
Drejebog
– Når du stifter virksomhed
Når du overvejer at blive iværksætter, kan det virke kaotisk.
Hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt? 

En rigtig god måde at finde ud af, om du har tænkt på alt, når du skal 
starte virksomhed, er at lave en forretningsplan. Den kan hjælpe dig 
på mange af de områder, du skal forholde dig til som selvstændig.

Forretningsmodel
En forretningsmodel indeholder en beskrivelse af din kommende virk-
somhed:

1. Værditilbud – en form for beskrivelse af din produktidé i forhold til
 kommende kunder.

2. Segmenter – hvem ønsker du at sælge til?

3. Salgskanaler – hvem er dine kunder og hvad kan de bidrage med?

4. Dine partnere – hvem kan hjælpe dig? 

5. Arbejdsfordeling – hvordan fordeler I opgaverne i virksomheden?

6. Produktion – hvordan skal produktionen foregå og hvad bliver prisen?

7. Forventede udgifter og indtægter – lav et likviditetsbudget.

Hvis din forretningsmodel skal øge sandsynligheden for en positiv bundlinje, så kræver det, at risiko 
og indtjeningsmuligheder er i balance.

Bank
Sørg for at have alt på plads vedr. kreditter og bank inden opstart.

Få styr på dine forsikringer
Der findes en række forsikringer, som du skal forholde dig til, når du starter virksomhed. Nogle forsik-
ringer er lovpligtige, bl.a. arbejdsskadeforsikring for medarbejdere og ansvarsforsikring, mens andre 
er frivillige.

Kontakt dit forsikringsselskab, så I kan finde de nødvendige forsikringer eller benyt Alm. Brand, som er 
vores samarbejdspartner.

Som selvstændig kan du frivilligt vælge at tegne en forsikring som dækker ved erhvervssygdomme/
ulykker. Det kan du gøre ved Arbejdmarkedets Erhvervssikring (AES).

Du kan også sikre dig mod følger af Erhvervssygdomme ved at betale et bidrag til AES. (priserne er 
branche bestemt).

Læs evt. mere og tilmeld dig på: aes.dk

Sygedagpengeforsikring når du er selvstændig
Som selvstændig får du ingen sygedagpenge de første 14 dage, når du er syg, medmindre du har teg-
net en sygedagpengeforsikring hos Udbetaling Danmark.

Du kan vælge mellem at få sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag, og om du vil være dækket af en 
minimumssats eller en maksimumssats. »

https://www.aes.dk/


Uden sygedagpengeforsikringen vil du først kunne modtage syge-
dagpenge fra kommunen efter 14 dage, og her bliver beløbet be-
regnet ud fra din seneste årsopgørelse.

Tegn forsikringen indenfor de første 3 måneder som fuldtidsselv-
stændig, ellers er der en karens på 6 måneder.

https://virk.dk/vejledning/sygedagpengeforsikring

ATP er også vigtig
Selvstændige kan blive ved med at være medlemmer af ATP Livslang    
pension. Men modsat lønmodtagere så skal selvstændige selv aktivt
tilmelde sig ATP for at få del i ordningen. Det sker ikke automatisk.

ATP udbetales fra den dag, du bliver folkepensionist og resten af livet. 
ATP er et tillæg til folkepensionen og udbetales til ægtefælle, samlever
og børn ved død inden 70 år.

Det koster 284 kr. pr. måned pr. medlem (eksempelvis ved flere ejere).

https://virk.dk/myndigheder/stat/ATP/

Pensionsopsparing
Op imod hver anden selvstændige glemmer at få indbetalt til pension.

Du har sikkert fået indbetalt til pension som lønmodtager – men hvad nu som selvstændig?
(Vi samarbejder med Alm. Brand, som både har erhvervsforsikringer, pension m.m. Kontakt os gerne 
for en henvisning).

Husk de nødvendige tilladelser
Afhængig af branche kan det være nødvendigt at indhente tilladelser, fx til alkoholbevilling i restau-
rationsbranchen. Find ud af, om du har brug for nogle tilladelser, der er nødvendige for dig i forbin-
delse med opstart af virksomhed. Søg tilladelserne, inden du starter din virksomhed op.

Find et godt lokale/lejemål til din virksomhed
Overvej, hvor din virksomhed skal ligge, og om du fx skal leje et kontor, et butikslokale eller benytte
din egen stue. Nogle virksomheder kræver særlige lokaler.

Nøgleressourcer:
• Menneskelige kompetencer
• Du skal kunne dit fag
• Maskiner og udstyr
• IPR (patenter, varemærke, produkt og designbeskyttelse)
• Kapital/investorer

Nøgleaktiviteter:
• Hvor skal du have dit fokus?
• Hvad er dine spidskompetencer?
• Hvad er du ikke selv god til, og hvad skal du evt. købe dig til?
• Regnskab og økonomi
• Hjemmeside og webudvikling
• Hvad skal outsources og hvad kan du selv gøre?

