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INDLEDNING 
 

Hvad er “soft skills”? 

Soft skills kaldes også for kommunikationsfærdigheder, transversale færdigheder, eller 

talenter, og oversættes generelt godt til andre områder. Alle har og bruger disse færdigheder i 

gruppearbejde, hvoraf nogle af færdighederne er: ledelse, kreativitet, selvmotivation, 

beslutningstagen, tidsstyringsevner, og problemløsning (European Social Fund, 2016). Med 

andre ord, er soft skills interpersonlige kvaliteter, også kaldet “people skills”, og personlige 

egenskaber, som en person besidder (Robles, 2012).  

 

Det er vigtigt at vide, at opfattelsen af hvad en soft skill er, kan variere fra den ene kontekst til 

den anden (Schulz, 2008) og at hvert EU land kan bruge forskellige definitioner, som kan 

videreudforskes forneden, ved hjælp af ESCO klassifikationen. “The ESCO classification 

identifies and categorizes skills, competencies, qualifications and occupations relevant for the 

EU labor market, education and training” (Europæisk Kommission, 2019). Den fungerer som en 

ordbog, ved at vise forholdet mellem de forskellige koncepter, ved at forklare, identificere, og 

klassificere professionelle erhverv, færdigheder, og kvalifikationer, der er relevante for EU 

arbejdsmarkedet, uddannelse, og optræning. Dens mål er at støtte mobiliseringen af jobs over 

hele Europa – derved opnås et mere integreret og effektivt arbejdsmarked – ved at tilbyde et 

“fælles sprog” omkring erhverv og færdigheder, hvilket kan bruges af forskellige interessenter 

ift. emnerne omkring ansættelse, uddannelse, og træning (Europæisk Kommission, 2019). Den 

findes på 26 sprog, hvilket tillader jobsøgende og arbejdsgivere at kommunikere deres 

færdigheder mere effektivt, som gør det relevant for tilflyttede iværksættere. Man kan benytte 

online portalen https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage, som er designet til at hjælpe 

offentlige og private europæiske ansættelseskonsulenter på tværs af landegrænser, sprog, og 

elektroniske systemer.  

 

Soft skills og professionel udvikling 

 

Soft skills kan begrebsliggøres som, “kompetencer der kan overføres fra job til job, fra firma til 

firma, fra et økonomisk sektor til et andet” (Cinque, 2016). Nuomdage, er soft skills i stigende 

grad lige så vigtige som hard skills når man er jobsøgende, dog er soft skills de sværeste at 

dokumentere, og bliver stadig overset af arbejdsgivere (European Social Fund, 2016). “Historik 

set, var tekniske færdigheder, også kendt som hard skills, de eneste nødvendige for ansættelse, 

men nutidens arbejdspladser viser, at tekniske færdigheder ikke er nok til langvarig ansættelse” 

(Robles, 2012). Soft skills er tæt forbundet med beskæftigelsesegnethed, især for unge 

mennesker, der går ind i jobmarkedet (Cinque, 2016). 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
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Forskere er enige i, at hard skills bidrager meget lidt til ens professionelle succes, ift. soft skills, 

da arbejdsgivere i stigende grad søger ansatte, der er socialt velfungerende, hvilket placerer 

soft skills som nummer et i vigtighedsgrad for succes på jobbet (Robles, 2012). 

 

Individer mødes med kontinuerlig professionel udvikling, for at kunne forblive 

konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. Voksenuddannelse er derfor uundværlig, hvis EU skal 

overvinde de økonomiske problemer det står over for lige nu. For at kunne støtte 

voksenuddannelse, fremhæver EU behovet for markant stigning af de voksnes deltagelse i 

formel og uformel uddannelse, hvad enten det er for at tilegne sig arbejdsrelaterede 

færdigheder, for at tilegne sig aktivt borgerskab, eller for personlig udvikling og opfyldelse af 

personlige mål (https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-

learning_en ). 

 

 

SOFT SKILLS I PRAKSIS 
 

Soft skills er ligeså uundværlige som tekniske færdigheder, hvilket forhøjer væsentligheden af 

evnen til at kontinuerligt forbedre den følelsesmæssige intelligens. I sin bog, “Emotional 

Intelligence” (1996), forklarer David Goleman begrebet som evnen til at genkende, forstå, og 

styre vores følelser, og ligeledes andres følelser.  

 

Ud fra færdighederne nævnt forneden, kommer der flere færdigheder frem, og de kan anses 

for at være de seks søjler. Tekniske færdigheder er nødvendige, men soft skills er mindre 

håndgribelige og derfor sværere at måle. Soft skills gør en forskel for præstation, og bør være 

en del af entreprenørens vision, eftersom det vil give udslag i større succes. 

 

1. Selvledelse og ledelse  

For iværksættere kan ledelse være en afgørende egenskab, der fører til succes - folk kan have 

gode ideer, men hvis de ikke har kapacitet til at tage initiativ, og ikke har mod på at afprøve 

dem, mister deres ideer deres værdi. 

Ledelse er vejledning og / eller påvirkning af mennesker for at nå visse resultater eller mål. 

Ledelse er en færdighed som enhver anden og kan læres eller trænes, og det er noget, vi kan 

øve og forbedre. Alle har potentialet og kapaciteten til at være en leder, men det betyder ikke, 

at alle skal være en leder eller endda ønsker at være en leder. Ægte lederskab indebærer at 

have personlig integritet, en inspirerende vision og en forpligtelse over for mennesker. Det 

betyder, at det at hjælpe mennesker med at skabe forhold, der får individet og det kollektive til 

at fungere bedre. Lederen skal tage højde for alle procesfaser, fra kommunikation, 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en
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teambuilding og coaching til at være i stand til at håndtere konflikter. Lederen skal også vide, 

hvornår man skal vejlede en person, og hvornår man skal lade personen indtage nye roller eller 

endda tage ledelse af en bestemt opgave. 

 

Selvledelse er en central del indenfor ledelse - en person skal kunne udvikle selvbevidsthed og 
selvledelse. Det er svært at forestille sig, at nogen kan være en leder og drive en virksomhed, 
hvis de ikke udvikler disse personlige færdigheder. Selvledelse betyder, at vi altid handler fra et 
sted med mod, samarbejde og medfølelse, og at vi handler med integritet og autenticitet. Vi 
handler blot i henhold til vores ord og vision. 
 
En god leder skal have lidenskab og handle med lidenskab. Lidenskab er en væsentlig del af 
visionen, som er afgørende for enhver leder såvel som for enhver, der starter en virksomhed. I 
relation til visionen, som leder, skal du være i stand til at besvare følgende spørgsmål: Hvad er 
mit formål? Hvad er formålet med det, jeg laver? 
 
Vision er det, der virkelig bevæger dig og andre mennesker til en større præstation. Det siges 
ofte, at det ikke er, hvad du vil have, men hvad du vil give eller skabe. Det er ikke et krav at have 
en klar vision lige fra starten, da dette er noget, der kan udvikles under oprettelsesprocessen. 
 
Ledere skal balancere og håndtere spændinger mellem deres vision - indre verden og 
virkeligheden - den ydre verden. En af de vigtige egenskaber er at være jordnær, og skabe 
stærke forbindelser med den virkelige verden, der omgiver os. Det er godt at vide, at 
virkeligheden kan ændres. Du ved aldrig med sikkerhed, hvad der er muligt, og hvad der ikke er, 
og du kan ikke oprette en perfekt plan, der garanteret altid fungerer. At lære at håndtere 
virkelighedens behov og udfordringer er en del af de problemløsnings- og kreativitetsevner, der 
vil blive forklaret yderligere i kapitlet. 
 

Ifølge Sarmad Hasan er der ti kvaliteter, der repræsenterer en god leder: 

Ærlighed og oprigtighed, 

Selvsikkerhed, 

At inspirere andre, 

Dedikation og passion, 

God kommunikator, 

Evnen til at tage beslutninger , 

Ansvarlighed, 

Delegering og empowerment, 

Kreativitet og innovativitet, 

Empati 
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Mere om Sarmad Hasans 10 lederegenskaber kan findes her:   

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/  

 

 
 

 

Øvelse 1: 

Nogle ledere er mere behagelige at arbejde med end andre. Tænk på de typer ledere, du har 
mødt. Hvilken type leder foretrækker du at arbejde med? Hvilke egenskaber skal de have? 
Undersøg listen nedenfor og tilføj også andre egenskaber. 
 

 

Klar vision X Samarbejdsvillig  Problemløsningsevner  

Lytter til andre  Autentisk, ærlig  Tør at tage risici  

Accepterer forslag fra 
gruppemedlemmer  

 Inspirerende, 
energigivende 

 Fleksibel  

Delegates responsibilities   Kreativ og innovativ   Kommunikativ  

Vedholdende, konsistent  Ansvarlig, Forsvarlig  Erfaren  

 

 

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/
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Øvelse 2: 

SWOT Analysen er et planlægningsværktøj, der bruges til evaluering af alle faktorerne, der 

indgår i opnåelsen af et projekt eller en personlig udviklingsplan. Det er en god øvelse til at 

holde sine lederegenskaber på rette spor. SWOT hjælper dig til at udforske dine Styrker, 

Svagheder (Weaknesses), Muligheder (Opportunities), og Faldgruber (Threats). Den kan 

bruges til hvilken som helst vision eller målsætning, gennem analysen af alle interne og 

eksterne faktorer, der påvirker opnåelsen af målet. 

 

 

 

Mere om S.W.O.T analysen her:  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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2.  Gruppearbejde  

 

En vigtig del af at starte et firma er at vide, hvordan man arbejder i et team. Ingen udfører alt 
arbejdet alene. Succes er resultatet af mange mennesker, der arbejder sammen for at nå et 
fælles mål. En holdspiller er en person, der er samarbejdsvillig, og villig til at arbejde effektivt 
med andre mennesker, der kan have forskellig uddannelse, kultur, og personlighed. Der skal 
udvikles kommunikation og tillid mellem alle medlemmer af teamet. En holdspiller er nødt til at 
opfatte og respektere andres behov, og være i stand til at påtage sig rollen som leder i gruppen, 
hvis der er et sådant behov. 
 
For at forbedre gruppearbejde, er der tre væsentlige faktorer på spil: fokus (en fælles vision om, 
hvad der har prioritet), struktur (en klar opdeling af opgaver og ansvar) og kultur (skabe værdier, 
regler og vaner, når man arbejder sammen). Disse faktorer har indflydelse på arbejdsprocessen 
og på holdets personlige dynamik. En leder skal vide på hvilket niveau der er mangel på funktion 
eller hvad der forårsager en ineffektiv struktur. Når det kommer til teamwork, kan mangel på 
tydeligt fokus føre til personlig frustration, og det er bedst at etablere en fælles vision - dette 
kan tage tid og kræfter og kræver respekt for hvert teammedlems valgfrihed. Et team skal 
udforske forskellige perspektiver, og hvordan disse kan arbejde sammen mod den samme vision. 
Dette skaber teamenergi, der er kendt som synergi. 
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Et team gennemgår flere faser, der er vist på billedet herunder. Dr Bruce Tuckman 

offentliggjorde sin model i 1965 og demonstrerede disse faser trin for trin - hvordan et 

succesfuldt team oprettes og hvor vanskeligt kan det være, hvis nogle af faserne springes over. 

Som et eksempel, uden at danne et team ordenligt vil det ikke være i stand til at have et klart 

fokus. Hvis holdet undgår stormfasen, vil dette føre til en mangel på energi og engagement, og 

et hold uden normering vil stå stille i mangel af regler og respekt, hvilket kan forårsage 

forskellige problemer. 

 

Tuckman’s stages video: https://youtu.be/nFE8IaoInQU 

 

Teamets effektivitet er en vigtig del af teamwork, da hver opførsel fra et gruppemedlem skaber 
et resultat. Dette kan fortolkes til et af følgende: opgaveorienteret, selvorienteret eller 
opbygning og opretholdelse af solidt gruppearbejde. Et team skal udvikle sig ordentligt og være 
i stand til at se ting ud over blot at håndtere opgaven. Et team, der kun fokuserer på opgaven, vil 
ende med at have personer, der er mindre tilbøjelige til at samarbejde, og ikke ønsker at 
udtrykke deres behov eller følelser. Holdmedlemmerne vil i stedet blive engageret i 
selvorienteret og individualistisk opførsel uden bekymring for de andre, eller for holdets 
velbefindende. 
 

Øvelse 1:  
Hvordan praktiseres feedback? 
Der er forskel mellem destruktiv kritik og konstruktiv feedback. Før du giver feedback, skal du 
kontrollere, hvad dit mål er. Hvis dit mål er at forbedre forholdene, kan du bruge nogle af de tips 
fra nedenstående billede. 
 

https://youtu.be/nFE8IaoInQU
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Øvelse 2: Grupperolle test 

I en gruppe, har alle en rolle. Find ud af hvilken grupperolle der passer til dig.  

https://www.123test.com/team-roles-test/  

 

https://www.123test.com/team-roles-test/
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Flere teambuilding øvelser: 

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf 

 

3. Kommunikation  

 

Hvorfor har vi brug for god kommunikation? Alt hvad du gør handler om at kommunikere noget 
til nogen på en eller anden måde. Hvordan du kommunikerer med potentielle kunder, 
aktionærer eller kolleger vil gøre en forskel på, om de vælger dig - nu eller i fremtiden. 
 
En høflig, professionel og positiv kommunikationsstil, der involverer respekt og forståelse fra 
begge sider, er helt afgørende. Når du administrerer din virksomhed, skal du muligvis 
kommunikere med forskellige aktionærer, leverandører, konsulenter, advokater, 
marketingbureauer, ansatte, arbejdsløse, osv. Og du skal have gode kommunikationsevner for 
at reducere chancerne for at blive misforstået. At arbejde med mennesker handler om 
kommunikation. 
 
Folk er mere produktive, når de ved, hvordan de skal kommunikere. Kommunikation handler 
ikke kun om at sende information eller udtrykke sig. Det er en konstant udveksling af forskellige 
informationsstykker mellem to eller flere deltagere. Der er både en modtager og en afsender, 
da du sender og modtager meddelelser under kommunikationsprocessen. Kommunikation 
skaber kontakt, kontekst, følelser og holdninger, og den former et forhold mellem afsender og 
modtager. Dens oprettelse inkluderer ikke kun beskeden i modtagerens sind, men også din egen 
læringsproces og hvad du vil formidle som mål for kommunikation. Det er vigtigt at nævne, at vi 
meget ofte husker ikke bare hvad andre fortæller os, men også hvordan de får os til at føle, 
mens vi kommunikerer. 
 

I henhold til Schulz von Thuns kommunikationsmodel, kommunikerer man i hvert øjeblik på fire 
kanaler: 
 

• Jeg giver information, 

• Jeg fortæller noget om mig, 

• Jeg fortæller noget om, hvordan jeg ser modtageren, og hvordan jeg definerer vores 

forhold, 

• Jeg fortæller noget om, hvad jeg vil have, at modtageren skal gøre. 

 

Forbedring af kommunikationsevner gøres ved aktivt at lytte og artikulere ideer klart, verbalt 
eller skriftligt. Dette betyder, at en person kan forklare komplekse spørgsmål, ideer og retninger 
til kolleger og klienter. Du vil være i stand til at skræddersy ordforråd, tone, dynamik i tale og 
kropssprog til et hvert publikum for at nå målet om at skabe forståelse og opbygge et 
tillidsforhold. Med andre ord, hvordan du præsenterer dig selv, er hvordan du præsenterer din 

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf
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virksomhed. Den måde, du håndterer mennesker på, bestemmer din virksomhed og din succes. 
Hvor mange gange har du ikke vendt tilbage til en restaurant, fordi tjeneren var uhøflig? Hvor 
mange gange var du imponeret over en virksomhed / service, fordi de overskred dine 
forventninger? 
 
Kommunikation kræver styring af opmærksomhed, som er evnen til at fokusere på budskabet 
(vision) og modtager (virkelighed). Kommunikation skal tilpasses - for at blive forstået korrekt, 
skal du tilpasse din kommunikation til modtageren og situationen for kommunikationen. For 
eksempel i en høj togstation skal du tale højt for at blive hørt, men dette fungerer muligvis ikke 
så godt i en stille restaurant. Du skal konstant improvisere og ændre din kommunikationsstil for 
at matche situationen og omstændighederne. Som ved enhver kreativ proces, skal du generere 
forskellige muligheder og ikke holde dig til en fast plan, da forholdene kan ændre sig. 
 

Præsentationskompetencer og offentlige taler er vigtige, når du etablerer din virksomhed. 
Selvtillid vil udvikle sig i tide, men du er nødt til at arbejde på at forbedre det. Mange 
mennesker taber, fordi de ikke har tilstrækkelig selvtillid. Når du præsenterer, skal du skabe et 
positivt image om dig selv og opbygge relationer. Det vil hjælpe dig med at øge din ydelse og 
forretning. 
 
At facilitere  kompetencer spiller en vigtig rolle i et teams kommunikationsproces. I den 

følgende illustration kan du se de vigtigste aspekter.  
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Ifølge Bjørnelund Claus (Interkulturel kommunikation, 2019, Foredragskommunikation i teams), 
er der tre effektive værktøjer til at forbedre kommunikation og præsentation, og de er: aktiv 
lytning (inklusive kropssprog), opsummering og syntese. 
 

Hvordan forbedres kommunikationsevner gennem aktiv lytning? 

Aktiv lytning hjælper os simpelthen med at forstå, undgå at dømme og have empati med andre. 
Derfor er det almindeligt at sige, at de bedste kommunikatorer er de bedste lyttere. Brug af 
ikke-verbal kommunikation (øjenkontakt eller nikkende) mens du lytter aktivt hjælper med at 
opbygge en følelse af tilstedeværelse og forståelse. 

• Vær opmærksom. Se kommunikationsprocessen, herunder valg af ord, tone, hastighed, 
kropssprog. Se også på dig selv - din kropsholdning og den måde, du kommunikerer på. 
Kommunikerer du fra et sted med respekt og tolerance? 

• Undlad at dømme. Dette betyder, at du er nødt til at henvende dig med en hensigt om 
at forstå og lytte til den anden persons mening, feedback eller endda kritik. 

• Reflektér eller spejl. Lær hvordan man reflekterer ord og følelser, prøv at omformulere, 
omskrive eller fortolke. Det kan give nyt perspektiv og forståelse. 

• Klarlæg. Når noget er uklart, skal du bede om afklaring. Det kan være en fordel ikke kun 
for dig, men også for den person, du kommunikerer med, og hjælpe med at undgå 
tvetydighed. 

• Sammenfat. At give et resumé hjælper med at ændre nøgleord og forenkle synet på 
samtalen. 

• Del. Aktiv lytter deler det, du har observeret og realiseret, for at skabe gensidig 
forståelse. 

 
Opsummering: 
 
Hvis du klart kan forklare: Hvem? Hvad? Hvor? Hvorfor? Hvornår? Hvordan? angående dit 
projekt eller idé, vil du blive højt efterspurgt. 
 

