Drejebog
– Din Masterplan
Tillykke!
Du skal nu skabe grundlaget for din virksomheds succes. Det vil gøre
dig i stand til klart at kunne kommunikere dine budskaber til det rette
publikum, spare dig en masse tid og penge. Der er rigtig meget, der vil
gå igen, og der er ingen grund til, at du skal genopfinde den dybe tallerken hver gang. Fx når du skal kunne din elevatortale, holde et pitch,
forfatte din hjemmeside eller navngive dine produkter. Alt det kan du
føre tilbage til arbejdet med din Master- og forretningsplan.
Vidensbanken, hvor du har fundet denne drejebog, understøtter din vækst
og er bygget op i 3 trin:
1. Master Your Vision værktøjet som drejebøgerne
”Din Masterplan” og ”Din Forretningsplan” uddyber
2. ”De 5 elementer” om maskinrummet i dit firma,
”Det 6. element” om dig og ”Dit Lederskab”

Eksekvering

3. Sidst, men ikke mindst.
I Frie Selvstændiges vidensbank finder du andre
nyttige drejebøger, der kan hjælpe og inspirere
dig fra A-Z inden for din eksekvering. Vi har samlet
en hel række eksperter, der vejleder og inspirerer
dig omkring alt fra Google Analytics, til moms, til
Storytelling til dit generationsskifte.

Forretningsplan
Masterplan

Det er værktøjer, du kan bruge trin for trin, eller som en
à la carte menu. Alt efter, hvor netop du er med din forretning. Et rigtig godt sted at starte er med en god plan
og en struktur for dit arbejde med din plan.
Første trin er din Masterplan. Den består af:

Din idé

Din målgruppe

Din mission

Din vision

Din UVP

Du bliver ikke færdig på 5 minutter. Det kommer til at tage tid. Til gengæld er arbejdet med din
Masterplan et værdifuldt arbejde og en naturlig del af din langsigtede strategi.
Vi anbefaler, at du gør dig umage. Du vil få et klart overblik, så du mere præcist ved, hvad du er i
færd med at starte når du efterfølgende kommer til trin 2, din Forretningsplan, og senere konkret skal ud at kommunikere, sælge og planlægge dine aktiviteter.
Husk! Gem dine noter, vigtige info, analyser og tal du arbejder med. Det er rigtig smart bagefter at vide, hvor du fx lige havde de tal fra. Planlæg også dit publikum. Hvem tænker du senere
skal se og bruge din Masterplan? Tænk ind, at den skal være tilgængelig, dine budskaber klare
og korte. Du kan benytte vores ”Masterplan highlights” eller en anden model. Når blot du har en
komprimeret oversigt, så er du langt.
Er dette også for mig? Svaret er et klart ja. At gøre sig umage øger bestemt succesraten.
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Din idé
Din idé er din virksomheds eksistensberettigelse. Denne del er ret
nem. Du skal kunne formulere hvilket problem(er), du løser.
En beskrivelse af din idé er samtidig også en hjælp til dig. Du skal
kende hver en detalje. Du vil blive spurgt om detaljerne mange
gange, så det er vigtigt, at du kan dem. Du er jo virksomheden.
Inden du starter, får du her lidt inspiration. Det er fra Peter Drucker,
en af de mest indflydelsesrige tænkere inden for Management.
Because the purpose of business is to create a
customer, the business Enterprise has two
– and only two – basic functions: marketing
and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs.
Marketing is the distinguishing, unique function of the business.
Marketing is not a function. It is the whole
business seen from the customer’s point of view.

Det er ikke mere langhåret. The purpose of business is to create a customer.
Din idé krydret med marketing har ét formål. Skaf kunder.
Spids pennen og tag fx udgangspunkt i:
• Hvilket problem vil du løse?
• Hvem har det problem?
• Hvordan vil du løse det?
• Hvorfor er det en bedre løsning?
• Hvilken fordel vil du have i forhold til dine konkurrenter?
Formuler din idé til en kort sætning, fx:
• Dit firmanavn udvikler XYZ til dette publikum, der løser dette problem ved at …
• Vi løser dette problem med denne fordel. Det hjælper disse kunder med at nå dette mål
• For disse kunder, der har dette behov, løser mit produkt det med denne fordel
Slut af med at overveje to ting:
1. Er der en forretning i din ide. Er der et marked for den? Det starter med en god mavefornemmelse. Alt dit arbejde med Masterplanen, og senere din Forretningsplan, er selvfølgelig det,
der underbygger din tese.
2. Er du klar til at kaste dig ud i at være selvstændig? Der er op- og nedture, og det er hårdt
arbejde.
Hvis du kan sige JA, så er det jo kun at: Sæt i gang
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Din målgruppe
Det starter med, hvem dine kunder er. Undervejs i dit arbejde med
din Masterplan er det også ret nyttigt at vide, hvem dine fremtidige
kunder egentlig er.
• Hvem er dine første essentielle kunder?
• Dine fremtidige kunder?
• Har du et publikum?
Det er som Peter Drucker siger – The purpose of business is to create a customer.
Derfor skal du efter din idégenerering definere dit publikum. Du skal finde din målgruppe, der vil
købe dit produkt. Dette er også nyttig viden, når du senere skal reklamere og skrive tekster.
Spørgsmålene er:
• Hvem vil du nå?
• Hvem er det, du højest sandsynligt vil få som kunder i starten?
• Hvad er det for karakteristika, de har?
Gruppen skal også defineres:
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• Hvor søger de information?
• Hvilken fordel giver du denne gruppe?