»

https://virk.dk/vejledning/sygedagpengeforsikring
https://virk.dk/myndigheder/stat/ATP/


Nøglepartnere:
• Udvikling
• Produktion
• Salg
• Service
• Markedsføring/web
• Revisor
• Bank/forsikring/pension

Omkostningsstruktur:
• Er du kost- eller værdibasseret?
• Sælger du varer eller ydelser?
• Overblik over faste omkostninger (løn, husleje, bil, forsyningsselskaber mm.)
• Overblik over variable omkostninger
• Hvor høj indtjening er nødvendig?
• Hvor høj indtjening kan skabes?
• Hvordan får du sikret effektiv efterkalkulation på alt?

Tjekliste i forbindelse med opstart af virksomhed:

Hvad er din forretningsidé
Det er vigtigt, at du er helt klar på, om din idé er så god, at du på forhånd har en god fornemmelse 
af, at den kan videreføres, og du kan leve af den.

Undersøg dit marked
Hvilket kundegrundlag har du? Hvilke andre aktører er der på markedet, hvem er dine konkurren-
ter? Hvordan er kundemulighederne?

Få styr på økonomien
Lav et etableringsbudget (finansiering af opstart) og et driftsbudget, så du har et overblik. Så står 
du også godt rustet, når du skal have et møde med banken.

Annoncering
Hvordan vil du nå dine kunder? Der er mange muligheder for online digital markedsføring. 
Desuden er der netværk, telefonsalg, kanvas osv. Hvad vælger du?

Valg af virksomhedsform
Skal det være personligt ejet eller et selskab? Det er vigtigt at få taget en beslutning, inden du får 
registreret et cvr. nr. 

Opret et cvr. nr.
Det er vigtigt at registrere din virksomhed. Hvis du laver hobbyprægede virksomhedsaktiviteter 
og din omsætning er under 50.000 kr. om året, behøver du dog ikke at registrere din aktivitet.
Husk Nem konto, NemID og sørg for at få dig tilmeldt digital post.
Det er også en god idé med en erhvervskonto i banken.

Bliv moms- eller lønsumsregistreret eller ingen af delene
Du skal ved registrering af virksomhed vælge, hvilken virksomhedsform du ønsker. Virksomheder 
der arbejder med sundhedsydelser, som fx fysioterapeuter, psykologer mv. skal registreres ved 
lønsumsafgift. Lønsumsafgift registreres dog først, når grundlaget for at beregne lønsumsafgif-
ten er mere end 80.000 kr. indenfor de seneste 12 måneder.

Få styr på dine forsikringer
Både privat, erhvervsmæssigt samt AES – Arbejdsgivernes Erhvervssikring. Tjek både vedr. 
ansvar, rådgivning, sygdom m.m.

Husk også sygedagpengeforsikring hos Udbetaling Danmark (Tlf. 70 11 12 13). »



Husk indbetaling til pension samt ATP
Det er vigtigt, at du er med til at sikre dig økonomisk – også efter dit arbejdsliv.

Revisor/bogholder
En af de ting, det er vigtigt at have styr på, er økonomi, regnskab, bogholderi, moms, told, skat 
m.m. Derfor kan en bogholder eller revisor være en stor hjælp.

Køb dig til det, du ikke er god til
Hvis der er noget, man selv har svært ved at udføre, kan det være meget vigtigt at købe sig til de 
ydelser. Der kan være mange penge sparet ved at få sendt fx regninger ud til tiden og få rykket
for de forfaldne fakturabeløb, samt at få lavet bogføringen klar til moms og regnskabsafslutning. 
Hvad med hjemmeside m.m.? Du kan måske tjene din egen løn meget bedre andre steder.

Vigtigt med et godt afsæt
Henvend dig hos dit lokale erhvervsråd eller hos Startvækst i dit område.

Deltag gerne i lokale iværksætterkurser.

Brug dit netværk – sørg hele tiden for at udvide og vedligeholde dit netværk.

Søg sparring/vejledning lokalt og gerne hos os i Frie Selvstændige.
Vi har specialister og lokale rådgivere, som er der netop for dig.

Find gode råd
startupsvar.dk

Er du selvstændig eller på vej til at blive det? 
Vores virksomhedsspecialister står altid klar til at give 
dig 1:1 sparring. Kontakt os, hvis du får brug for hjælp.

Frie Selvstændige
Telefon: 63 13 85 50
frie.dk

Kontakt Frie Selvstændige

https://www.frie.dk/selvstaendig/