Syntese: 
 

• Find enighed om, hvad der skal gøres, 

• Find en fælles grund 

• Sammenfat, 

• Byg dit forslag, 

• Se på nye ideer til, hvordan forskelle kan løses. 
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For at udvikle overordnede kommunikationsevner, deltage i workshops, kurser og træninger. 
Der er mange værktøjer, tips og råd, som du kan bruge til at få tillid, øve aktiv lytning, eller 
holde øje med din non-verbale kommunikation. De vigtigste mål er at opnå tillid, skabe 
muligheder, og forbedre din præstation. 
 

4. Kreativitet  

Gardner (2001) fastslår, at en kreativ person er een, der læser problemer dagligt, udvikler 

produkter, og definerer nye forespørgsler. I iværksætternes verden, ser man kreativitet som en 

soft skill, der omhandler fremgangsmåden til problemløsning. 

 

 

 

Er denne fremgangsmåde unik, innovativ, 

eller mere effektiv end tidligere 

fremgangsmåder?  

 

Ved du hvordan du skal tænke ud af boksen, 

og kan du forudsige nye ideer, der måske 

ikke er så indlysende?  

 

Ved du hvordan du skal tilpasse dig til 

ændringer på markedet, og kan du forstå 

hvad det vil betyde for din forretning?  

 

På vejen til at starte og udvikle en forretning, vil man møde mange problemer og uforudsete 

udfordringer. Løsningen ligger i altid at forsøge på, at imødekomme dem konstruktivt. I stedet 

for at klage, tager man styringen, og gør sig klar til at foretage hurtige beslutninger og kvikke 

løsninger.  

 

Kobus Neethling har introduceret tre kreativitets zoner: 

• Zone I – Problemløsning: dette er den laveste zone, hvor problemerne ses, og der 

bruges problemløsningsteknikker, sikre handlinger, og man planlægger kreative 

løsninger. 

• Zone II – Muligheder: dette er den innovative zone, hvor vi leder efter 

forretningsmuligheder, og leger med dem. Her viser vi en større grad af mod.  

“The best entrepreneurs always have been and always will be problem solvers.” 

Richard Branson (Founder of the Virgin group) 
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• Zone III – Uden for, ud over: dette er zonen hvor vi sætter nye normer, og udforsker 

hvad der reelt er muligt; kreativ visdom, og ekstraordinært mod er på spil her.  

 

Det er vigtigt at anerkende sin frygt. Det anbefales ikke at undgå frygt, men at se den som 

udfordringer, der kan bringe nye og kreative ideer til bordet. Kritisk tænkning kan hjælpe os 

med at generere nye ideer, at tænke på både det positive og det negative, at dele med andre, 

bede om råd og forslag, og helt enkelt brainstorme sammen.  

 

Det er muliggjort at måle kreativitet. Guilford og hans kompagnoner på University of Southern 

California Aptitudes Research Project har udviklet prøver til divergerende tænkning (Guilford & 

Hoepfner, 1971.) Dimensions of Divergent Thinking af Guilford omfatter fire hovedspørgsmål:  

• flydeevne (antal ideer) – Hvor mange ideer? 

• fleksibilitet (antal indholdskategorier) – Hvor varieret? 

• originalitet (ideer nævnt af blot en person) - Hvor ukonventionelt? 

• uddybelse (antal ideer pr indholdskategori) – Hvor dyb? 
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Øvelse 1:  Alle kan lære at være kreative!  

 

Færdigheder der kan trænes for at forbedre kreativitet: 

• observation > øvelse: observer verden omkring dig i fem minutter uden at interagere 

med andre / gå en tur i fem minutter uden at tale, og nedskriv derefter dine overvejelser. 

• Forespørgsel > øvelse: Spørgsmålshjulet – nedskriv dit spørgsmål (moderspørgsmålet). 

De andre medlemmer af gruppen skal besvare dit spørgsmål med endnu et spørgsmål 

hver (sekundære spørgsmål). Nedskriv alle spørgsmål og vend tilbage til 

moderspørgsmålet. Er der nogle ændringer?  

• fortolkning > øvelse: stå i kø, alle vendt den samme vej. Personen der står bagerst 

prikker til personen foran dem, og viser dem en bevægelse (som at cykle). Den person 

vender sig derefter om, og prikker den næste på skulderen, og processen gentager sig, 

ind til første og sidste person står foran hinanden. Her skal de begge lave bevægelsen på 

samme tid. Er bevægelsen fuldstændig ens?  

• opfindsomhed og innovation > øvelse: 100 måder. På 10 minutter, skal grupperne finde 

på 100 måder hvorpå en kylling kan krydse gaden. Denne øvelse opvarmer gruppen, og 

sænker deres parader ift. at dele deres ideer med hele gruppen.  

 

Øvelse 2: En Nem Måde at Øge Kreativiteten på:  

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/ 

 

Øvelse 3: Hvordan du kan Forbedre din Kreativitet: 

https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/ 

 

5. Ledelse og selv-ledelse 

 

For at være en succesfuld og effektiv manager, skal du udvikle ledelsesevne, 

kommunikationsevner, organisationsevner, og time management evner. En god manager eller 

leder er trofast, selvsikker, og respekterer de ansatte og sine kollegaer. Managerens opgave er, 

at skabe et miljø præget af samarbejde og godt gruppearbejde, der bidrager til udviklingen af 

kompetencer hos den individuelle medarbejder. Den strategiske plan bør besvare alle 

spørgsmål omkring autoritet, tid, sted, og implementeringsmetode. At planlægge godt bringer 

et større perspektiv på tingene, og strategisk tænkning (også forståelsen af dine egne og andres 

tanker). Det skulle gerne garantere konstant forbedring af arbejdskvalitet og produktkvalitet, 

hvor der hyppigt foretages kritiske observationer og anmeldelser af arbejdet. Det er en 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/
https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/


 

 

 

21 

 

kompleks proces, der kræver tid og energi, men man bør altid holde visionen og passionen i 

sine tanker – Hvad er hele grunden til du gør alt dette?  

 

Selvledelse handler om velvære, og en øget opmærksomhed omkring din følelsesmæssige og 

mentale sundhed. Det er en central del af din personlige udvikling, og bringer en bevidsthed 

omkring dine sanser, tanker, og følelser. Selvbevidsthed kultiverer og vedligeholder kreativitet, 

inspirationsniveau, og nysgerrighed. At genfinde dig selv og dine følelser dagligt, kommer til at 

forhindre nogle af de store udfordringer, der kan opstå (stress, bekymring, sygdom). Det 

handler om, at være til stede, og opmærksom over for dine omgivelser. Dette er et simpelt og 

stærkt værktøj, der har mange fordele. 

 

Hvordan du kan øve selvledelse og selvbevidsthed: 

• Meditation og mindfulness; 

• Acceptér virkeligheden, og døm ikke; 

• Åben dit sind, vær nysgerrig, og åben over for nye opdagelser; 

• Sænk farten om dagen (fysisk og mentalt); 

• Sæt pris på og kultiver positive ting; 

• Før du reagerer, tag tre dybe indåndinger; 

• Fordyb dig i naturen mindst en gang om ugen. 

 

Øvelse 1:  

En effektiv metode til at øve dine ledelsesevner, er Disney brainstorming metoden, hvor du 

tilegner dig forskellige roller under kreativitetsprocessen. Det giver mulighed for at brainstorme 

fra forskellige vinkler og positioner, så du kan formulere en stærk strategisk plan.  

“The secret of success is to be fully awake to everything around you.” 

Jackson Pollock 
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Business mind, Business moderation – the Walt Disney creativity method, March 28th, 2015 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-

method/?lang=en 

 

Mere om metoden her:  

https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-

spoiler/#axzz5zj7X5Czn  

 

Øvelse 2:  

En måde ar sætte sine mål på er S.M.A.R.T metoden – som står for:  Specifik (Specific), Målbar 

(Measurable), Opnåelig (Achievable), Relevant og Rettidig (Timely). Start med at klarlægge 

hver af de fem målsætningsstadier, og husk at de alle er lige vigtige 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn


 

 

 

23 

 

Mulder, P. (2018). SMART Goals. Retrieved from ToolsHero: 9/18/2019 

https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/ 

 

 

More about the S.M.A.R.T. method can be found here:  

https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php 

 

6. Networking 

 

Networking anses for at være en kunst, da det kan være en af de mest afgørende faktorer for 

succes i forretningsverdenen. Det handler i bund og grund om at forme connections og at 

skabe forhold. Networking kan gøres gennem online aktiviteter og sociale netværk, samt 

gennem fysiske møder til forsamlingsmøder eller i hverdagen. Det muliggør skabelsen af vigtige 

kontakter, der kan promovere vores virksomhed, dele ideer med os, give råd, og give os nye 

kompetencer. Ved at networke, kan vi vise vores personlige kvaliteter og bedrifter til andre.  

 

• Inden du begynder at networke – vælg det rigtige netværk. Hvem kunne være 

interesseret i dit arbejde og dine ideer, og hvor kan du finde værdifulde informationer 

omkring promovering af din virksomhed? Det er nyttigt at foretage research op til – 

derved sikrer du dig, at du er forberedt, og det bliver meget lettere at kommunikere 

med folk.  

• Networking handler ikke kun om at lære folk at kende, da det kræver planlægning at 

vide hvordan man møder og skaber connections med andre. Du vil have, at folk kender 

til dig og husker dig fremover, så de direkte eller indirekte promoverer dig. Sociale 

begivenheder er en mulighed for, at du kan få vigtige kontakter, gennem uformel og 

formel socialisering. Seminarer, workshops, kurser, frivilligt arbejde, iværksætter 

grupper, og sociale- eller sportsklubber er nogle af mulighederne for at få værdifulde 

kontakter.  

• Start ud fra dit eksisterende netværk – du har allerede et netværk, der omfatter venner, 

familie, naboer, osv. Den simpleste måde at begynde, er ved at kommunikere dit 

budskab til dem.  

• Vær kreativ i din kommunikation og skabelse af forbindelser. En god networking skik 

indebærer en tovejs proces – før du bede rom noget, skal du give noget. Du bør overveje 

dine stærke sider, dine kompetencer, og hvordan de relaterer til andres, for at kunne 

udvide dit netværk.  

 

https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/
https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php
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Det vigtigste er at være aktiv, og åben overfor nye møder.  

Og så bliv ved med det!  

 

Sommetider tager det tid, men du må være tålmodig og vedholdende. Nogle gode råd til at 

forbedre networking færdigheder:  

• Tag initiativ og send en besked; 

• Tilslut dig grupperne omkring dig; 

• Tilslut dig grupperne fra dit arbejdsområde; 

• Vær aktiv på de sociale medier; 

• Hvert møde er en mulighed; 

• Bed ikke bare om noget – giv også.  

 

 

 

EN SUCCESFULD ENTREPRENØRS HISTORIE – CASE 
STUDIE 
 

 

 

Céline kommer fra det franske Caribien, og hun har boet i Danmark i 

næsten syv år. Hun har altid været interesseret i selvudvikling, og er 

meget kreativ. Som del af hendes karriere, var hun sanger, og havde 

sit eget pladeselskab. Men efter 20 år i musikindustrien, opdagede 

hun, at hun var klar til en karriereforandring, og ville udforske 

modeindustrien. Derfor startede hun i 2011 QIIM, et afrikansk-

inspireret tøjmærke: www.iloveqiim.com 

“Jeg har været selvstændig hele mit liv. Jeg var sanger det meste af tiden. Så jeg besluttede 

mig for at starte mit eget mærke, Afrikansk Inspireret. Jeg blev også ‘visibility og branding 

coach’, fordi som iværksætter, så jeg mine venner ikke vidste hvad de skulle gøre, så jeg så 

en mulighed der. Nu er jeg faktisk ved at uddanne mig til coach, så jeg kan arbejde mere. 

Begge ting giver mig en indtægt.”. 

Céline Fati, entreprenør 

 

http://www.iloveqiim.com/
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Som iværksætter og immigrant, har Céline Fati stor viden at dele med andre iværksættere. Hun 

deler løbende sin viden og oplevelser som Visibility og Branding Coach på hendes hjemmeside: 

https://celinefaty.com/. For hende, er det yderst vigtigt at investere i sig selv, så man er parat til 

at slå til, når mulighederne viser sig. 

 

 

 

 

“Meet the Migrant Entrepreneur” serien:  

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/  

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/  

 ”Immigranter skal slå til. Her i Danmark, kan du få succes med din virksomhedside, det 

tager måske længere tid, men du får succes. Vær ikke bange på baggrund af din etnicitet, 

eller dit sprog. Vær ikke bange for den du er, din idé kan få succes. Elsk dig selv, og lyt ikke 

til ordet ‘minoritet’. Alle immigranter der kommer hertil bør få samme muligheder, og ikke 

skulle anse dem selv som værende minoritet. Vi har alle noget at bidrage med.” 

 

 

https://celinefaty.com/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/
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KONCEPTET: KREATIVITET  
 

Ifølge Sternberg (1999), er kreativitet kapaciteten til at levere et stykke arbejde, der er unikt, 

opsigtsvækkende, og passende. Kreativitet er et ekspansivt emne, der er signifikant både på et 

individuelt og et socialt plan. På individuelt plan, er kreativitet noget der anvendes i de daglige 

problemstillinger i privatlivet og erhvervslivet. På det kulturelle plan, kan innovationsevne 

fremme videreudviklingen af logiske påfund, nye udviklinger inden for håndværk, nye 

opfindelser, og sociale projekter. Det monetære udbytte af innovationsevne er tydelig i og med, 

at introduktionen og implementeringen af nye påfund fører til udviklingen af nye erhverv og 

karriereåbninger. Endvidere, må individer, organisationer, samt samfundet generelt omstille de 

eksisterende aktiver, for at holde trit med nye udviklinger og krav.  

 

Forestillingsevne anses for et karaktertræk af innovationsevne og kreativitet, og står ikke alene. 

Væsentlige komponenter af kreativitet som evne, omfatter indsigt, nysgerrighed, information, 

opfindsomhed (tanker), en innovativ impuls, ikke-lighed, dumdristighed, og flid. 

Innovationsevne kan vise sig, når man skal håndtere hverdagsproblematikkerne, og vise sig fra 

forskellige stadier i dens udvikling – nogle af trækkene kan vise sig på den blødende kant, og 

nogle gemt væk uden for syne. Opfinderen skelner mellem den “ukonventionelle 

forestillingsevne” og den “almindelige innovationsevne”. Førstnævnte kan hjælpe med at 

skubbe vigtige værker, der kan få kæmpe indflydelse på hele samfundet , ind i lyset. 

Sidstnævnte forekommer oftest i daglige øvelser af kreativ natur, for eksempel 

sangtekstskrivning eller skabelsen af vigtige arrangementer. De ovennævnte egenskaber er 

fundamentale for at kunne opnå en “ekstraordinær opfindsomhed”; ikke desto mindre, er en 

lille grad af disse egenskaber nødvendige for den almindelige forestillingsevne, eftersom 

forudsætningerne i denne situation er lidt lavere. 

 

(Kapitlets coverbillede er lavet af Alice Achterhof fra Unsplash) 

 

 

NÅR KREATIVITET MØDER INNOVATION 
 

Den pionerende sjæl og mentalitet er på det seneste blevet fejret. Pionerer som Bill Gates, 

Richard Branson, og Mark Zuckerberg har, som Steve Jobs sagde, “efterladt en bule i universet.” 

På trods af at de har tilegnet sig utrolig rigdom, har de haft en endnu større indflydelse på 

samfundet, ved også at involvere sig i sociale problemstillinger.  

 

Folk har lettere ved at acceptere forandring nutildags, da de føler et behov for at være 

trendsetters. Når det kommer til iværksætteri, er formålet forbundet med et ønske om at 

https://unsplash.com/@alicegrace?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creativity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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opbygge de disciplinære kundskaber, der er fører til udviklingen af en “pionerende mentalitet”. 

Netværket for Uddannelsen af Iværksættere karakteriserer dette innovative syn som et 

arrangement af sindets rammer, evner, og skikke, som er nødvendige for akademisk succes, 

enten på fundamental- eller ekspertniveau. Disse omfatter: proaktivitet og selvbeherskelse, 

risikotagning, tilpasningsevne og fleksibilitet, innovationsevne og fremgangsevne, basal 

ræsonnering og kritisk tænkning. De forskellige definitioner, gør det muligt at inkorporere 

kapaciteten til at se muligheder, organisere ressourcer, og foretage vurderinger. Termen 

omfatter mange generelle og ekspert-kundskaber, der afbilleder nogen, der er opfindsom og 

nytænkende. Det pionerende syn kan anvendes i flere unikke situationer. Den er relevant for 

store, flertrins-organisationers repræsentanter, såvel som netværkskoordinatorer, 

akademikere, innovatorer, specialister, jurister, regeringen, kunstnere, kommunale 

medarbejdere, og håndværkere. At have et pionerende livssyn er blevet til en fundamental 

evne for det 21. århundrede. Individerne der erhverver sig dette, får utvivlsomt mulighed for at 

opnå mål i deres karrierer – uanset deres valgte metier – set i lyset af det faktum, at de pr 

definition, bliver til begavede og fleksible medarbejdere. Forbedringen af iværksætterevner 

relateres også til den T-formede læringsmodel. Det pionerende, nytænkende livssyn 

konsoliderer raffineringen af vigtige fundamentale- og ekspert-evner. 

 

 

MILJØ- OG OMGIVELSESTEORIEN; PROMOVERING AF 
KREATIVITET OG INNOVATION 
 

Alle individer har en specifik arbejds- og indlæringspræference. De har alle adskillige situationer 

eller områder, hvori de foretrækker at være kreative, dog er der specifikke miljøer, og særlige 

læringsstile der kan anvendes, for at kreativitet og opfindsomhed kan florere.  

 

Det Legende Miljø: Dette er et afslappet miljø, der er befordrende for innovation. Det legende 

og useriøse miljø skaber rammerne for en sjov og kreativitetsfremmende arbejdsplads. En livlig 

atmosfære er ikke ensbetydende med, at der ikke laves seriøst arbejde. Det er meningen at det 

sjove miljø skal inspirere medarbejdere til at arbejde, og ikke distrahere.  

 

Det Fantasifremmende Rum er et rum medarbejderne er blevet givet, for at fremme 

opfindsomhed. At give dem et plads, er vigtigt i forhold til opnåelsen af de satte mål. Dette 

gælder ikke kun om, at lade medarbejderne arbejde alene i fred – rummet kan ligeledes bruges 

til afspænding af gruppen eller holdet, når de længe har været spændt op. 
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PROMOVERING AF DEN POSITIVE ATMOSFÆRE, DER 
FREMMER KREATIVITET OG INNOVATION  
 
Der er nogle simple fysiske justeringer der kan laves på eksisterende miljøer, for at støtte den 

kreative proces:  

 

1. Værktøjer og ressourcer: disse kunne være blyanter og notesblokke, journaler, adgang til e-

mails, en iPad, musiksystemer, og bærbare. Der skal være mulighed for at nedskrive idéer 

og tanker. Der findes nok intet mere frustrerende, end at glemme en idé fordi man ikke har 

redskaberne til at skrive den ned.  

 

2. En inkubator strategi: det er vigtigt sommetider, at 

have adgang til et lukket rum med et skrivebord, 

mødelokale, og holdkalender. Det tillader 

medarbejderen at fokusere, men også at konsultere 

deres kollegaer hvis nødvendigt.  

