter mere til dem, da vi jo antager, at de er på vores hold og bakker os op. Og
derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvem i dit netværk (eller din familie), der skal have lov til at
påvirke dit syn på din virksomhed.
Vær altid meget nøje med, hvad netværket (eller enhver anden form for aktivitet) kræver af dig, og hvad
du får ud af det. For netværksmøder er tit meget dyre i tid. Et møde på 1-2 timer + transport kan hurtigt
løbe op i en halv arbejdsdag. Mange former for netværksmøder giver mere transporttid end reel
mødetid. Og det stiller krav til et meget udbytterigt møde.
Jeg undrer mig, hver gang jeg hører selvstændige tale om, hvad et netværk koster rent økonomisk. For
de sammenholder det sjældent med, hvor meget tid de betaler for at være med, og hvor mange
opgaver, viden og inspiration netværket genererer. Hvis udbyttet er stort nok, kan jeg ikke se, det er et
problem, om netværket koster 10.000 eller 25.000 kroner årligt eller måske mere.
Vær også opmærksom på, hvornår netværket har udspillet sin rolle. For du har fortsat brug for at blive
udfordret.
•

Når du søger nyt netværk, så spørg dig selv:

•

Hvad vil du have ud af dit netværk?

•

o

Viden

o

Sparring

o

Kontakter

o

Salg

o

Følelsen af at have kolleger

Hvilke typer vil du gerne have i dit netværk?
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•

Hvilke konkrete mennesker vil du gerne have i dit netværk?

•

Hvem ser du op til?

•

Hvem kan rykke dig?

•

Hvem kender de mennesker, du gerne vil i kontakt med?

Følg rollemodellerne
Hav hele tiden for øje, at det gavner din forretning, når du er sammen med dem, der klarer sig bedre
end dig selv. Dem, der tror på succes. For det inspirerer dig, når du ser, hvad det er muligt at tage for
en ydelse, hvilke præmisser du kan skrive ind i dine forretningsbetingelser, og hvor stort det er muligt
at tænke. Du må aldrig være den bedste. Så kommer du til at hvile på laurbærrene.
Da jeg i sin tid besluttede mig for at skrive ind i mine forretningsbetingelser, at det kostede at aflyse
aftaler med kort varsel, drøftede jeg det først med mine netværkskontakter, der driver
enkeltmandsvirksomheder som mig selv. Og mange af dem frarådede mig det. Fordi de mente, det var
en del af vores service at stå til rådighed. (Altså at stå til rådighed gratis på aftalte tidspunkter). Og jeg
var meget usikker på, hvad jeg så skulle gøre. Men så talte jeg med en af mine kontorfæller, som sagde,
at han lige havde sendt en regning på 200.000 kroner til en af sine største kunder for netop at aflyse
sent. For han havde to medarbejdere, der nu havde en tom kalender i mere end en hel uge, som han
umuligt kunne booke til anden side. Og kunden havde den største forståelse for det. Herefter indførte
jeg mine nuværende aflysningsbetingelser. Og dermed gavnede det min forretning, at jeg kendte nogle,
der drev et større og mere professionelt firma end mig selv. Den historie tænker jeg tit på, når jeg
overvejer mit firmas retning – og hvem jeg skal lytte efter.
Jeg kan også nævne, da en direktør fra mit private netværk var i en landsdækkende avis, fordi han blev
50 år. Det var et par måneder før, jeg selv blev 40 år, og det havde jeg ikke tænkt mig at gøre noget
særligt ud af. Indtil jeg blev motiveret af hans historie. Derfor skrev jeg nogle hundrede ord om mig
selv, og jeg kom i navnestoffet med både tekst og billede i både Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten.
Derfor er det vigtigt at have de gode rollemodeller. Enten det er ved at have en uformel relation ved at
være på det samme kontorfællesskab, ved at opsøge de netværk, de kommer i, eller ved bare at følge
dem på afstand og måske være kunde hos dem. Måske kommer der en dag, hvor du også har noget, de
gerne vil have. Og så bliver det en netværkskontakt.
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