 

3. Et rum til at skabe: et stille rum kan nogle gange 

være absolut nødvendigt for at fremme den kreative 

tænkning. Det største formål er, at have et stille sted, 

hvor en opgave kan fuldføres, og hvor kreativiteten 

kan flyde, væk fra alle distraheringer.  

 

4. Bekræftende beskeder: alt der stimulerer – citater, 

artikler, billeder, og præmier. 

Billede af ROOM fra Unsplash 

 

EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS: 
 

Projekt Fabrik (en innovativ gamifications-metode for promovering af kreativitet)  

 

Tilpasset fra “Out of the box” spillet: et mere inklusivt Europa gennem 

spillereglsimplementering, er Projekt Fabrikken den perfekte metode til at opfordre til 

kreativitet, og en kreativ tankegang.  

 

Forneden forklares spillereglerne kort:  

 

https://unsplash.com/@room?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/everyday-creativity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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1. Projekt Fabrik:  

Fordel spillere i grupper på 4-5 mennesker. Forsyn spillerne med projekt fabrikkens skabelon, 

og gennemgå hvert afsnit på følgende måde:  

 

A: “Vær Kreativ”  

Projektets varighed: Giv spillerne et tilfældigt tidskort, fra 2 måneder til X antal år.  

1 år  18 måneder 10 måneder 5 år 

6 måneder 3 år 8 måneder 3 måneder 

2 år 2 måneder 1.5 år 13 måneder 

 

Kollektiv: Definér arbejdsgruppen. 

Hvem er medlemmerne af projektholdet? Beholder spillerne deres “rigtige” identitet, eller 

opdigter de en fantasirolle til deres karakterer i spillet?  

 

Problemet:  

Giv holdene en social og virkeligheds-problemstilling at arbejde med. Du kan redigere følgende 

eksempler, så de passer bedre til din gruppe. 

 

Mangel på digitale 

færdigheder og 

kompetencer  

Mangel på økonomiske 

færdigheder og 

organisation  

Mangel på ligestilling mellem 

køn i erhvervslivet 

Racisme Acceptér forandring i 

erhvervslivet 

Alkohol- og stofmisbrug 

Etnisk konflikt BLANK BLANK  

 

B: Målgruppe 

Giv holdene tilfældige målgrupper at arbejde med, og målrette deres projekter mod. Du kan 

tilføje andre eller flere grupper, alt efter holdspillernes behov og baggrunde.  

 

Lærere Folkeskolelærer Hotelbestyrere 

Journalister Unge / Studerende BLANK 

Landmænd Landlig Virksomhedsejere BLANK 
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Bed dine hold om at videre definere deres målgruppe ifølge flere forhold: køn, alder, social 

stilling, geografisk område, økonomisk situation, uddannelsesmæssige baggrund / 

uddannelsesniveau.  

 

Bed holdene definere hvordan de vil lytte til målgrupperne, og involvere dem i projektet.  

 

Bed holdene identificere tre måder, hvorpå de kan involvere andre repræsentanter/ øvrige 

målgrupper i projektet.  

 

C: Gør det større!  

Bed holdene definere de fire hovedtrin, og hovedprocesser i deres projekter.  

 

Eksempel:  

Trin 1:  

 

Trin 2: 

 

Trin 3:  

 

Trin 4:  

 

D: Vedligehold forandringen  

Identificer den omtrentlige udgift, og typen af udgifter, for idéen.  

Bed holdene identificere 6 potentielle bidragydere til projektet.  

 

Overraskelse: Den største bidragyder har trukket sig – hvordan ændret det projektets udsigter? 

Ryk om i budgettet.  

 

Feedback:  

Holdene bør nu besøge hinanden, og prøve at forstå hinandens projekter.  

Bed holdene om at give feedback for hver af projektets ideer.  

 

E: At forstå 

Bed holdene nedskrive deres projektforslag baseret på feedbacken og idéerne de har modtaget 

fra de andre hold.  

 

Så skal er brilleres: Bed holdene præsentere deres idéer foran de andre. Max tiden er tre 

minutter pr hold.  
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De lyttende hold bør tage højde for hvert element i projektet og give tilbagemeldinger og 

feedback.  

 

2. Små Holdrefleksioner  

Holdene mødes og diskuterer følgende: 

- Vil de fortsætte med samme idé? 

- Vil de helst ændre den/ udforme nye idéer efter målgruppen, de nye krav, eller andet. 

- Hvad fungerer godt ved deres projektforslag? 

- Hvad er det svageste element af deres projektforslag? 

- Hvad havde de andre hold, som deres manglede? 

 

Creative Drama – a creative best practice 

 

 

 
 

“Creative drama is an improvisational, non-exhibition, process-oriented form of drama, 

where participants are guided by a leader to imagine, enact, and reflect on experiences real 

and imagined.” Creative drama enables individuals through different environments 

including; “natural world, creative play, and develops it further, using theatre techniques, to 

create learning experiences which are for the participants.” 

(Aidlearn 2016 – SchoolEducationGateway.eu) 
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Her er et eksempel på et kreativt drama, som kan bruges til at understøtte udenlandske  

iværksættere.  

Taget fra: http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html 

 

Øvelsens navn: Af Jorden  

Intelligens der er relateret til intrapersonel intelligens  

Varighed: 30 minutter  

Logistik (rum, materialer, mm.): Åbne omgivelser, tæpper eller poder, musik 

Mål (Hvad fremmer aktiviteten? Hvad er dens mål? osv.): 

- At opbygge energi i rolige omgivelser, 

- At understøtte elever i at fokusere på sig selv, være grundet og forbundet til deres 

kroppe.  

 

Beskrivelse og metodologier (Hvordan skal aktiviteten implementeres?)  

Facilitatoren guider gruppen igennem en fysisk opvarmning, der begynder med at ligge på 

gulvet, og fokusere på vejrtrækningen. Han/hun guider langsomt eleverne gennem aktiveringen 

af legemsdelene, ved hjælp af billedsprog og metaforer. 

I forhold til det musiske, når man laver playlisten, kan der vælges akustiske sange, der bliver 

mere energiske som man bevæger sig mod slutningen af sessionen.  

 

Brug følgende foreslag, og giv få minutters pause mellem hvert trin, for at give deltagerne en 

chance for at udforske, og tænke over det der sker:  

1. Læg dig ned, og lyt til dit åndedræt. Læg mærke til alle lydene du kan høre inden i dig selv, 

og uden for dig selv. Læg især mærke til hvilken type tanker du har, men undlad at 

dømme dem. 

2. Forestil dig bevægelsen af dit åndedræt – indåndinger og udåndinger – der vokser sig 

større, og flytter rundt i din krop. 

3. Gør bevægelserne af åndedrættet større – din brystkasse hæves og sænkes – og forestil 

dig, at gulvet er farvet din yndlingsfarve. Du får lyst til at male hele din krop i denne farve. 

(Deltagerne begynder at rulle og flytte sig mere nu).   

4. Forsøg ligesom at dække alle kroge og overflader af din krop i gulvets farve, ved at røre 

det “farvede” gulv.  

5. Nu hvor du er malet, prøver du at rejse dig, for at få tørret den farvede kropsmaling, men 

det er svært på grund af tyngdekraften. Du må kæmpe imod, som et barn der skal lære at 

stå selv.  

6. Afslut øvelsen i stående position.  

http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html
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Begynd så at flytte dig rundt i rummet (musikken kan nu blive gradvist mere energisk).  

Du må godt begynde at lægge mærke til dem omkring dig. Du bevæger dig som du har lyst til 

eller behov for, men du ser på dem du møder på din vej, og anerkender dem med øjnene.  

 

Efter gruppen har bevæget sig rundt, og kigget på hinanden i et stykke tid, begynd da at danne 

en rundkreds. I rundkredsen, skal du gøre et godt forsøg på at kigge alle og enhver i øjnene, og 

sørge for, at alle har set dig i øjnene. 

 

Variationer (Er der andre måder hvorpå man kunne implementere denne øvelse? Hvordan? 

Hvorfor? Hvilke forbedringer eller ændringer førte dig til at ville variere den?)  

 

Hvis det er svært for eleverne / deltagerne at fokusere på deres åndedræt, kan lederen af 

øvelsen bede dem langsomt vække deres kroppe med små bevægelser, imens han/hun foreslår 

de forestiller sig, at de er ved at lære at stå og gå for første gang, som om de er spædbørn.  

 

Evaluering og reflekterende tanker (Kun hvis nødvendigt, beskriv venligst hvordan det skal 

gøres): 

• Hvordan havde du det i starten af øvelsen, i forhold til nu? 

• Hvad har du lært omkring dine kropsbevægelser? 

• Har du lagt mærke til nogle følelser eller iagttagelser som du normalt ikke lægger mærke 

til?  

 

Kommentarer til træneren (Kun hvis nødvendigt, nævn venligst fakta eller problemer relateret 

til øvelsen, som træneren bør holde øje med og tænke over under dens forløb.) Bed deltagerne 

være stille, og fokusere på opfattelsen af kroppen, mens du følger dem i deres rejse.  

Tillad smil og gab.  

Træneren skal sikre sig, at eleverne / deltagerne forstår opgaverne. Om nødvendigt, forsøg at 

gentage instrukserne, og find forskellige måder at guide dem på.  
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MOBILIZING EXPERTS’ RÅD – TING DU SKAL UNDGÅ: 
KREATIVITETSDRÆBERE 

 
Photo by Vinicius Amano on Unsplash 

 

I møderne vi har med folk, er det nok langt mere simpelt at “dræbe” en tanke, end det er at 

støtte den og transformere den til noget værdifuldt. Vær opmærksom, så du ikke kvæster en 

andens idéer, ellers holder de op med at dele dem med dig, og vil begynde at dele dem med 

andre i stedet for dig.  

 

Det er urimeligt svært at lyde hjælpsom, når en anden deler en idé med dig, som de har fået, 

især hvis ideen virker fjollet og uhåndgribelig. Dog er der nok elementer i selve ideen, der kan 

komme til at blive brugbare for dig. Ligeledes, er der mulighed for dig at hjælpe dem med 

ideen, således at du kan forklare hvorfor den ikke kommer til at fungere. Du bør, i første 

omgang, forsøge at forstå hvorfor de tror den vil fungere. 

 

 

OPRETHOLDELSEN AF KREATIVITET OG INNOVATION 
 

Iblandt vores grupper og hold, skal vi altid tage højde for hvilke fremgangsmåder der bedst kan 

give os muligheden for at opretholde den kreative proces over tid. Du kan forholde dig til næste 

side for et dybdegående kig på flere forskellige faktorer, der spiller en rolle i opretholdelsen af 

https://unsplash.com/@viniciusamano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creative?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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den kreative proces: https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-

creativity-and-innovation-part-2/ 

 

Flere forskellige ideer diskuteres detaljeret:  

• Flow og Idé-Brønden – for at opfindsomhed kan opstå, skal vi have adgang til en en 

konstant strøm af ideer;  

• Inden for og Ud over – ligeledes, skal vi erkende at jo lettere vi kan samle ideer både fra 

inden i os selv, og i vores grupper og hold, samt uden for disse grænser;  

• Forbindelser og Netværker – vi må begynde at tage et større perspektiv, ved at lære fra 

vores systemer og netværker;  

• Empati, Værdi, og Egenværdi – hvis vi vil skabe et miljø, hvor kreativiteten skal sejre, må 

vi først etablere et tillidsfuldt klima, hvor der findes respekt og empati;  

• Handlinger og Tilladelse – vores hold vil med sikkerhed vokse, hvis vi tillader folk at 

skubbe sig selv uden for deres egne grænser, at lære, og eksperimentere.  
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Kapitel 3 

Forretningsplan 

Università Ca’ 

Foscari di Venezia  

(Italien) 
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Hvorfor en forretningsplan? 
 

 

 

For at starte en virksomhed eller for at udvikle på en allerede opstartet virksomhed, er en 

forretningsplan et nødvendigt redskab. Helt basalt, er det et dokument hvor en forretningsidé 

beskrives detaljeret, hvor både kortsigtet og langsigtet problemstillinger relateret hertil 

ligeledes beskrives. En forretningsplan er en guide til fremtidig handling og success, men kan 

også være en god ressource, hvis man overfor investorer eller velgører skal vise, at 

forretningsideen er opnåelig. Forretningsplanen kan også anvendes, når der søges om 

økonomisk bevilling eller andre former for støtte.  

  

En forretningsplan kan udformes af én person alene eller den kan indeholde andre potentielle 

samarbejdspartnere. Om den er skrevet af en person alene eller i samarbejde med andre, skal 

den altid udformes med henblik på målet.  

 

Før forretningsplanen udformes er det vigtigt at finde ud af, hvilke færdigheder du eller dine 

samarbejdspartnere vil få brug for, for at kunne være opmærksom på potentielle udfordringer. 

Planen udformes aldrig på en gang og vigtigt er, at den opdateres i takt med at virksomheden 

udvikler sig. Det er vigtigt at huske på, at en velformet forretningsplan afhænger det af den 

information som den indeholder. 

 

Hver plan skal tilpasses til virksomhedens detaljer, og kan variere alt efter mange faktorer: tid, 

sted, midler, HR, etc. En ting bør dog altid være klar: De personer der bruger tid på at udforme 

en forretningsplan er langt mere succesfulde end dem der ikke gør. Det at have en 
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forretningsplan er vigtig for alle, men er afgørende for udenlandske iværksættere, da de oftest 

har brug for mere dybdegående information omkring den generelle samfundsøkonomiske 

kontekst samt lovgivning end deres lokale kollegaer.  

  

Der er to typer forretningsplan:  

·   En kortsigtet plan (sigter mod at opnå et lån, en investering eller en bevilling),   

·  En langsigtet plan (hjælper med at udvikle forretningen)  

 

 Hvilken slags virksomhed?  
 

 

Information vedrørende det formelle ejerskab af forretningen, er den første ting der skal 

overvejes og fremhæves i forretningsplanen. Enhver potentiel investor bør vide, hvilken slags 

forretning de har med at gøre eller vil komme til at have med at gøre, i relation til de korrekte 

lovmæssige procedurer.  

  

I relation til udenlandske iværksættere anbefales det i høj grad at overveje de lovmæssige 

specifikationer der gør sig gældende for udenlandske borgere for at sikre, at man har alle 

rettigheder til at starte en virksomhed eller udvikle videre på en.  

  

Hvilken slags ejerskab og virksomhed bør du vælge?  

 

● Enkeltpersonsvirksomhed: dette er et typisk ejerskab ved  ejerskab af små 

virksomheder. I dette tilfælde er virksomheden ejet og operated af kun en enkelt 

person. Når man ejer en enkeltpersonsvirksomhed betyder det at ejeren berettiget til 
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alt overskud, men vil på samme måde være personligt forpligtet til at gæld.  

 

● Interessentskab: to eller flere personer kan sammen starte et interessentskab. I dette 

tilfælde vil hver partner være forpligtet i tilfælde af udestående gæld. Interessentskaber 

kan være af to forskellige typer: passiv eller aktiv. Den førstnævnte kan investere i 

virksomheden, men kan ikke deltage i den daglige drift og er kun forpligtet til det 

beløbet svarende til den indledende investering. Et interessentskab som ejerskab bør 

have  en komplementar med ubegrænset forpligtigelse af alt gæld i interessentskabet.  

 

● Selskab med begrænset ansvar: er vanskeligt at sætte op men er dog stadig værd at 

beskrive. Et selskab med begrænset ansvar er dets egen retslige virksomhed som er 

fuldstændig separeret fra de to person, som ejer det. De er ikke ansvarlige for andet end 

aktierne. 

●  

Konsulentvirksomhed: dette er en type virksomhed, hvor services bliver tilbudt af 

eksperter indenfor et specifikt felt til andre. Denne type virksomhed kan drives af en 

person alene eller af flere.  

 

● Andelsselskab: en type virksomhed, hvor mange personer går sammen om at drive en 

virksomhed med ens rettigheder. Alle bidrager med samme andel af timer og penge til 

virksomheden, og man deler fordelene lige. 

● Franchise: dette er en populær måde at starte en virksomhed på. Iværksætteren kan 

købe rettighederne til at forhandle under modervirksomhedens navn, og kan til gengæld 

få en virksomhed startet på præmissen, at det allerede har været en succes. Provision 

som er baseret på salget bør betales til franchisen.  
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Hvad skal du sælge? 
 

En virksomhed kan ikke opstartes med succes uden at være tydelig omkring, hvilket produkt 

eller service der tilbydes. Det er vigtigt at kunne være i stand til at skrive en klar beskrivelse af 

hvad virksomheden kommer til at sælge.  

  

For at kunne gøre dette, er det vigtigt at : 

 

● Analysér forretningsideens styrker og svagheder; · 

● Vurdér mulighederne vedrørende promovering;  

● Udfør de nødvendige undersøgelser og vurdér konkurrenterne; 

● Glem ikke at finde ud af de praktiske udfordringer som:  

a) Hvor varepartiet skal oplagres,  

b) Hvor salgs lokaliteterne skal være;  

c)  Hvordan distribution skal arrangeres, etc; 

● Beslut om det er nødvendigt at ansætte flere mennesker  

Husk at produktionsomkostninger kan have indflydelse på salgsprocessen.   
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Hvem er kunderne? 
 
At kende ens kunder er den eneste sikre måde at kunne projektere en salgsindsats mest 

effektivt. Kunder kan være organisationer, koncerner såvel som individer.  

  

For at nå kunder, bør man indsamle informationer om dem.  

For at kunne gøre dette, er det nødvendingt at: 
 

● anvend markedsundersøgelser, for at finde ud af hvad kunderne kan lide og hvad de 

ikke kan lide; 

● undersøg hvad kunder gerne vil have, ved at spørge dem direkte eller ved at observere 

dem;  

● anvend sekundære kilder fra forskning;  

● opdel kunderne ind i grupper for at udvælge forskellige typer af markedsføring;  

● indtag kundernes synsvinkel når der kigges på produkter eller services; bestem fra 

starter af, hvordan eventuelle klager skal behandles. 
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Hvilken markedsføringsstrategi skal vi anvende? 
 
 

 

 

Markedsføring er en del af den overordnede virksomhedsstrategi som er designet til at 

tiltrække kunder og beholde eksisterende kunder. Derfor er det afgørende at forstå markedet 

før en virksomhed opstartes. Man bør undersøge trends og andre indvirkninger, som kan forme 

eller påvirke en virksomhed.  

  

En forretningsplan bør indeholde en detaljeret beskrivelse af markedet, den eksisterende 

konkurrence, såvel som en potentiel markedsføringsstrategi inklusiv enhver reklame aktivitet.  

  

For at kunne udforme en god markedsføringsstrategi er det nødvendingt at:  

● undersøg konkurrenter, ved at tale med deres kunder og ved at kigge på deres 

markedsføring; 

● brug internettet da det er blevet et vigtigt markedsføringsredskab 

● Hold dig opdateret med den nyeste teknologi; 

● Find information vedrørende de udfordringer som virksomheden måske vil løbe ind i på 

markedet 

● ikke at underminere nogle hindringer (retmæssige, sociale eller kulturelle) specielt når 

iværksætteren ikke er lokal. 

● udvælg prisfastsættelsen forsigtigt.  
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HVORDAN LEDER MAN EN VIRKSOMHED? 

 
Virksomhedsledelse samt  antallet og typen af personale der bør ansættes er en meget vigtig 

del af forretningsplanen. Detaljer af hele administration systemet bør indkluderes: ledere 

(inklusiv deres CV, anbefalinger og kvalifikationer),  ansatte (inklusiv deres CV, anbefalinger og 

kvalifikationer) og (inklusiv deres CV, anbefalinger og kvalifikationer) og eksterne eksperter 

eller konsulenter.  

 

Details of the entire management system should be provided: managers (including their CVs, 

references and qualifications), employees (including their CVs, references and qualifications) 

and external experts or consultants. Ejerens ekspertise bør også inkluderes.  

  

Typen og antallet af medarbejdere der skal ansættes er udelukkende relateret til typen og 

størrelsen af virksomheden.  

  

For at kunne opnå dette, er det vigtigt at: 

 

● være tydelig om de ansattes færdigheder; 

● Være forberedt på at behandle ansatte godt og at vær opmærksom på du skal være i 

stand til at motivere dem; 

● overvej og anvend eksterne eksperter, hvis nødvendigt;  

● undersøg  hvordan de lovmæssige aspekter af ansættelse imødekommes, specielt når 

ansatte er udenlandske; 

● Find ud af hvilken service standard der forventes af personalet. 
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HVORDAN DRIVER MAN EN VIRKSOMHED?  
 
En god og kyndig styring af en virksomhed er afgørende for at den lykkedes. Derfor bør en 

forretningsplan være i stand til at kunne forklare visionen bag virksomheden, og bør kunne 

forklare, hvordan virksomheden vil drives på daglig basis.  

 

Alle dele af din virksomhed bør lede til gode fremgangsmåder i virksomheden. Hvis en 

virksomhed kan styres hjemmefra, betyder det ikke at en forretningsplan ikke bør beskrive, i 

detaljer, vil fremgangsmåder der involverer det at arbejde hjemmefra. I henhold til det at 

operere en virksomhed hjemmefra, er det fundamentalt at indordne de lovmæssige krav, der 

relaterer sig hertil. 

 

For at opsummere, bør en forretningsplan indeholde detaljeret information om:  

● placeringen af virksomheden; 

● maskiner eller andre materialer; 

● navnet på potentielle leverandører; 

● opmagasinering som virksomheden har brug for;  

● produktionsprocessen; 

● leveringsaftaler; 

● Hvornår virksomhed skal drives/åbningstider; 

● Måden hvorpå at produktet eller servicen bliver gjort tilgængelig for kunderne.  
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HVORDAN FORKLARER MAN ØKONOMIEN? 

 
 

I en forretningsplan bør de økonomiske opgørelser altid inkluderes da de er fundamentale for 

at kunne udføre en vellykket presentation. Økonomiske opgørelser kan hjælpe investorer til at 

forstå en virksomheds potentiale, og kan på samme tid illustrere dets muligheder såvel som 

dets langsigtet chance.  

 

De basale dokumenter som skal inkulderes er:  

● en pengestrømsoversigt; 

● opgørelse af finansiel stilling; 

● fremtidig driftsregnskab;  

  

Eksterne eksperter – som banker, reviorere eller specialiseret foreninger – kan hjælpe 

iværksætteren med at forberede de økonomiske opgørelser. For det meste, bliver de detaljeret 

økonomiske opgørelser indsat som bilag. 

  

For at kunne tilføje troværdige økonomiske opgørelser i en forretningsplan er det vigtigt at:  

 

● opsæt et pålideligt regnskabssystem; 

● vær præcis i alt økonomisk anliggende; 

● fremskaf nok detaljer til at opbakke forudsigelser; 

● vær tydelig og ærlig om potentielle risici; 
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● forsøg at forudse enhver penge vanskelighed.  

 

Opsummerende bør en basal forretningsplan indeholde følgende elementer:  

● indholdsfortegnelse; 

● virksomhedsprofil; 

● Markedsførsingsplan; 

● operationel planlægning; 

● HR/personaleledelse; 

● økonomisk plan; 

● bilag. 

 

 

 

 Øvelser  
 

Øvelse 1: 

Forsøg at formulere din forretningside ved at besvare følgende spørgsmål:  

  

Hvem?   

Hvad?   

Hvorfor?   

Hvornår?   

Hvor?   

Hvilke midler?   

  

  

Øvelse 2: 

Forsøg at prioritere de første hovede elementer af din forretningsplan og begrund denne 

prioritering:  
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1   

2   

3   

4   

  

Øvelse  3: 

Hvilke yderligere elementer bør en udenlandsk iværksætter overveje før en forretningsplan 

formuleres, eller der startes en ny forretning?  

  

1   

2   

3   

4   
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MARKEDSKOMMUNIKATION: HVAD ER DET? 
 
Markedskommunikation er et uhyre vigtigt værktøj, der bruges af firmaer, som sælger deres 

varer direkte eller indirekte, for at promovere deres mærke over for potentielle kunder. Det 

ræpresenterer de måder, hvorpå de kommunikerer deres budskaber til kunder, med 

intentionen at overbevise dem til at købe deres produkt. 

Selvfølgelig, som del af ethvert firmas markedsføring, 

er dette område utrolig vigtigt i tilfælde af firmaer, der 

er stiftede af migranter eller flygtninge, fordi det er på 

denne måde, de kan hjælpe deres entrepriser med at 

møde markedet på den mest hensigtsmæssige måde, 

ved at dele information omkring de varer, og ydelser 

de tilbyder. 

 

Når det kommer til markedskommunikation, bruger firmaet en strategi, som er bygget og 

målrettet efter at kommunikere på effektive og betydningsfulde måder, for at møde de satte 

mål, ved hjælp af de korrekte budskaber, og de rigtige medier til at kommunikere med 

markedet på. Med dette udgangspunkt, og af denne grund, er disse overvejelser selvfølgelig 

yderst essentielle for en god udvikling i firmaet. 

En kommunikationsstrategi er kort sagt en måde hvorpå man kan skræddersy og bestemme 

hvordan ens organisation kommer til at kommunikere på effektive og betydningsfulde måder 

for at opfylde målene. 

En god og fuldendt kommunikationsstrategi indeholder en serie værktøjer (kendt som 

“Marketing Communication Mix”) som: 

• reklamering,  

• direkte markedsføring,  

• branding,  

• indpakning,  

• online tilstedeværelse,  

• printede materialer,  

• PR aktiviteter,  

• salgspræsentationer,  

• sponsorer,  

• messer, mm. 
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Markedet rykker sig ved lynets hastighed, og har brug for at følge trends, moden, generiske 

indflydelser, globale ændringer, osv. Med det sagt, hvis et firma vil have succes med 

introduktionen og vedligeholdelsen af deres vare eller ydelse på markedet, skal det skabe 

langsigtede forhold med dets kunder og mulige investorer. 

 

Faktisk, kan markedskommunikationens proces identificere hvor, og med hvilke hensigter, 

investeringerne bør finde sted, og endvidere hvilke investeringer ville bringe de bedste 

resultater: dette understøtter, at firmaet vitterligt har brug for en plan, der kan gøre det muligt 

for dets målrettede kundegruppe, at modtage og forstå firmaets budskaber, når det er rettidigt, 

for at sikre en rentabel forretning. For firmaet, er det essentielt at nå målgruppen og alle 

potentielle kunder, for at give dem besked om, hvad firmaet vil promovere og sælge. 

 

For at gøre dette, skal firmaet identificere: 

7. Hvem de skal nå, 

8. Hvad de vil promovere, 

9. Hvilken information de vil dele med kunder, 

10. Hvordan det skal formuleres over for kunderne. 

 

Dette betyder, at firmaet skal forsøge at finde de rigtige svar på mange spørgsmål, som f.eks.: 

• Hvorfor er varen eller ydelsen nyttig? 

• Hvordan kan varen eller ydelsen bruges eller benyttes? 

• Hvem kan benytte varen eller ydelsen? 

• Hvor kan varen eller ydelsen benyttes henne?  

• Hvornår kan varen eller ydelsen benyttes? 

Og mange flere… 
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For at besvare alle disse spørgsmål, skal firmaet lave en plan, hvilket kan gøres ved hjælp af en 

marketingmedarbejder, for at finde de mest effektive kommunikationsmetoder i forhold til 

kunder, og markedet. 

 

Marketingmedarbejderen er en meget vigtig spiller at have med på holdet, fordi han/hun ved, 

hvordan man bruger markedskommunikationsværktøjerne, til at opbygge mærkebevidsthed 

blandt potentielle kunder. Dette vil gøre det muligt for dem, at tegne et billede af mærket i 

deres forestillinger, hvilket opfordrer kunden, bevidst eller ubevidst, til at købe firmaets varer 

eller ydelser. 

 

Derved har en markedskommunikationsplan to væsentlige mål:  

a) at opbygge vareefterspørgsel, og tiltale kundernes præferencer, 

b) forkorte salgscyklussen. 

 

At skabe præference er på den ene side ofte en langvarig indsats, som har i sigte at bruge 

kommunikationsværktøjer til at etablere en plads til firmaets vare eller ydelse i målgruppens 

bevidsthed. 

 

At forkorte salgscyklussen på den anden side, betyder at man hjælper salgs- og kanalpartnere i 

deres anstrengelser for at identificere, engagere, og levere en mulig kunde. Denne proces er 

sammenkoblet med forståelsen af kundens købsproces, fordi denne forståelse af salgscyklussen 

vil muliggøre det for firmaet, at opnå fundamental information vedrørende forkortelsen af 

salgscyklussen. 

 

For at nå de to indikerede mål, skal markedskommunikationens plan altid inkludere følgende 

elementer: 

• Firmaets mål, 

• Målgruppen, 

• Kommunikationens fremgangsmåde, 

• Anvendte værktøjer eller aktiviteter, 

• Budskaber, 

• Ressourcer, 

• Tidsskalaer, 

• Evaluering. 
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Gode tips 

For at tilegne dig mere viden omkring markedskommunikationsstrategien, kunne det være 

nyttigt:  

a) at læse følgende vejledning online: 

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy  

b) at se følgende online videoer på YouTube, der giver et generelt billede af 

markedskommunikation, og beskriver omfanget og definitionerne af 

markedskommunikation: 

https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA 

https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE 

 

En god markedskommunikation plan indeholder innovative, såvel som fundamentale og 

alternative strategier, og interessante/hjælpsomme indsigter, der giver lov til at præsentere 

firmaet og dets varer/ydelser på en hensigtsmæssig måde; det skal overveje ethvert muligt 

stykke information, fordi enhver lille detalje kan blive altafgørende for firmaets succes.  

 

Ud fra dette synspunkt, er det ekstremt belejligt at lave en liste over alle de informationer man 

har (fra størst til mindst), for at kunne identificere interne og eksterne faktorer, som 

efterhånden vil kunne påvirke et firmas handlinger, eller budskaber.  

 

Til at hjælpe med at analysere alle disse faktorer, er der mange nyttige strategiske 

planlægningsmetoder, som SWOT analysen, og PEST analysen – to af de hyppigst anvendte 

planlægningsmodeller. 

 

The SWOT analysen 

A. er formuleret til at evaluere både eksterne og interne faktorer i firmaets strategi, der på 

en eller anden måde kan påvirke, på kort og lang sigt, virksomhedens succes; 

B. analyserer følgende elementer: 

a) Styrker (fordele som virksomheden eller firmaet har ift. konkurrenterne), 

b) Svagheder (interne ulemper i forhold til konkurrenter), 

c) Muligheder (nutidige eksterne trends man bør udnytte), 

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA
https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE
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d) Trusler (eksterne rykninger der har stor mulighed for at gøre negative indvirkninger). 

 

 

 

The PEST analysen 

 

PEST analysen bruges generelt til evaluering af eksterne faktorer, når det er nødvendigt at 

researche før man påbegynder et nyt projekt, eller udfører markedsundersøgelser.  

 

Den tager følgende vinkler i betragtning: 

Gode tips 

For at få et bedre overblik over SWOT analysen, kunne det være 

nyttigt at se følgende online videoer fra YouTube, der forklarer hvad 

en SWOT analyse er, hvordan den eksekveres, og anvendes: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

Det ville også hjælpe at læse følgende vejledning:  

https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis
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• Politiske (lovgivninger eller 

retningslinjer, der har eller kommer til at få 

en aktuel påvirkning på firmaet); 

• Økonomiske (skat, renter, aktier og 

forbruger oplevelse, inflation); 

• Sociale (forandringer i livsstil, trends, 

reklame & PR faktorer, etik); 

• Teknologiske (innovative løsninger, 

licenser og patenter, adgang til teknologi, 

research finansiering, mm.). 

 

PEST analysen, som kan anvendes hver gang 

firmaet har brug for den, er yderst hjælpsom ift. identificeringen af grundene til eventuel  

forretningsvækst- eller tab i et marked.  

 

 

 

 

Øvelse: 

Prøv at identificere, og lave en liste over de forskellige interessenter, som kunne være gode at 

kontakte, hvis man stifter et firma i textilbranchen. 

Identificér derefter, hvilken ville være den bedste måde at kontakte dem på. 

 

Gode tips 

 

For at få mere viden omkring PEST analysen, anbefaler vi, at man ser 

følgende videoer på YouTube, der forklarer hvad en PEST analyse er, 

hvordan den udføres, og hvordan den anvendes: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU 

https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY 

https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ 

 

Det ville også hjælpe, at læse følgende online guides, der sammenligner SWOT og PEST 

analysemodellerne:  

https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU
https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY
https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ
https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/
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BRANDING STRATEGIEN 
 
At udforme en branding strategi, er en markedsføringsstrategi, hvorledes en virksomhed finder 

på et navn og et kendetegnende ikon/symbol, der identificerer deres vare/ydelse, eller firmaet: 

a) gør virksomheden og dets varer/ydelser genkendeligt og efterspurgt; 

b) etablerer dets position i markedet, hvilket gør det eftersøgt og nemt spottet. 

 

Dette: 

1) hjælper købere til let at identificere en vare eller en ydelse, og derved skelne mellem 

virksomhedens vare/ydelser, og andre/konkurrenters varer/ydelser, 

2) giver potentielle kunder et mindeværdigt indtryk, 

3) giver potentielle kunder mulighed for, at vide hvad de kan forvente af virksomheden, 

4) klargør hvad virksomheden tilbyder, og hvorfor de ræpresenterer det bedste valg for 

køberen. 

 

Kort sagt, er et brand eller et mærke en idé, der kan udtrykkes gennem et logo, en slogan, og 

også gennem promovering af kendisser/eksperter: det tillader et firma at overbevise 

målgruppen om, at de faktisk har brug for deres vare eller ydelse, og at den bliver gavnlig.  
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Med det sagt, er et brand meget mere end et navn, eller visuelt element der skal ræpresenterer 

en virksomhed eller en vare/ydelse. 

Det står også for:  

• de følelsesmæssige og psykologiske associationer en person udformer fra det 

specifikke erhverv, vare eller ydelse.  

• følelsen eller idéen der falder folk ind, når de hører navnet. 

 

Branding er en ekstremt fundamental del i markedsføringen: 

• for en etableret virksomhed, eftersom den generelle indvirkning den har kan ændre 

opfattelsen af mærket, og kan føre til nye forretninger og øge mærkekendskab; 

• for en ny virksomhed, da det kan øge virksomhedens værdi, ved at give den mere 

gearing i forhold til resten af markedet. 

Imens den største grund til væsentligheden af 

branding for en virksomhed er, at det er det redskab, 

der giver firmaet mest kendskab og udbredelse til 

potentielle kunder, er logoet på den anden side det 

væsentligste element for firmaets ansigt udadtil. 

Af denne grund, skal logoet have et stærkt design, der 

tillader et gennemtrængende førstehåndsindtryk. 

 

Men logoet i sig selv er ikke nok: det er nødvendigt at 

planlægge en brand strategi, dvs. hvordan, hvad, hvor, hvornår og over for hvem man har i 

sinde at kommunikere og levere mærkets budskaber.  

Brand strategien indebærer også PR, promoveringsmetoder, materialer, distributionskanaler, 

priser, salgsrater, og alle de ting, der kan hjælpe virksomheden med, at nå målene: et 

professionelt udseende, og velplanlagt branding gør, at firmaet kan opbygge troværdighed og 

loyalitet over for kunder og klienter.  

 

Når man laver branding strategien, er det nødvendigt at identificere følgende ting: 

1) Formål (grunden til virksomheden eksisterer på markedet, og relateres til 

kundetilfredshed); 

2) Konsistens (summen af de budskaber, markedet behøver for at anse virksomheden eller 

dets vare som konsistent og sammenhængende); 

3) Følelsesmæssige virkning (det der tillader opbygningen af relationer  mellem 

virksomhed, eller varen/ydelsen, og kunder); 
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4) Fleksibilitet (vigtigt fordi det giver evnen til at følge med i hurtigt skiftende markeder); 

5) Loyalitet (en måde hvorpå virksomheden eller firmaet kan opnå og vedholde 

kundeloyalitet, ved at belønne de mest loyale kunder); 

6) Kendskab til konkurrenter (virksomheden skal altid tage højde for dets konkurrenter, 

for at fortsat kunne udvikle og forbedre omsætning); 

7) Kundetilfredshed (virksomheden skal altid tage hensyn til måderne hvorpå de lam opnå 

kundetilfredshed). 

 

Af disse grunde, tager en brand strategi højde for mange aspekter, og mange forskellige 

elementer, såsom logoet, hjemmesiden, visitkort, brochurer, medier, sociale medier, digital 

markedsføring, prissætning, kundeservice, varen/ydelsen, dem selv, og de ansatte. 

Et case studie 

 

 Et af de mest kendte cases vi kan se på, er den om Coca Cola og 

julemanden. Coca Cola introducerede jule-reklamer i 1920, ved at 

lave kampagner i dagblade som “The Saturday Evening Post”. 

Julemandens første reklamer viste en mand med et hårdt blik, 

udarbejdet fra en illustration af Thomas Nast. I 1930, designede 

kunstneren Mizen en reklame, der viste julemanden i et shopping 

center, mens han drak en flaske  Coca-Cola midt i 

menneskemylderet. Efter 1931, blev julemanden altid afbilledet iført en rød frakke, som også 

var Colaens kendetegnende farve. Siden dette, har juletiden altid været forbundet med Coca-

Cola i køberens tanker! 
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 PRODUKTPLANLÆGNING  
 

Produktplanlægning er processen, hvor et produkt eller en virksomhedsidé udvikles op til 

stadiet i planen, hvor produktet eller varen introduceres på markedet.  

 

Produktplanlægning indebærer kontrolleringen af varen og dens udvikling gennem hele dens 

eksistens, ved at udvælge markedsføring og distributions-fremgangsmåder, dvs. at foretage 

modifikationer/ændringer, at sætte eller modificere salgspriser, at tilbyde eventuelle tilbud, 

osv.  

 

 

Enhver vare eller ydelse, der tilbydes af en virksomhed, har altid to slags mål: 

Gode tips 

 

For at få mere indblik i branding strategier, foreslår vi dig at læse følgende artikler online, og 

se følgende YouTube videoer: 

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important 

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-

Comprehensive-Brand-Strategy.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk 

https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs 

 

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk
https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs
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 umiddelbare mål (tilfredshed hos kundernes umiddelbare behov, at yde salget, at gøre 

gavn af tomt anlægskapacitet, mm.); 

 endelige mål (reduktion i produktionspriser, udvikling af mærkeloyalitet, monopolisere 

markedet, mm.). 

 

Produktplanlægning og udvikling har formålet at opnå specifikke mål, såsom: 

• at imødekomme kundebehov, 

• at definere styrker og svagheder hos virksomheden, 

• at opnå bedre brug af ressourcer, 

• at igangsætte produktion på moderne vis, 

• at prioritere virksomhedens overlevelse, 

• at opnå det ønskede overskud, 

• at øge virksomhedens salg, 

• at udvikle alternative planer for at imødekomme eventuelle nødsituationer og/eller 

uforudsete situationer, osv. 

 

Ved at benytte produktplanlægningsprocessen, som er en essentiel funktion for alle 

virksomheder, og tilmed en konstant udviklende, dynamisk funktion, kan firmaet: 

• erstatte antikverede varer, 

• opretholde og forbedre vækstrateomsætningen, 

• bruge den ledige kapacitet, 

• anvende de overskydende midler klogt, 

• definere produktlivscyklussen, 

• overholde underskudskapaciteten, 

• differentiere risici, 

• estimere ressourcer, 

• sikre optimal inventarlagring, 

• forbedre arbejds effektivitet, 

• minimere produktionsomkostninger, 

• reducere forsplidning af rå materialer, 
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• maksimere salg, 

• forstå kundernes behov, 

• opnå kundetilfredshed, 

• optimere arbejdsmiljøet,  

• kunne stå op imod konkurrenter, osv. 

 

 

 

Gennem produktplanlægningsprocessen, kan virksomheden overtale potentielle og nuværende 

kunder om, at blive til aktuelle, loyale kunder, der investerer i, eller køber firmaets vare.  
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Gode tips 

 

For at lære mere om produktplanlægning, foreslår vi 

dig at læse følgende online artikler, og at se følgende 

videoer på YouTube: 

Artikler: 

https://www.productplan.com/product-planning/ 

https://tallyfy.com/product-planning/ 

https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/ 

Videoer: 

https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU 

https://www.youtube.com/watch?v=fRwRCFB8ikQ 

  

 

HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLAN? 
 
Det er essentielt for ethvert firma at planlægge og orgnanisere beslutninger, der fører til 

fuldførelsen af deres mål.   

 

Af denne grund, har hvert firma behov for, at kommunikere følgende til potentielle kunder: 

- generelle eller normale daglige nyheder, 

- vigtige eller store nyheder. 

 

Kommunikation er uden tvivl et af de mest 

vigtige opgaver, som et firma eller en 

virksomhed skal tage seriøst, hvis det vil 

ræpresenteres for markedet på den rigtige 

måde, og endvidere for at de kan møde 

kundernes behov, ved at kommunikere 

vigtige nyheder, ideer, og informationer.  

 

For at kunne opnå dette, skal firmaet udvikle 

en strategi for modtagelsen af deres 

informationer til målgruppen: denne strategi 

defineres som “Kommunikationsplanen”. Den 

er essentiel for at sikre, at firmaet sender 

klare og målrettede beskeder og budskaber 

https://www.productplan.com/product-planning/
https://tallyfy.com/product-planning/
https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/
https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU
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ud til kunder, og giver målelige resultater.  

 

Selvfølgelig kan det at skrive en kommunikationsplan for et firma være tidskrævende, fordi det 

undervejs er nødvendigt at overveje mange forskellige elementer, som hvordan man kan opnå 

målene, måle eller evaluere resultaterne af handlingsplanen, der blev udarbejdet af 

virksomheden. Disse ting er alle sammen nødvendige i forhold til at finde den optimale metode 

for kommunikationen af informationer og beskeder til målgrupperne.  

 

Faktisk udskærer kommunikationsplanen hvem, hvordan og hvorfor man når en kunde eller 

investor, og er hovedværktøjet til at levere firmaets budskab til nøglepublikummet, for at 

udvikle gensidigt gavnlige forhold. 

 

For at lave en god kommunikationsplan, er det nødvendigt at: 

 Definere budskabet 

Det er nødvendigt, at klart definere firmaets budskab, så det bliver simpelt, interessant, og 

letforståeligt for alle kunder (bedst hvis formuleret kortfattet). 

 Analysere målgrupperne 

Det er nødvendigt at identificere hvilke slags informationer målgruppen har brug for, ved at 

tage højde for alle faktorerne, der kunne have indflydelse på kundernes beslutninger 

(demografisk information, personlighed, forhold til dem, typer af beskeder eller budskaber, 

mm.)  

 Definere firmaets mål 

Det er nødvendigt at identificere hvilken slags respons firmaet vil opnå fra de kunder, som 

buskabet når. Faktisk er det muligt for firmaet at sætte flere mål, fordi nogle 

kommunikationsplaner har formålet at skabe opmærksomhed, og andre opbygget til at fastslå 

ændringer i kundernes tanker eller adfærd.  

 Identificere hvilke mediekanaler skal bruges  

Det er nødvendigt at planlægge de forskellige typer mediekanaler, der skal bruges til at levere 

firmaets budskaber. Effektiviteten af budskaberne kommer selvfølgelig an på de valgte kanaler, 

så det er vigtigt at finde de mest effektive måder, at få budskabet leveret på, for at det kan nå 

ud til de ønskede målgrupper. Dette betyder, at vi muligvis kan bruge de sociale medier, email, 

eller videoer, alt efter de forskellige mål og målgrupper der skal nås.  

 Identificere måderne hvorpå i kan modtage feedback  

Det er nødvendigt, at lave et system til at kunne modtage feedback undervejs i 

kommunikationsprocessen, for at sikre, at firmaets budskab når klart og tydeligt ud til 

kunderne, uden at skabe forvirring eller misforståelser.  
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 Evaluere kommunikationens resultater 

Det er også væsentligt, at måle og evaluere resultaterne af kommunikationsprocessen, og at 

foretage eventuelle justeringer eller ændringer, hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende. 

 

 

 

 

 

  

Gode tips 

 

For at få mere indblik i at udvikle en kommunikationsplan, foreslår vi 

at du læser følgende online artikler, og ser følgende videoer på 

YouTube: 

• http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan 

• http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-

organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html   

• https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan 

• https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw 

• https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s 

 

http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan
https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw
https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s
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Øvelse: 

Kommunikationsplanen er essentiel for enhver virksomhed. Forestil dig nu den virksomhed du 

vil lave, og ifølge rådene i dette kapitel, lav så: 

- En liste over kunder i målgruppen, 

- Mediekanaler der kunne bruges til at nå ud til præcis denne gruppe. 

 
 
MARKETING 

 
Definitionen af Marketing, der blev godkendt i 2017 af AMA (American Marketing Association), 

er at “Marketing er en aktivitet, og et sæt institutioner og processer med målet at skabe, 

kommunikere, levere, og udveksle tilbud, der har værdi for kunder, klienter, partnere, og 

samfundet generelt”. 

 

Ud fra den angivne definition, står det klart, at marketing er en af de vigtigste elementer for 

udviklingen af en virksomhed, fordi selv om deres vare eller ydelse er yderst unikt og genialt, 

ville ingen købe den, hvis de ikke kendte til dens eksistens. 
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Derfor er det vigtigt, at formulere en marketing kampagne, for at promovere produktet og dets 

karakteristika ved hjælp af mindst fire værktøjer: 

• Reklamering, 

• Salgspromovering, 

• PR, 

• Direct Marketing. 

 

I Marketingbranchen, skal man følge 4P reglen, lavet i 1960 af Edmund Jerome McCarthy (en 

berømt amerikansk marketing professor og forfatter): 

1. produkt (udpegelsen, udvælgelsen, og udviklingen af et 

produkt), 

2. pris (bestemmelse af produktets pris), 

3. place (udvælgelse af en distributionskanal for at nå 

kunden),  

4. promovering (udviklingen og implementeringen af en 

promoveringsstrategi). 

 

Nutildags, kan en marketing kampagne udføres på flere forskellige måder, som for eksempel: 

• Internet marketing, 



 

 

 

71 

 

• Søgemaskine Optimering, 

• Markedsføring på de sociale medier, 

• Print markedsføring, 

• Søgemaskine Marketing, 

• Video markedsføring. 

 

 
Øvelse 1: 
Se på dit brand ud fra de 4P, og prøv at analysere, som udvikleren, dets mulige udvikling (inden 

for fem min.). 

 

Øvelse 2: 

Gør herefter det samme som i øvelse 1, men denne gang ud fra en kundes synspunkt, også 

inden for fem minutter. 

 

Gode tips 

 

For at få mere indblik i marketing kampagners 

udvikling, foreslår vi at du læser følgende 

artikler online, og ser følgende videoer på 

YouTube: 

• www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm 

• https://www.cyberclick.es/en/marketing   

• https://www.youtube.com/watch?v=pAVSKrw4kK4 

• https://www.youtube.com/watch?v=86XEbCEvO8A 

 

•  

http://www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm
https://www.cyberclick.es/en/marketing
https://www.youtube.com/watch?v=pAVSKrw4kK4
https://www.youtube.com/watch?v=86XEbCEvO8A


 

 

 

72 

 

Predict CSD 

Consulting  

( Rumænien)  
Forfatter: Iulia-Maria Anescu 

KAPITEL 5 
E-handel 



 

 

 

73 

 

E-BUSINESS – at trives i en tid med online-handel 
 

E-business, også kendt som e-handel eller online-forretning, består af de kommercielle 

transaktioner, der finder sted online ved hjælp af internettet. Begrebet e-business blev 

grundlagt i 1996 og udgør en forkortelse for “elektronisk virksomhed”. 

 

E-handel har boomet i løbet af de sidste to årtier, og den enorme vækst viser ingen tegn på 

afmatning. Mens giganter som Amazon, Alibaba, Ali Express og eBay dominerer den globale 

scene, viser eksistensen af mere end 24 millioner onlinebutikker, at der er plads til alle i det 

virtuelle rum (Vojinovic, aug. 2019). 

 

 
 

Ifølge de seneste statistikker er forventningen at antallet af onlinekøbere vil stige fra 1,66 

milliarder i 2016 til næsten to milliarder i 2019. Omkring 80 % af internetbrugerne i USA 

forventes at foretage mindst én onlinetransaktion i 2019 (Clement, jul. 2017). Når det kommer 

til markedssegmentering, foretrækker 80% af teenagere og unge voksne at lære om nye 

produkter via deres smartphones, og mere end 60% komplette mobile transaktioner. 

(BusinessWire, aug 2018) 

 

Mens alle kan drage fordel af dette voksende marked, kan indvandrere med en 

iværksættertankegang drage større fordel af e-handel end indfødte forretningsfolk. 

Indvandrere kunne finde det lettere at oprette en online-forretning end en traditionel "mursten 

og mørtel" butik, på grund af et par karakteristika, der definerer e-business universet: 

• Billigere at oprette og køre – initiale investeringsomkostninger er lavere, marketing 

strategier er billigere, og varebeholdninger er ikke påkrævede. 

• Fleksible åbningstider - ideelt til små familieejede virksomheder eller for studerende og 

unge fagfolk, der ønsker at tjene en ekstra indkomst. 

• Tilskud fra regeringer - visse lande tilbyder små tilskud til minoritets-iværksættere i e-

handel rummet. 

• Ingen menneskelig kontakt - det faktum, at køber og sælger ikke mødes, fjerner 

potentialet for forskelsbehandling, der kan plage udenlandske iværksættere ellers. 

• Ingen grænser - alle kan købe noget, fra hvor som helst, til enhver tid, uanset fysiske 

eller ideologiske afstande mellem mennesker. 

 

 

“Således i fremtiden, i stedet for at købe bananer i en købmand, kan du hente dem fra et 

træ i en virtuel jungle." 

Yasuhiro Fukushima, japansk erhvervsdirektør 
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DO’S og DON’TS 
 

Så hvordan kan vandrende iværksættere formå at ikke kun overleve, men også trives i den 

virtuelle verden af e-handel? Efter at have vurderet de seneste tendenser og vigtigste 

forudsigelser for fremtiden, har vi sammensat en liste over Dos og Donts, der kan gøre dig i 

stand til at navigere det virtuelle business univers. 

 

DO –  Overvej ukonventionelle industrier 

Historisk set har varer og tjenesteydelser, der kunne "forbruges" elektronisk, været dem, der 

hovedsagelig sælges via onlinekanaler. Denne kategori omfatter film, musik, bøger, 

videnskabelige artikler, kurser, webinarer, apps og videospil. En anden kategori af produkter, 

der har lånt sig godt til e-handel, består af ikke-letfordærvelige varer. Men for nylig har der 

været en betydelig stigning i online indkøbsmønstre for fødevarer, drikkevarer og andre 

hjælpematerialer, hvilket gør denne kategori en af de hurtigst voksende i branchen. Globalt, i 

2018, 30% af internetbrugere havde købt mad og drikkevarer online på et tidspunkt i deres liv. 

(Nielsen, dec. 2018) 
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DO –  Investér i online shopping apps 

Et andet skiftende mønster er migreringen fra køb på computer til mobil. Med den udbredte 

markedsindtrængning af mobile enheder, har der været et skift i forbrugernes præferencer 

med hensyn til online-køb. På verdensplan steg smartphones' andel af e-handel fra 16,2 % i 

2014 til 22,7 % i 2015, mens andelen af stationære computere faldt på grund af denne udvikling 

og faldt fra 67,2 % til 61,5 %. Selvom smartphones og mobile enheder, såsom tablets, ikke er så 

tæt så vellykket som desktops, når det kommer til at lukke en aftale, giver det mening at 

overveje at investere i en veldesignet mobil app.(Saleh, nov 2018) 

 

DO – Lær dine kunder at kende 

Hvilket segment af befolkningen er dine produkter rettet mod? Hvis dit produktsortiment er 

udviklet til teenagere og unge voksne, den såkaldte Gen Z og Millenniers, kan du vælge andre 

markedsføringsværktøjer end til en ældre kundebase. Gen Z og Millenniers bruger deres tid 

primært på Instagram, Snapchat og YouTube, mens ældre generationer kan være bedst 

målrettet via e-mail eller Facebook. Kuponer, kuponer og troskab programmer fungerer også 

bedre for en ældre kundebase. Yngre kunder, på den anden side, er stærkt afhængige af 

influensers og tillid bloggere 'og YouTubes 'anbefalinger mere end brand reklame.(Paduszyńska, 

mar 2019) 

 

DON’T – Medtag eventuelle skjulte omkostninger 

Nyere forskning peger på, at ca. en femtedel af alle de online kunder, der aldrig afsluttet deres 

transaktioner, gjorde det på grund af de skjulte omkostninger eller på grund af manglende 

klarhed om omkostningsstrukturen. For at gøre tingene værre, hvis kunderne føler sig krænket 

eller manipuleret på nogen måde, de potentielle omkostninger for din virksomhed vil være 

meget højere end de tabte transaktioner. I en verden domineret af bloggere og influensers, den 

omdømmemæssige værdi af en virksomhed er af allerstørste betydning. Og det er endnu 

vigtigere for e-virksomheder, hvor der mangler et element af menneskelig kontakt. Omkring 

90% af kunderne er påvirket af positive online anmeldelser; mens 86% påvirkes af 

negative.(Baymard Institute, sep 2019)(Dimensional Research, apr 2013) 

 

DON’T– Forvent høje konverteringsrater 

Svarende til en konventionel shopping oplevelse, vil de fleste potentielle kunder blot ønske at 

gennemse din online butik. Men i modsætning til det virkelige liv shopping, i det virtuelle miljø 

er det meget lettere at tilføje elementer til indkøbskurven og også lettere at opgive det. 

Muligheden for at oprette en onlinekonto øger bekvemmeligheden ved at indlæse en 

indkøbsvogn, som du måske eller måske ikke vender tilbage til senere. Iværksættere kan 

reducere nedlæggelsen ved at strømline betalingsprocedurerne, fjerne skjulte omkostninger 
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eller potentielle misforståelser, og følge op med kunderne inden for få timer efter, at de har 

forladt butikken. En forladt indkøbsvogn skal ses som en ny salgsmulighed i stedet for et tab. 

(Smith, mar 2015) 

DON’T –  Hold store varebeholdninger 

Når du kæmper for at lancere en e-handel business, er den sidste ting du behøver, at tilføje til 

den oprindelige sank omkostninger dem af store lagre. Men især problematisk, hvis du har at 

gøre med letfordærvelige varer, kan lageromkostninger udgøre en unødvendig byrde for 

enhver spirende iværksætter. Der er tre hovedmuligheder til rådighed for e-virksomhedsejere, 

der ønsker at undgå varebeholdninger helt. Nedenfor har du et overblik over deres specifikke 

fordele og ulemper. Muligheden du vælger, afhænger af arten af din virksomhed, din 

risikoprofil og mængden af startkapital. 

 

Drop shipping ses som den sikreste løsning, og kan være et godt udgangspunkt for en person 

med en nedsat appetit for risiko eller med begrænset adgang til investeringsfonde. Det bliver 

imidlertid stadig vanskeligere at udvikle en e-business baseret på drop shipping alene. For et 

årti siden, kunne man konkurrere med folk som Amazon på baggrund af pris – disse dage er 

passeret for længst. En kombination af drop shipping og tredjeparts logistik (3PL) eller 

opfyldelse af Amazon (FBA) fungerer bedre med hensyn til risikospredning, markedsvækst og 

kunde idealisering. 

 

 

 Drop Forsendelse Amazon Opfyldelse 3rd Party Logistics 

Hvordan? 

• Kunder afgiver 

ordrer på din 

hjemmeside 

• Modtag penge fra 

kunder 

• Afgive ordre hos 

distributør til aftalt 

engrospris 

• Distributør sender 

ordre til kunden 

med din branding 

• Send produkter til 

Amazons lager 

• Liste produkter på 

Amazons 

markedsplads 

• Kunder afgiver ordrer 

på Amazon 

• Amazon handles 

storage, fulfillment, 

client support 

• Betal Amazon et gebyr 

baseret på salg og 

ordreopfyldelse 

• Send produkter til 

3PL-udbyderen 

• Kunder afgiver 

ordrer på dit website 

• Hjemmesiden 

sender ordren til 3PL 

• 3PL sender ordren til 

kunderne. 

• Betal 3PL et 

månedligt gebyr plus 

et pr. ordregebyr for 

opfyldelse 

PRO’s 

• Ingen grund til selv 

at gemme lager- 

eller skibsordrer 

• Lave 

startomkostninger – 

• Ingen grund til selv at 

gemme lager- eller 

skibsordrer 

• Bekvemmelighed - 

Når produkterne er 

• Ingen grund til selv 

at gemme lager- 

eller skibsordrer 

• Fuld kontrol over 

kundeflowet 
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Ingen 

startomkostninger 

for lageret, alt hvad 

du behøver er en 

hjemmeside 

• Lav forretnings risik 

– På grund af lave 

omkostninger 

afsendt, behøver du 

ikke at gøre noget 

andet 

• Markedsdækning – 

Generer salg med det 

samme 

• Fleksibilitet på reklame - 

Marginer er normalt 50% 

eller højere 

CON’s 

• Lave margener – 

Margenerne er 

normalt meget lave 

(10-30%) 

• Vanskelig 

kundeservicestyring 

– Du har ingen 

kontrol over 

ordreopfyldelse 

• Begrænsede 

muligheder for 

reklame på grund af 

lave margener 

• Høj konkurrence – 

Andre butikker vil 

sælge det samme 

produkter 

• Manglende 

bekvemmelighed – 

Ansvarlig for trafik, 

kundesupport osv. 

• Lav fortjeneste - 

Amazon modtager en 

stor del af salget (15% 

af salget + 10-15% pr 

opfyldelse) 

• Køb produkter på 

forhånd - Betal nu, 

tjen senere 

• Behov for at holde 

høje margener - 

Import fra udlandet 

eller reducere 

omkostningerne andre 

steder 

• Spil efter Amazon 

regler - Amazon kan 

forbyde dig til enhver 

tid 

• Ingen brand 

anerkendelse - Du kan 

betale Amazon for at 

fjerne sin branding 

• Køb produkter på 

forhånd - Betal nu, 

tjen senere 

• Manglende 

bekvemmelighed – 

Ansvarlig for trafik, 

kundesupport osv. 

• Højere 

forretningsrisiko end 

de andre muligheder 

 

 

Hvis du driver en lille mor-og-pop butik, og hvis opbyggelsen af en genkendelig brand identitet 

er vigtigt for dig, kan valget af en uafhængig 3PL udbyder tilbyde en højere grad fleksibilitet og 

tilpasning. Derudover, hvis du overvejer at sende dine produkter internationalt, kan en 3PL give 

bedre dækning- og prissætningsmuligheder. 

 

Hvis du på den anden side ønsker at vokse din markedsandel hurtigt, og dine produkter er 

primært generiske lægemidler eller du er forhandler, kan Amazon og andre store 

markedspladser, såsom eBay, Ali Express, eller Alibaba være en bedre løsning. (Chou, jan. 2016) 
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Nøgle Resultatsindikatorer (KPI'ER) 
 

Nøgle Resultatsindikatorer– eller blot KPI'er – er de virksomhedsmålinger, der er værd at spore, 

da de gør det muligt for iværksættere at få værdifuld indsigt og klarhed, og dermed træffe 

bedre og informerede forretningsbeslutninger. I et hav af værdiløse data, er kpi'er faklerne, der 

hjælper virksomhedsejere til at nå den sikre havn. 

 

 
 

En veldesignet KPI er en, der giver meningsfuld information om en virksomheds resultater og 

helst skal opfylde alle nedenstående kriterier: 

• Slagkraftige – KPI'er er mest værdifulde, hvis de påvirker virksomhedens bundlinje, 

• Nøjagtig – de relevante data skal måles nøjagtigt, skal målingerne være veldefinerede 

og lette at beregne 

• Rettidig – de målte data bør være relevante for den ønskede tidsramme, idet 

realtidsoplysninger er at foretrække frem for gamle data, medmindre der beregnes tendenser, 

• Handlingsrettede – KPI'er er kun nyttige, hvis oplysningerne kan omdannes til faktiske 

forretningsplaner og strategier. 

“De fleste virksomheder er datarige, men informationfattige." 

Avinash Kaushik, specialist i digital markedsføring 
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Ifølge Oberlo, en populær app til drop shipping hostet af Shopify, ses følgende seks KPI'er som 

afgørende for at kunne se en vellykket udvikling af en online-forretning (Law, aug. 2018). 

1. Indkøbskurvs-efterladelse 

Det anslås, at 70% af alle potentielle kunder efterlader deres online kurv i stedet for at gå 

videre til kassen. Fra ubeslutsomhed til manglende klarhed om omkostningsstrukturen, til høje 

forsendelsesomkostninger eller tekniske spørgsmål, findes der mange grunde for den 

betydelige procentdel af indkøbskurvs-efterladelse. (Baymard Institute, sep. 2019) 

 

 
 

Uanset årsagen til de konverterede indkøbsvogne, er sporing nedlæggelse satser afgørende 

for at sikre, at din virksomheds resultater falder i overensstemmelse med branchens 

gennemsnit. Som en opfølgningsstrategi, kan du overveje at sende en påmindelse til dine 

kunder, enten med produkter fra deres forladte vogne eller med forslag til lignende varer. 

 

2. Konverteringsfrekvens 

Denne måling måler det antal gange, en kunde har truffet den "rigtige beslutning", mens du 

browser i din onlinebutik. Det er op til dig at definere, hvad denne beslutning vil være: 

nyhedsbrevsabonnement, tilføjelse til ønskeliste, eller afslutningen af en online transaktion. 

Hvis din hjemmeside genererer meget trafik, men har en lav konverteringsfrekvens, kan det 

være en god ide at identificere, hvad det er, der forhindrer kunderne i at følge den ønskede 

handling. 

 

 
 

Ifølge de seneste statistikker var den globale konverteringsfrekvens for onlinekunder 2,7 %, i 

begyndelsen af 2019, et fald fra 3,2 % i sidste kvartal af 2018. Dette indebærer, at ud af 100 

online besøgende, ender kun to eller tre med reelt at købe et produkt. Selvom dette kan virke 

forfærdende ved første øjekast, kan en målrettet marketingkampagne hjælpe med at optimere 

konverteringsfrekvenserne. (Clement, aug. 2019) 

 

3.  Omkostninger for Kundeerhvervelse  

At vide hvor mange penge der skal investeres for at få en ekstra kunde, er afgørende for at 

udvikle din virksomhed. Jo mere kapital der skydes ind i markedsføring indsatser, jo mere vil 

1 – (Køb ▲ Indkøbsvogne) x 100 

 

(Konverteringer ▲ Besøgende) x 100 
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det udmønte sig i en voksende kundebase; men hvis omkostningerne ved at tilføje en til kunde 

er større end de marginale indtægter anlagt af kunden, er det bedst at spare pengene. 

 

 
 

Kendskab til din gennemsnitlige kundeerhvervelses-omkostninger giver dig ikke kun mulighed 

for at udarbejde et mere realistisk marketing budget, men også for at identificere potentielle 

omkostningsbesparende muligheder. 

 

4. Gennemsnitlig Ordreværdi 

Den gennemsnitlige ordreværdi er det beløb, som kunderne er villige til at bruge i gennemsnit 

på en online ordre. Hvis man øger dette gennemsnit, er det en af de nemmeste måder at øge 

ens overskud på. Virksomheden Adobe anslog at op til 40 % af onlineindtægterne kom fra kun 

8 % af deres kunder i USA i 2012 (Adobe Systems, sep 2012). Dette er tilbagevendende 

kunder, som gentager køb. 

 

 
 

Tilbage i 2006 afslørede Amazons administrerende direktør, at omkring 35% af deres 

indtægter kom fra krydssalg og mersalg indsats, hvilket indikerer, at kunderne er villige til at 

vende tilbage til butikken for at købe fra en igen, hvis man ved, hvordan man bevarer dem 

(Forudsigelig fortjeneste, maj 2014). 

 

5. Kunders Levetidsværdi 

Dette er et komplekst mål, der har til formål at analysere i hvilket omfang kunderne bidrager 
til nettooverskuddet i løbet af et år. Selvom det ikke nødvendigvis er den mest præcise KPI, er 
det en af de mest nyttige målinger for en e-virksomhedsejer. At kunne anslå hvor meget hver 
kunde bidrager til ens virksomhed, vil hjælpe med at bestemme afkastet af investeringen for 
at få nye kunder, og samtidigt give mulighed for at sætte den korrekte pris, og hvor vellykket 
man er til at fastholde eksisterende kunder. 
 

 
 

Før du kan begynde at anslå kundens levetidsværdi, skal der først beregnes tre andre KPI'er: 

(1) gennemsnitlig ordreværdi, (2) gennemsnitligt antal køb foretaget af en kunde og (3) 

Brugte penge for Ny Kunder ▲ Kunder erhvervet 

 

Samlet omsætning ▲ Antal ordrer 

 

(Gennemsnitlig ordreværdi) x (Gennemsnitstal af gange en kunde køber om året) x 

(Gennemsnitlig kundefastholdelse i måneder eller år) 
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gennemsnitlig kundeopbevaringstid. Et vigtigt aspekt at bemærke er, at denne KPI vil være 

mere nyttig for erfarne virksomhedsejere end for nye iværksættere. For at beregne nogle 

pålidelige gennemsnit, skal du have en database, der spænder over mindst et par år. 

 

6. Bruttofortjenstmargen 

Sidst, men absolut ikke mindst, er denne velkendte KPI nok den vigtigste metrik at spore for 

enhver virksomhed, enten online eller off-the-Grid. Uden et overskud, retfærdiggør 

virksomhederne jo ikke deres eksistens. Bruttofortjenstmargenen fortæller dig præcis hvor 

mange penge du tjener, ved at vise din nettoindkomst som en procentdel af de samlede 

indtægter. 

 

 
 

 

Ifølge en 2014 marketingundersøgelse foretaget på mere end 4.000 e-virksomheder, var den 

gennemsnitlige bruttoavance for små virksomheder, der tjener op til $ 10.000, omkring 30% 

(Marketing Sherpa, feb. 2014).  

 

 

 

(Omsætning – varepris solgt) ▲ Omsætning x 100 
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Generiske Opstart tips & TJEKLISTE FOR START 
 

Forretningsplan 

 

• Beslut dig for en e-forretningsmodel, 

• Undersøgelse af finansielle ligninger og relevante KPI'er 

• Lav en indledende forretningsplan, 

• Vælg din lanceringsdato, 

• Brainstorm produkt niche ideer. 

 

Opret Virksomheden 

• Vælg firmanavn (kan være forskellig fra dit brandnavn), 

• Oprette et aktieselskab (LLC) eller et Small Business Corporation (S-Corp), 

• Få en lokal virksomhedslicens, 

• Åbn en forretningsbankkonto 

• Anskaf skatte-id / arbejdsgiver-identifikationsnummer. 

 

Find Varer 

• Find 15-20 kvalificerede leverandører, 

• Anskaf produktprøver 

• Sammenlign leverandøromkostninger til Amazon priser, 

• Forhandl om at målrette omkostningerne, 

• Færdiggør budget- og indtægtsmodeller. 

Brand Marketing 

• Identificer direkte og indirekte konkurrenter 

• Gennemfør den konkurrencedygtige brandanalyse, 

• Identificer målgruppe og skab Facebook-tilstedeværelse, 

• Lav udkast til din brand-stilguide og vigtige brandbudskaber, 

• Køb et domænenavn, der nemt kan mærkes, 

• Opret sociale profiler til dit brandnavn, 

• Design logo og billede humør bord (dvs. farver), 

• Få originale produktfotos og stockphotos, 

• Udfyld pris- og tilbudsskabelonen. 

 

 



 

 

 

83 

 

 Lancer Indhold 

• Find 100-200 produkt- og person baserede søgeord, 

• Færdiggør brandets stilguide og centrale brandbudskaber, 

• Planlæg dit startindhold, 

• Opret dit startindhold. 

 

Hjemmeside Lancering 

• Vælg en publiceringsplatform, 

• Vælg en udbyder (f.eks. webstedsplads, Blue host, WPX osv.), 

• Tilføj et SSL-certifikat (alias digitalt certifikat) og aktiver HTTPS, 

• Tilpas tema og plugins, 

• Tilpas startside og tilføj sider (f.eks. om vilkår og betingelser, privatliv, forsendelses- og 

returpolitik, ofte stillede spørgsmål osv.), 

• Opret kategorisider, og tilføj produktsider (dvs. beskrivelser, priser, vægt osv.) 

• Tilføj kontaktformular / Support / Chat, 

• Tilføj købers rejseindhold, 

• Slet eventuelle resterende ubrugte skabelonsider, 

• Konfigurer Pay PAL-virksomhedskonto og betalingsgateways, 

• Set-up WooCommerce, hvis du bruger WordPress, eller en lignende e-handel plug-in, 

• Opsætning af leverings- og ordreopfyldelsesmetoder, 

• Opret tilbudssalgstragte (f.eks. wootragte eller vognflow) 

• Test betalingsgateways på lager og tragte, 

• Overvej at ansøge om Amazon Associated Program. 

 

 E-mail Marketing Automatisering 

• Automatisering af e-mailmarketing, 

• Tilmeld dig software (Opt-in Monster, Privy), 

• Forkøb indhold velkommen e-mail automatisering, 

• Forkøb tilbyder velkommen e-mail automatisering, 

• Efterladt kurv e-mail automatisering, 

• Individuelle køb e-mail automatisering, 

• Ny kunde e-mail automatisering, 

• Gentag automatisering af købsmail 

• Vend tilbage e-mail automatisering. 
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 Initial Lancering af Websted 

• Konfigurer $5-10-annoncer pr. dag, 

• Lancer en blogger produktanmeldelseskampagne, 

• Opret, start og promover indholdskampagne, 

• Start fuld skala indholdskampagne, 

• Start gæsteopslagskampagne, 

• Løbende markedsføring. 

 

Løbende markedsføring 

• Bestem pris pr. kunde-lead,  

• Bestem omkostninger pr. anskaffelse,  

• Vælg niche annonceringstype,  

• Opret, start og promover kampagnen. 
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KAPITEL 6 
Kundeservice 
 
 
 
 

 
Kırşehir Valiliği – 

Guvernør for Kırşehir 

(Tyrkiet) 
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Kundeservice - HVAD ER DET? 
 

Når man tænker på ordet kundeservice, tænker man naturligvis kundebetjening og hjælp. 

Mange virksomheder er tilbøjelige til at forbedre kundeoplevelsen, og til dette formål tager de 

nødvendige skridt til at opbygge kundeservice. Kundeservice har eksisteret i lang tid, og i takt 

med at verdenen bliver mere åben i forbindelse med innovation, er det nødvendigt, at 

kundeservice konstant forbedres. God kundeservice kan defineres som kunsten at yde support 

og vejledning af høj kvalitet, og sikre, at kundens krav er opfyldt. Kunderne er den gruppe, der 

har kontrol over succesen for enhver virksomhed, og de kan endda betragtes som rygraden i 

virksomheden. Kundeservice er knyttet til at udvikle sunde bånd til langsigtede kunder, således 

at virksomhedens vækst kan stige hensigtsmæssigt (McKinney, 2017). 

 

 

 
 

 

 
Karakteristik af Fremragende Kundeservice 
 

God kundeservice kan defineres af kundeserviceteamets arbejde. Resultater og arbejdsetik kan 

øges via god kundeservice, fordi kunden vil være tilfreds, selv om der findes stadier af recession 

(Venpeere, 2019). De vigtigste kendetegn ved god kundeservice er beskrevet nedenfor: 

 

•  
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• Hurtige svar: 

Time management er vigtigt, og hvis kundeservice og 

løfter holdes i henhold til tidslinjen, så kan god 

kundeservice forventes uden tvivl. Uanset hvad du 

forsøger at kommunikere til kunderne, skal det gøres 

til tiden, for at undgå fejlkommunikation. (Venpeere, 

2019) 

 

 

 

•  Bløde holdninger: 

 En høflig personlighed er altid nøglen til at tiltrække kunder til virksomheden, og det er 

grunden til at en masse succesfulde 

tjenesteudbydere har været i stand til at 

opretholde deres standarder på trods af nogle 

kritiske stadier som deres virksomhed har 

været igennem. En høflig og mild holdning til 

kunderne vil sikre kundernes tillid til ens 

virksomhed og være effektiv for 

virksomhedens fremtid. (Venpeere, 2019) 

 

• Professionalisme: 

Professionalisme er altid nøglen til enhver god kundeservice, fordi det primært styrer, hvordan 

svaret bliver registreret af slutbrugerne. Mens der beskæftiger sig med kunderne, kundeservice 

team sørger for, at det er professionel i sine procedurer og uformel le i nakken undgås. 

(Venpeere, 2019) 

 

• Tilpasning: 

Holde det personligt kan holde kundernes engagement til tider og kalde kunden ved deres 

navne kan være et godt tegn på loyalitet snarere end blot at bruge titler. Interessen udvikler sig 

i kunden til at benytte sig af din virksomheds tjenester på grund af det niveau af loyalitet og 

engagement, du viser dem. (Venpeere, 2019) 

 

Casestudie: 

Coca Cola og Adobe er kendt for god kundeservice, men er de virkelig op til mærket? Hvad er de 

punkter, hvor de kunne arbejde på nogle flere? 
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REGLER AF GOD KUNDESERVICE 
 

For at opretholde en god kundeservice skal arbejdsgiveren være i stand til at håndtere sit 

serviceteam ordentligt, og der er visse regler, der skal orienteres teamet. Det er de regler, der 

formodes at være overholdt efter underskrivelsen af tilbuddet brev til tjenester team. Hvis 

reglerne følges korrekt, kan der opnås bedre resultater som følge af denne disciplinerede 

tilgang (Ward, 2019). Nogle af disse regler er: 

1. Træn dine medarbejdere til at være i stand til at håndtere situationer uden at miste 

deres ro og holde det køligt, når det kommer til at håndtere kunder, der kan nogle 

gange mindre let at administrere. 

2. Holdet skal vide, at ærlighed i løfter ikke kan ignoreres, og de løfter, der gives, skal være 

realistiske. 

3. At være hjælpsom er vigtigt, hjælpe hænder kan anspore loyalitet og en forbindelse kan 

etableres mellem kunderne og serviceteamet. 

4. Klager er der altid på en eller anden måde, det afhænger af holdet, hvordan de 

håndterer dem. Reklamationer skal behandles så hurtigt som muligt, fordi det 

engagerer kundens tillid til virksomheden. 

5. Igen, hurtigt svar på telefonopkald er også vigtigt, for at undgå irriterende kunderne. 

6. Lyt til kunderne og besvare dem så høfligt som muligt. Feedback fra kunderne betyder 

mest derfor er det vigtigt at lytte. 

7. Tilbud er der for at tiltrække kunder, og at gøre nye tilbud til kunderne kan bidrage til at 

opretholde kundens interesse i virksomheden.  

 

8. At gå den ekstra mil kan være 

frugtbart, når det kommer til 

kundehandel, flid og ærlighed 

i arbejdsmiljøet kan give 

gavnlige resultater for 

virksomheden og 

medarbejderen (Ward, 2019). 
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Eksempler På God Kundeservice 
 

Der er en lang række gode eksempler det kommer til kundeservice rundt om i verden. Der er 

virksomheder, der har nået større højder bare på grund af det faktum, at deres kundeservice 

faciliteter er langt bedre end andre virksomheder. Konkurrencedygtige mål kan opfyldes ved at 

have en bedre kommunikation med slutbrugeren. Der er mange eksempler på virksomheder, 

der yder fremragende kundeservice, og et sådant eksempel er af Ritz-Carlton Hotel. 

(Bernazzani, 2019) Historierne om dette hotel relateret til kundeservice er så utroligt, at nogle 

af dem endda har nået bøgerne.  

 (Bernazzani, 2019) Historierne om dette hotel relateret til kundeservice er så utroligt, at nogle 

af dem endda har nået bøgerne.  

 

Et sådant eksempel bliver citeret er, at John DiJulius, der engang besluttede at bo på Ritz-

Carlton hotel og var så glad for, at han følte, at han havde brug for at fortælle historien om hans 

ophold. John tilbragte noget tid på hotellet, og mens han tjekkede ud, forlod han ubevidst sin 

bærbare oplader på sit værelse. Se dette, selskabet følte behov for at løse situationen, så den 

næste dag efter John gik tilbage til sit kontor, modtog han en pakke fra Ritz-Carlton Sarasota, 

der indeholder opladeren, han havde glemt på hotellet. John var forbløffet over mængden af 

effektivitet hotellet havde vist at opretholde sit ry for god kundeservice. Pakken indeholdt også 

et notat fra den person, der har ansvaret for afdelingen for forebyggelse af tab, som indeholdt 

nogle høflige ord for John. Notatet sagde: 

 
Bortset fra denne anekdote, er hotellet kendt for at tillade en medarbejder at bruge op til 2000 

$ dagligt, for at sikre kundernes komfort og for at tilfredsstille kundernes behov. 

 

Når kunder sætter i bestræbelserne på at sende dig en e-mail, forventer de et svar. Dit svar 

indikerer, at du agter dem som kunder, og bekymrer sig om deres behov. Som en belønning, 

arrangerer zappos hovedkvarter besøg, for at give deres loyale fans en prøve af, hvad der 

foregår i baggrunden. (Kaemingk, 2019) 

 

En gang imellem, er det klogere at genkende et problem, før det skaber problemer, og lad 

kunderne indse, at du gør dit bedste i forsøget på at holde alt i skak for dem. Talrige kunder 

indser at innovation ikke virker 100% af tiden, og tilgiver gerne når du undskylder for at begå en 

fejl. I dette tilfælde undskylder du før apokalypsen af klager, som gør, at det lyder godt, og gør 

en forskel. En lignende situation skete, da Adobe havde en software krise, og de sørgede for at 

sende en tweet, før der blev modtaget klager (Kaemingk, 2019). 

“Mr. DiJulius, jeg ville sikre mig, at vi fik det her til dig med det samme. Jeg er sikker på, at du 

har brug for det, og for en selvsag sendte jeg dig en ekstra oplader til din bærbare 

computer." 
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Lignende eksempler er blevet set af kendte virksomheder og virksomheder, som omfatter: 

1. Basecamp 

2. Wistia, 

3. Warby Parker, 

4. Glossier, 

5. Whirlaway sport,  

6. Lyft, 

7. Lego (Bernazzani, 2019). 

 

 

HVOR KAN VI SE GOD KUNDESERVICE I DISSE DAGE? 
 

Der er mange steder, hvor vi kan observere god kundeservice i nutiden. Det ses i hoteller og 

restauranter mest af alt, fordi de er essensen af service branchen. I fem-stjernede restauranter, 

selv om mad og porcelæn kun koster omkring 300kr, er vi villige til at betale det tredobbelte for 

oplevelsen. Overskuddet, og dens succes, er for det meste takket være den fremragende 

kundeservice. Et skinnende rent og veldesignet miljø, plus den fulde opmærksomhed fra høfligt 

personale, udgør fundamentet for god kundeservice (ukessays, 2017). 

 

Visse butikker og detailhandlere tilbyder også meget god kundeservice. Wal-Mart og Carrefour 

er nogle eksempler kendt for at tiltrække en masse kunder på grund af deres indsats i denne 

henseende. At øge din omsætning kræver en masse opmærksomhed på kundeservice, hvilket 

er grunden til at Wal-Mart nu har butikker i 27 forskellige lande i verden og på alle kontinenter, 

Australien undtaget (ukessays, 2017). 

 

Casestudie: 

Kundeservice bliver tilbudt hele vejen rundt i forskellige afdelinger, hvordan viser call centre sig 

at være knudepunkter for kundeservice? 
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Forskning i KUNDESERVICE 
 

Kundeservice giver bedre resultater for virksomheden og diskussioner og samtaler har vist, at 

bedre kundeservice øger den samlede forretning i virksomheden. Flere undersøgelser har vist, 

at bedre kundeservice fører til bedre udsigter for virksomhedens økonomiske situation. En 

sådan undersøgelse blev foretaget af Oracle i år 2011, som var fokuseret på det amerikanske 

marked. Undersøgelsen viste, at 86% af de amerikanske kunder ville være villige til at betale 

mere for bedre kundeservice (Patel, 2019). 

 

 
Dette viser virkningen af god kundeservice på kunderne. Der kan opnås bedre overskud og 

muligheder for vækst ved hjælp af disse skridt i retning af bedre tjenesteydelser. Bare et par 

ændringer her og der i kundeserviceplanen, og kunderne vil være villige til at betale dig gode 

penge, hvis du er i stand til at opfylde deres krav effektivt.  

 

Lignende resultater blev fundet fra American Express, der gennemførte en undersøgelse på en 

kontrolgruppe i Amerika, opnå lignende resultater som vist i Oracles undersøgelse (Patel, 2019). 

Det viste, at omkring 70% af amerikanerne er villige til at betale op til 13% mere end den 

oprindelige pris på de elementer til virksomheder, der tilbyder bedre kundeservice. Dette 

beviser, at kundeservice i sig selv kan drive en virksomheds fremtid i den rigtige retning, fordi 

folk generelt er villige til at betale for kundeservice mere end den faktiske pris på produktet. 

Virksomheder, der har udvidet globalt, har gjort det på grund af deres bedre kunde støtter. 

Virksomheder som Jaguar, Mercedes, BMW og Mitsubishi har vist, hvor vigtigt det er at give 

kunderne den komfort, de har brug for. 

 

Yderligere undersøgelser har vist, at for hver glad kunde videregives oplysningerne til ni 

forskellige personer, og virksomhedens omtale og deres produkt vil blive øget i en positiv 

retning (Venpeere, 2019). Men der er en mørk side til billedet også, fordi hver ulykkelig kunde 

fortæller om seksten mennesker i gennemsnit om den oplevelse, han / hun havde med 
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kundesupport. Så det er meget vigtigt at tilfredsstille kunderne og afgørende for at holde 

kunderne engagerede og vest deres interesse i produktet. At være åben for kritik fra kunderne 

og catering til deres klager vil uden tvivl øge virksomhedens eller virksomhedens udsigter til at 

blive en større organisation. Oplevelsen af slutbrugeren er meget vigtigt, fordi der seksten 

ulykkelige mennesker for en enkelt fejl er en stor pris at betale. 

 

Kundesucces kan opnås ved hjælp af bedre og frugtbar kundeservice. En undersøgelse blev 

lavet online af Neil Patel, som stillede spørgsmålet: "Er kundernes succes vigtig for at generere 

indtægter for virksomheden?" Resultaterne viste i hvor høj grad kundernes succes er vigtig for 

at skabe omsætning for virksomheden, idet konklusionen er, at kundetilfredshed skal 

prioriteres, hvis man vil forvente en fremgangsrig og lys fremtid. Dette skyldes, at en glad kunde 

altid vil vende tilbage til virksomheden på baggrund af den behandling de modtog under sidste 

oplevelse med firmaet (Patel, 2019). Dette vil gøre det muligt for virksomheden at opretholde 

forbindelser med kunden, og kunden vil derefter anbefale det til sine bekendte, på grund af den 

ene fremragende oplevelse. På denne måde vil virksomheden drage endnu større fordel, og 

kæden af succes og vækst vil fortsætte med at udvikle sig og være stærkere i fremtiden. 
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Generelt er alle klar over at anvendelsen af kundepleje på bedste vis, og opbyggelsenaf en solid 

kultur er vanskeligt at arbejde, men nødvendigt. Hvis du ønsker at skille sig ud - for at få flere 

ordrer end dine konkurrenter, og for at holde loyale kunder på din side - er du nødt til at sætte 

kundens oplevelse før noget andet. Gør så dine kunder elsker din vare, ved at bevise, at du altid 

vil sætte dem først. Alle derude forsøger at yde stor kunde support. Gør din ekstraordinær, og 

du vil se fordelene hurtigt nok. 

 

I 2018 gennemførte Digital Trends en onlineundersøgelse med deres værktøj, hvor de stillede 

folk spørgsmål om, hvad deres interesser i det nye år er, når det kom til deres valg af forretning. 

Der var masser af hårde hitters på listen, men resultaterne fortalte noget interessant (Patel, 

2019). 
 

 

 
 

Så kundeoplevelsen toppede alle andre givne faktorer, primært på grund af det faktum, at 

kundeserviceindustrien har givet flere indtægter for virksomheder end andre områder. En god 

ramme for kundeservice er forpligtet til at give dig bedre resultater, og folk har nu indset dette 

– det gør mere end indholdsannoncering, mere end mobilitet, mere end personalisering og 

mere end det sociale. Kundeoplevelse - og ved augmentation, opfyldelse - slog nogle store 

kandidater. Organisationer vil koncentrere sig om forbrugernes loyalitet og erfaring, og købere 

søger efter de mærker, der leverer på denne garanti. 
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KUNDESERVICE-PROBLEMER I DE EUROPÆISKE LANDE 
 

Italien: 

Italien er en af de mest veletablerede økonomier i Europa, og selv om landet fortsætter med at 

vokse, er det berygtet for nogle problemer, som migranter fra andre lande står over for. Air 

Italia har fået en masse kritik med hensyn til deres forvaltning i håndteringen af bagage og 

andre ting i forbindelse med flyvetid og personale. Et sådant eksempel blev citeret på Trip 

Advisors hjemmeside, hvori der stod, at der var tale om en migrant, der besluttede at rejse via 

Air Italia og havde en frygtelig oplevelse, når det kom til det flyselskab, der håndterede hans 

bagage. Han nævnte, at flyvningen gik fint, indtil han havde problemer med at finde sin bagage, 

som blev kontrolleret, før han var gået om bord på flyet. Passageren måtte vente i temmelig 

lang tid, indtil han endelig fik at vide, at hans kontrollerede taske var forsvundet i transit. I tabt-

bagage køen, opdagede han, at en masse andre mennesker står over for det samme problem, 

og selv om et online check-in system blev tilbudt af JFK-MXP, reagerede talsmanden ikke godt 

og opførte sig uhøfligt. Alt i alt var det en dårlig oplevelse for kunden, da han skulle gennem en 

travl uge på forretningsrejse uden hans arbejdstøj, som lå i kufferten. (M, 2018). 

 

Tyrkiet: 

Tyrkiet har haft problemer med at opretholde deres gode standarder indenfor kundeservice, 

fordi en enorm mængde flygtninge fra Syrien er kommet til landet. Det krigsramte område i 

verden blev vist støtte fra præsident Erdogan- ved at tillade flygtninge at bosætte sig i Tyrkiet. 

Beslutningen havde en stor indvirkning, da indtaget af indvandrere steg hurtigt, hvilket førte til, 

at systemet blev tilstoppet. Det er grunden til at Tyrkiet i øjeblikket kæmper for at tillade 

indvandrere at besøge landet. De har øget strengheden af deres visumpolitik, og derfor skal 

indvandrere igennem en række lovkrav, Krav før de får lov til at komme ind i Tyrkiet. 

 

Sverige og Danmark: 

Sverige og Danmark er omfattet af Den Europæiske Unions Schengenområde. Immigration til    

disse lande har været hård for ikke-Schengen visum-indehavere på grund af mange tilfælde af 

flygtninge, der forsøger at snige sig ind. Det får deres regeringer til at pålægge flere regler på 

visumkravet. Det skete i mange lande i EU, da skyen af mennesker begyndte at stige i et 

risikabelt tempo. Derfor er kundeservice for migranter ikke altid op til mærket. Men selv når 

dette truer effektiviteten, formår de at forblive medlemmer af den gruppe lande, der yder 

bedst og mest effektiv kundeservice. 
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Manglende tillid og sprogbarrierer har skabt problemer for indvandrere, der er villige til at flytte 

til disse lande, hvilket får nogle lande til at modtage en masse negativ opmærksomhed i 

forbindelse med deres ydelser. På en måde er det egentlig ikke deres skyld, at sådanne 

restriktioner er blevet indført, og at indvandrerne tvinges til at gennemgå disse procedurer – 

men det er først og fremmest deres pligt, at reformere systemet på en sådan måde, at den 

stigende kritik mod dem kan køles ned. Alvorlige resultater kan omfatte indtægtstab og øgede 

emissioner på hele systemets niveau.   

 

Casestudie: 

De asiatiske lande har enklere indvandringsfaciliteter, hvordan adskiller de sig fra de europæiske 

lande? Hvilke korrektioner kræves af de asiatiske lande for at øge indtægter, og yde bedre 

kundeservice? 

 

 

PROBLEMER MIGRANTER VIL STÅ OVER FOR 
 

Der er mange problemer, som migranter vil stå over for, når de bruger kundeservice i deres 

værtslande på grund af utallige faktorer, som sprog, kultur og overbevisninger, som kan 

resultere i alvorlige misforståelser. Kundeservice er et ømtåleligt emne, og det er ikke så let at 

opretholde de indførte standarder, samtidig med at de beskæftiger sig med så mange andre 

problemer ved hånden, som over-migration, over-clouding af visumansøgninger og så videre. 

Det kan alt sammen blive til en enorm byrde for tjenesteydere. 

 

En vigtig faktor er sammenførelsen af spredte befolkninger. Mere end 65 millioner personer er 

i øjeblikket væk fra deres hjemland. Størstedelen – 54 % eller 35 millioner – stammer fra 

Somalia, Afghanistan og Syrien. Deres integration vil tage meget tid. De har brug for hjælp, når 

det kommer til de grundlæggende aspekter af  dagligdagen, der beskæftiger sig med  

businesserhvervslivet, administration og  socialisering. At være klar til støtte i stedet for at 

fjerne støtten indebærer et skift fra at finde kortsigtede løsninger til en bæredygtig langsigtet 

plan. 

 

En anden faktor ville være håndtering af ulighed i målnetværk. Skuffelse derhjemme og 

forpurret forventninger, når det kommer til globalisering, repræsenterer en drivende politisk 

magt bag den igangværende afvisende udvikling i nationer, der har svinget i retning af 

nationalisme. Den forskel, der udgør en “marginaliseret myndighed" af lokale beboere støtter 

intensiteten af fjendtlige handlinger, der foregår mod indvandrere (Forum, 2019). 
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En tredje kritisk faktor er at forberede bysamfundene på miljøbevægelsen. Den skiftende 

atmosfære får enkeltpersoner til at bevæge sig i stort antal. Byplanlæggere planners har ikke 

været i stand til at holde tempo et - og derfor skal migranterne ty til at bo i ghettoer og 

fritidsboliger. Som forskere som Katherine Bo og Doug Sanders har registreret, formuer af de 

personer, der lander i ghettoer stole på ordninger, der holder dem i eller hjælpe dem ud. Vil 

disse interimistiske boliger blive deres permanente hjem? (Forum, 2019).. 

 

Endelig bør det betragtes som et højtprioriteret behov at gøre sig klar til nye eksempler på 

genbosættelse.  Det bliver klart, at konventionelle genbosættelsesmodeller i Canada, 

Australien og dele af Europa skal opdateres. De er designet til byområder, der endnu ikke er 

ændret af de tidligere årtiers karaktergivende finansielle mønstre: udvikling af løsarbejde og 

migration af mennesker fra landdistrikter til byer og fra byerne til forstæderne (Forum, 2019). 

 

 

 

VÆRKTØJER TIL BEDRE MARKEDSFØRING OVER HELE 
LINJEN 
 

Der er mange værktøjer til markedsføring, som har den fordel, at de yder forbrugerne 

tilstrækkelige mængder kundeservice. Disse værktøjer hjælper verdensøkonomien med at 

vokse med en betydelig margen, og derfor anvendes de over hele verden. Et sådant eksempel 

på disse værktøjer er e-handel, som har taget online-forretning til helt nye højder. Her har vi l 

insted fordelene ved e-handel i indførelsen af nye muligheder (Krause, 2017): 

 

Nemt og Praktisk 

Det bedste ved e-handel eller online markedsføring er, at det relativt lettere at bruge og mere 

bekvemt, da produkterne er brugervenlige. Desuden kan kunderne få alle data om produktet 

med et enkelt klik. De hjemmesider kan tilgås hele dagen lang og de potentielle købere kan 

foretage indkøb fra hele verden. 

 

Produktoplysninger og Data Ark 

Produktbeskrivelse og datablade har detaljerede oplysninger om produktet, så en kunde kan 

vurdere produktet ikke kun fra billeder, men se de fuldstændige oplysninger om produktet, 

sammen med grafikken. 

 

 

 

 



 

 

 

99 

 

Synlighed i Søgemaskinerne 

Der er en masse e-handel hjemmesider i øjeblikket kører, og tallene er stigende dag for dag. 

Denne mætning øger også synligheden af e-handel virksomhederes i søgemaskinerne, som 

trækkers flere mennesker i retning af online salg og indkøb. 

 

Reduktion af Opgørelsesomkostninger 

I tilfælde af, at opgørelsen af produkter er en automatiseret proces, så indebærer det også en 

reduktion af udgifterne, og dermed af risici. 

 

Kompetence 

Start af en e-handel websted eller virksomhed er meget lettere i forhold til at oprette en 

virksomhed fysisk og styre lager i en fysisk butik. Ud over dette, at få en licens er lettere for en 

e-handel business og systemet er automatiseret for de fleste af sine funktioner. Alle disse ting 

kombineres for at gøre en e-handel business mere effektiv og bekvem. 

 

Sælg Produkter Overalt 

E-handelsvirksomheder er begrænset af grænser eller fysiske steder. En bruger kan få adgang til 

og købe, hvor han vil, og det er det, der gør online-forretning mere effektiv i forhold til fysiske 

butikker og virksomheder. 

 

Økonomiske Overvejelser 

Da den investering, der kræves for at oprette en e-handel virksomhed er ikke så stor, i forhold 

til  dem, der kræves af en fysisk butik, det efterlader mere budget for andre områder såsom 

markedsføring, kundeservice, ideer osv. 
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`  

KAPITEL 7 
National 
lovgivning 

• Crossing Borders (Danmark)  

• Mobilizing Expertise AB 

(Sverige) 

• Università Ca’ Foscari di 

Venezia (Italien) 

• Predict CSD Consulting 

(Rumænien) 

• Kırşehir Valiliği (Tyrkiet) 
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DANSK LOVGIVNING 
 

Hvis du overvejer at flytte til Danmark for at arbejde eller studere, er her nogle vigtige ting at 

overveje: 

1. Hvis du ønsker at arbejde i Danmark, skal du afhængigt af dit hjemland ansøge om 

opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Du skal også ansøge om en arbejdstilladelse, hvis 

du vil tage ulønnet arbejde eller søger sidebeskæftigelse. "Ny i Danmark" er den 

officielle portal for udenlandske statsborgere, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i 

Danmark:  https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work. 

2. For at kunne arbejde inden for visse erhverv i Danmark, er det nødvendigt at have en 

tilladelse fra den danske regering. Du kan tjekke detaljerede oplysninger om dit erhverv 

og andre relevante oplysninger her:  https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK 

3. Hvis du befinder dig i Danmark, er du sikret nogle minimumsrettigheder vedrørende dine 

arbejdsvilkår, som du kan tjekke her:  https://studyindenmark.dk/live-in-

denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities. Du kan også læse om den danske 

model, hvor lønningerne primært fastsættes gennem kollektive overenskomster.  

 

Interessante websider og værktøjer: 

4. EURES er et samarbejdsnetværk, der har til formål at lette arbejdskraftens frie 

bevægelighed inden for de 28 EU-lande samt Schweiz, Island, Liechtenstein og Norge. 

Partnere i netværket kan omfatte offentlige arbejdsformidlinger, private 

arbejdsformidlinger (PRES), fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og andre relevante 

aktører på arbejdsmarkedet. Disse partnere er ansvarlige for at levere information, 

arbejdsformidling og rekrutteringstjenester til arbejdsgivere og jobsøgende. Eures spiller 

desuden en afgørende rolle med hensyn til at tilvejebringe specifikke oplysninger og lette 

praktikophold til gavn for arbejdsgivere og grænsearbejdere i europæiske grænseregioner. 

I praksis leverer EURES sine tjenester via portalen og gennem et menneskeligt netværk 

beslag på ca. 1000 EURES-vejledere, som er i daglig kontakt med jobsøgende og 

arbejdsgivere i hele Europa  https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 

5. Erhvervsstyrelsen  arbejder https://danishbusinessauthority.dk/ på at skabe de bedste 

vækstbetingelser, hvilket gør det nemt og attraktivt at åbne en virksomhed i Danmark. 

6. Skat er det digitale værktøj til skatter og afgifter  https://skat.dk/.  

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://danishbusinessauthority.dk/
https://skat.dk/
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GÅ DIN EGEN VEJ – AT STARTE VIRKSOMHED OP I 
SVERIGE 
 

DE TRE FASER af at opstarte virksomhed: 

 

1. Bestem forretningstypen 

Før du starter en virksomhed, skal du i første omgang lande på en virksomhedstype. Den mest 

populære beslutning er at begynde som en e-butik. Det indebærer, at du som privatperson gør 

krav på, arbejder og er ansvarlig for virksomheden alene. Du vil være ansvarlig for at gøre godt 

på dine afgifter og sociale beskyttelsesforpligtelser, kendt som "individuelle forpligtelser" 

(egenafgifter). 

 

2. Registrer organisationen 

I tilfælde af at du vil arbejde som eneforhandler, er du ikke forpligtet til at tilmelde din 

organisation til det svenske selskabsregistreringskontor. Hvorom alting er, beskytter hvervning 

organisationens navn. Hvis du ikke tilmelder dig, kan en anden person tilmelde en organisation 

med et lignende navn. 

 

På off chance for, at du vil begynde en begrænset organisation, en udveksling organisation, 

begrænset forening eller monetære tilhørsforhold, uanset, bør du hverve din organisation med 

den svenske Virksomheder Registrering Office. 

 

Data om virksomhedsregistrering og -vurdering 

• Tilmelding til det svenske selskabsregistreringskontor i tilfælde af, at du har et svensk 

individuelt tegnnummer. 

• Tilmelding til det svenske selskabsregistreringskontor i tilfælde af, at du ikke har et 

svensk individuelt personlighedsnummer. 

 

3. Tilmeld dig det svenske skattevæsen 

Alle organisationer skal tilmelde sig det svenske skattevæsen (Skatteverket). På det tidspunkt, 

hvor du tilmelder dig, kan du ansøge om F-charge påtegning, registrere for erhvervsmoms og 

registrere dig som virksomhed.  
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ITALIENSK FORRETNINGSLOVGIVNING 
 

 
 

For at kunne registrere en virksomhed i Italien skal du først være opmærksom på disse vigtige 

lovgivningsdokumenter: 

 

• Italiensk e-lovbog; 

• Lovdekret n. 58/1998 (den såkaldte TUF); 

• Det sæt afgørelser, der er fastlagt af den nationale kommission for selskaber og 

fondsbørsen (CONSOB); 

• Den kode, der er udstedt af den italienske fondsbørs; 

• Selskabets egne vedtægter. 

 

Ud over disse regelsæt skal en udenlandsk iværksætter også være bekendt med lovgivningen 

for udenlandske statsborgere, såsom lovdekret n. 286/1998. 

 

Generelt kan ikke-EU-borgere, der allerede har opholdstilladelse, anmode om omdannelse af 

dem på grund af selvstændig virksomhed, udøvelse af industriel, erhvervsmæssig eller 

kommerciel virksomhed eller for at starte virksomheder eller partnerskaber, så længe de kan 

påvise at have tilstrækkelige ressourcer og opfylde kravene i den italienske lovgivning. De skal 

også fremlægge dokumentation for passende indkvartering. 
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For udlændinge der skal starte en virksomhed i Italien uden allerede at have opholdstilladelse, 

skal der udstedes et indrejsevisum af de konsulære myndigheder. 

 

For at tiltrække udenlandske iværksættere, den italienske legislativ eller har vedtaget siden 

2012 en særlig lov med titlen "Start Op Lov", som udtrykkeligt henviser til innovative 

nystartede. Så målet er ikke alle nye virksomheder, men kun dem, hvis virksomhed er stærkt 

knyttet til innovation og ny teknologi. 

 

 

 

 

OPSTART AF VIRKSOMHED I RUMÆNIEN 
 

Når du har fået de dokumenter, der kræves for at blive en rumænsk bosiddende, for at starte 

en virksomhed og alt, hvad der følger med det - såsom at ansøge om et banklån, offentlige eller 

EU-tilskud, ansættelse af personale, oprettelse af en leverandør og klient netværk - det første 

skridt er altid lovligt at registrere din virksomhed. For at gøre det, vil du find masser af 

information online til at guide dig hvert skridt på vejen, og selvfølgelig er der altid mulighed for 

at ansætte en konsulent hvis du føler dig overvældet. 

 

Den mest almindelige form for juridisk enhed i Rumænien er et SRL (Begrænset Ansvar 

Virksomhed). Denne type selskab kan have flere aktionærer, hvoraf nogle eller alle kan være 
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udenlandske statsborgere, og det er normalt muligt at vælge så mange NACE 

klassifikationskoder som dine aktiviteter kræver. Det er også muligt, når du starter ud på egen 

hånd at begynde som en PFA (Registreret Sole Tråder), hvis dette er egnet til dineaktiviteter. 

Den indledende procedure er mindre kompliceret, praktisk fri, og du kan være i stand til at nyde 

bedre skattesatser, men dette vil begrænse dine fremtidige muligheder og vækst betydeligt, og 

samtidig vil du blive holdt personligt ansvarlig for enhver gæld eller fordomme forårsaget til 

andre enheder. Af disse grunde vil vi fokusere på kort at beskrive de vigtigste elementer, der er 

involveret i oprettelsen af enn SRL. 

 

Det første skridt indebærer at vælge et officielt navn til din nye virksomhed, kontrollere, om 

det er til rådighed, og forbeholde det med National Trade Register. Dette kan gøres enten 

online (på  https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal)eller personligt. Hvis du 

ønsker at få dit navn og logo varemærkebeskyttet, skal du gøre det gennem det rumænske 

statskontor for opfindelser og varemærker, og på dette tidspunkt kan du også registrere et 

passende domænenavn til dit websted. 

 

De næste skridt vil være: 

8. udarbejdelse af artikel i inkorporering, som vil indeholde de væsentlige oplysninger om 

din virksomhed og denmåde, den vil fungere (en model kan downloades her:  

http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf) 

9. at give adressen på et selskab kontor (som er for det meste kun til registreringsformål, så 

dette kunne enten være din bolig, et sted, du vil være at leje ud, eller du kan endda leje et 

virtuelt kontor - afhængigt af din virksomheds behov, selvfølgelig); 

10. åbning af en bankkonto og tegning af aktiekapitalen; 

11. providing a specimen signature, filling in certain forms and declarations at your local 

Trade Office, paying a registration fee and submitting all documents at the appropriate 

counter.  

 

For nylig er registreringsproceduren blevet forenklet, og gebyrerne er blevet stærkt reduceret. 

Den mindste aktiekapital, du skal tegne, er 200 Lei (ca. 70 euro), og registreringsgebyret er 

omtrent det samme beløb. Men du skal også tage hensyn til omkostningerne i forbindelse med 

at få visse dokumenter oversat og bekræftet af en notar, og selvfølgelig konsulenthonorarer, 

hvis du beslutter, at dette er nødvendigt i dit tilfælde.  

 

Oftest, hvis din fil er færdig, vil din virksomheds officielle dokumenter være klar efter et par 

dage. Du skal derefter bestille et stempel og leje en revisors tjenester, accountant autorisere 

dem til at underskrive regnskabsdokumenter på dine vegne, erhverve de nødvendige 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf
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hovedbøger og få eventuelle driftstilladelser Tillader og licenser, der måtte være nødvendige 

for dine aktiviteter. 

 

Efter at have etableret en ny virksomhed, er der mange finansieringsprogrammer og tilskud, 

som du vil være i stand til at ansøge om, designet til at hjælpe dig med at vokse hurtigere og 

blive mere bæredygtig. Nogle af disse tilbydes af den rumænske regering, EU eller endda visse 

virksomheder - i nogle tilfælde kan det kræve at hyre en konsulent med speciale i området. 

Visse banker tilbyder også tilbud og programmer, især for nystartede virksomheder og SMV'er 

(små og mellemstore virksomheder), enten i form af lån, provisionsfrie konti eller andre 

fordele. 

 

Gode ressourcer: 

12. Side dedikeret til SMV'er af ministeriet for erhverv, handel og iværksætteri– 

http://www.imm.gov.ro/?lang=en; 

13. Det nationale handelsregister –  https://www.onrc.ro/index.php/en/; 

14. Dit Europa: Adgang til finansiering –  https://europa.eu/youreurope/business/finance-

funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm;; 

15. https://www.startupcafe.ro/; 

16. https://www.finantare.ro/. 

 

KILDER: 

1. https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-

raspundere-limitata-debutant-srl-d; 

1. https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm; 

2. http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html; 

 

AT ARBEJDE OG OPSTARTE VIRKSOMHED I TYRKIET 
 

Indrejsning i Tyrkiet 

Ind- og udrejseprocedurer kan udføres ved hjælp af pas eller tilsvarende dokumenter ved 

grænseportene. Med visum, visumfritagelse, opholdstilladelse eller arbejdstilladelse dokument 

vil give dig mulighed for at komme ind og opholde sig i Tyrkiet. 

 

Hvis du ikke får et pas eller et tilsvarende dokument, der er gyldigt i mindst 60 (tres) dage fra 

udløbet af perioden med en sådan tilladelse eller fritagelse, vil du ikke få lov til at rejse ind i 

http://www.imm.gov.ro/?lang=en
https://www.onrc.ro/index.php/en/
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://www.startupcafe.ro/
https://www.finantare.ro/
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm
http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html
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Tyrkiet. Indrejse og ophold i Tyrkiet uden visum, opholdstilladelse eller arbejdstilladelse er 

underlagt forskellige sanktioner, herunder en administrativ bøde. Indrejse i Tyrkiet og 

registrering med lovlige midler er en forudsætning for at få adgang til rettigheder og tjenester. 

Indrejse i Tyrkiet af årsager som at undslippe krig, borgerkrig, terrorisme eller undertrykkelse og 

registrering med relevante enheder inden for en rimelig frist ved indgangen er ikke underlagt 

administrative bøder. 

 

Visumprocedurer 

Hvis du ønsker at rejse til Tyrkiet, skal du have det e-visum, der er angivet for dit land fra 

ww.evisa.gov.tr eller for at få visum med henblik på dit besøg ved at ansøge personligt til vores 

udenlandske missioner. Et e-visum er ikke gyldigt for rejser til Tyrkiet til andre formål end 

turisme og handel; det indebærer at udfylde en onlineformular og betale visumgebyret med 

kreditkort. Du kan finde oplysninger om landeberettigelse i www.evisa.gov.tr eller  

www.mfa.gov.tr. 

 

Opholdstilladelse 

Det er obligatorisk for udlændinge, der planlægger at blive længere end den periode, der er 

fastsat i et visum eller fritagelse fra det, eller i mere end 90 dage for at få opholdstilladelse. Der 

er forskellige typer af opholdstilladelser, afhængigt af formålet med dit ophold. Typerne af 

opholdstilladelser er:  tidsbegrænset opholdstilladelse, familieopholdstilladelse, 

studieopholdstilladelse, menneskehandel offer tilladelse, eller humanitær opholdstilladelse. 

 

For detaljerede oplysninger om de typer af opholdstilladelser, kan du besøge www.goc.gov.tr,  

www.liveinturkey.gov.tr  og  www.yimer.gov.tr, eller ring 157 fra Tyrkiet eller +90 312 157 11 22 

fra udlandet, for at få adgang til Udlændinge Communications Center. 

 

Bopælsstatus 

Den bolig, hvor en person er permanent vært kaldes et hjem. Det er obligatorisk at have en 

bopælsadresse registreret på adressesystemet. Personer, der er omfattet i af et nationalt 

ansvar eller personer, på kun opholde sig i de provinser, der er udpeget af Generaldirektoratet 

for Migrationsstyring, i henhold til deres status. Manglende overholdelse af denne regel vil 

resultere i begrænsning af de rettigheder og tjenester, som en borger har ret til. I 

overensstemmelse med ovenstående regler kan en person frit vælge, hvor vedkommende vil 

opholde sig i Tyrkiet. 

 

Ret til arbejds- og arbejdstilladelser 

Retten til arbejde er sikret ved forfatningen og lovene i Tyrkiet, og alle har ret til det. Som 

udlænding skal du have en arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Tyrkiet. Men hvis du 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.goc.gov.tr/
http://www.liveinturkey.gov.tr/
http://www.yimer.gov.tr/
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har fået tildelt en flygtninge- eller subsidiær beskyttelsesstatus, kan du arbejde afhængigt eller 

uafhængigt efter at have modtaget denne status. 

 

Arbejdstilladelser udstedes af ministeriet for familie, arbejdskraft og sociale ydelser. Alle kan 

ansøge om en arbejdstilladelse, enten i Tyrkiet eller fra udlandet. Begge typer ansøgninger skal 

indgives af en arbejdsgiver eller en virksomhed. Før ankomst skal man indsende sin ansøgning 

på en udenlandsk ambassade i Tyrkiet i det land, hvor han/hun bor. Den ansættelseskontrakt, 

der er aftalt med arbejdsgiveren, skal forelægges for Tyrkiets udenlandske mission. Derefter vil 

det udstedte referencenummer blive forelagt den tyrkiske arbejdsgiver, som vil blive bedt om 

at indgive en ansøgning på vegne af den potentielle arbejdstager. Arbejdsgiveren kan vælge at 

indsende ansøgningen via onlinesystemet. 

 

Retten til at ansøge om arbejdstilladelse er underlagt visse betingelser: Hvis du er bosiddende i 

Tyrkiet, skal du have en opholdstilladelse, der er gyldig i mindst seks måneder; Hvis du er 

international beskyttelsesansøger, skal du vente i seks måneder efter din ansøgning og i 

tilfælde af ansøgning som en betinget flygtning eller midlertidig beskyttelsesindehaver i seks 

måneder efter udstedelsen af dit identitetskort. 

 

Jobsøgning 

Sådan søger du job i Tyrkiet: 

• Hvis du er på udkig efter et job, er det en god idé at begynde med at informere folk 

omkring dig; 

• Du kan gennemse jobopslag online eller registrere dig på personalewebsteder. 

• Du kan spore jobopslag i aviser. 

• Du kan tilmelde dig virksomheder, der tilbyder beskæftigelse rådgivning; 

• Du kan søge direkte til organisationer og virksomheder. 

• Du kan tilmelde dig det tyrkiske arbejdsformidlingskontor (İŞKUR). 

 

Det tyrkiske arbejdsformidlingskontor (İŞKUR) er et statsligt organ, der gennemfører 

beskæftigelses- og erhvervsuddannelsesprocedurer for arbejdsformidlinger. Enhver person af 

enhver nationalitet kan tilmelde sig İŞKUR. Hvis du har en udlænding identitet nummer, kan du 

bruge de tjenester, der tilbydes af İŞKUR efter registrering på İŞKUR hjemmeside eller gennem 

Provinsiel Direktoratet for Arbejdskraft og beskæftigelse Agenturet i din provins. Midlertidig 

beskyttelse beboere i Tyrkiet kan deltage i uddannelsesprogrammer arrangeret af İŞKUR, efter 

at være bosiddende under midlertidig beskyttelse i mindst seks måneder. ISKUR-programmer 

hjælper ny ankomne med at få en erhvervsuddannelse eller uddannelse på arbejdspladsen. For 

mere information, kan du ringe 444 75 87 eller hotline 170, eller besøge  www.iskur.gov.tr. 

 

http://www.iskur.gov.tr/
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Andre gode hjemmesider for at finde job i Tyrkiet: 

• Kariyer.net: jobsøgningswebsted; 

• Jobs i Istanbul: job for indfødte engelsktalende; 

• Yenibiris: En anden jobsøgning site; 

• Craig's List Istanbul: beskæftigelse i Istanbul; 

• Hemmeligt CV Tyrkiet; 

• Learn4Good.com; 

• Karriere Jet Tyrkiet; 

• Marmaris Rekruttering; 

• MINLeder: ledelse og professionelle stillinger i Tyrkiet; 

• Tyrkiet Talent: job efter industri, erhverv og steder i hele Tyrkiet. 

 

Opstart af virksomhed i Tyrkiet 

Tyrkiet har skabt et ry som en voksende økonomi, der tiltrækker investorer over hele verden. 

Dens unge og dynamiske befolkning (med mere end 30 millioner unge), velkvalificerede og 

konkurrencedygtige arbejdsstyrke, udviklet infrastruktur, når det kommer til    transport, 

telekommunikation og energi industrier, samt dens centrale placering, alle disse sætter Tyrkiet 

blandt de førende økonomier i verden. Tyrkiet modtager omkring 12 milliarder dollars i direkte 

investeringer, og har over 50.000 virksomheder, der drives af udlændinge. Du kan investere i 

Tyrkiet under lignende forhold og med lignende rettigheder som tyrkiske borgere. 

 

De can enten investere i en eksisterende virksomhed i Tyrkiet eller starte din egen virksomhed. 

Hertil kommer, at hvis du beviser over for Ministeriet for Industri og Teknologi, at du har 

foretaget en samlet fast kapital investering på mindst $ 500.000 i Tyrkiet, vil du være berettiget 

til at ansøge om tyrkisk statsborgerskab. 

  

http://www.kariyer.net/
http://www.jobsinistanbul.com/
http://www.yenibiris.com/
http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/
http://www.secretcv.com/
http://www.learn4good.com/
http://www.careerjet.com.tr/
http://marmarisrecruitment.com/
http://www.myexecutive.com.tr/
http://www.turkeytalent.com/
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Denne publikation blev realiseret i projektet "Reinforce EU economies, reinforce human Capital" (Akronym 
"REUERHC" - Action n. 2018-1-IT01-KA202-006739) –  forbindelse med det europæiske program “Erasmus  
Plus KA2 strategiske partnerskaber for erhvervsuddannelser". 
 
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. 
Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for 
enhver brug, der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger. 
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