• Er de på de sociale medier?
• Deres ønsker og behov
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• Hvad vil de ikke?
• Hvem tror de på?
Der skelnes mellem din målgruppe og deres personlighed.
Din målgruppe defineres bredt, hvor personbeskrivelsen er mere specifik.
Nu er opgaven at indsamle data på dit publikum. Del opgaven op i tre dele.
1. Hvad er dit marked helt generelt?
2. Inden for det marked, hvem er din målgruppe?
3. Hvem er personerne i den målgruppe?
Der skelnes mellem din målgruppe og deres personlighed.
Din målgruppe defineres bredt, hvor personbeskrivelsen er mere specifik.
Gem alle de data, du indsamler. Du kommer til at bruge dine data/markedsanalyser senere. Fx i din
forretningsplan, i dit investordeck, den dag du skal søge om funding eller måske får nye partnere ind.
Opret en mappe på dit drev med dine markedsanalyser. Sørg for, at dine data så vidt muligt er up to
date og præcise. Det er vigtigt for både dig og over for mulige samarbejdspartnere fremover.
Hvis du ikke kan finde eksakte tal, så brug dit bedste gæt. Forhåbentlig har du noget, du kan basere
din antagelse på.
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Din Mission
Din mission er midlet til at nå dit mål (visionen). Det er det, du hver
dag skal arbejde med i din virksomhed. Hvor din vision er de lidt
højere luftlag om ”i morgen”, er din mission kernen i din forretning.
Den er aktionsorienteret. Den giver kontekst til at nå dine mål for dit
firma.
Din mission kan bl.a. kredse omkring:
• Hvad du gør/tilbyder
• Hvem dine kunder er
• Hvordan du tilbyder dine services.
Din mission sætter et strategisk fokus for dit firma. Den gør arbejdet konkret for alle i firmaet og kommunikerer for omverdenen, hvad du arbejder
hen imod. Alle kunder og medarbejdere skal være i stand til at forså, hvad
din virksomhed er, og hvor du adskiller dig fra dine konkurrenter.
Alle har behov for en konkret retning at arbejde hen imod. Ligesom en godt
beskrevet vision, så hjælper en klar mission i mange aspekter i din virksomhed.
Den motiverer alle, der arbejder i virksomheden. Forestil dig, at der ikke er en mission.
Så vil spørgsmålet, hvad skal vi egentlig lave her, ret hurtigt komme.
Din kommende kommunikationsstrategi skal ligesom din vision også understøtte din mission.
Når du skal kommunikere til dit publikum, skal de kunne se en rød tråd gå igen.
Spids pennen og tag fx udgangspunkt i:
• Hvad tror du på?
• Hvad vil du opnå?
• Hvorfor starter/eksisterer dit firma?
• Hvad beskriver bedst din virksomhed?
Det er punkter, der kan spore dig ind på at få skrevet din mission.
Husk! Din mission skal kunne inspirere, beskrive, hvad du vil opnå, og skabe. Gerne handlingsorienteret, evt. med en deadline.
Nu skal du til at stykke det hele sammen til en god sætning. Til det er her lidt inspiration:
To accelerate the world’s transition to sustainable energy

We strive to offer our customers the lowest possible prices,
the best available selection, and the utmost convenience

Spread ideas
To connect the world’s professionals to make them more
productive and successful.
LinkedIn beskriver, hvem deres kunder er.
TED beskriver simpelt, hvad de gør. De spreder ideer.
Amazon beskriver konkret, hvad de tilbyder.
Teslas ”accelerate” er det aktionsorienterede ord, der beskriver det, de arbejder på hver dag.
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Din vision
Din vision er fremtidsorienteret. Det store billede. Det er, hvordan
verden kan blive lidt bedre med din idé eksekveret. Omvendt er din
mission den, der bringer din vision til live. Det du med din mission
hver dag arbejder hen i mod, og er en del af dine strategier.
Din vision er med andre ord det, du brænder for. Årsagen til, at du vil
skabe din virksomhed. Det er ikke, at du vil ramme 100 millioner
i omsætning om 5 år. Det er din drivkraft, din inspiration. Den, der
skaber engagement.
Den kan med fordel fortælle:
• Hvorfor din mission betyder noget
• Hvorfor den er meningsfuld
• Er værdig at arbejde for
• Uddybe hvad dit tema er.
Fortæl kommende samarbejdspartnere, mulige
investorer og kommende kolleger, hvorfor din
mission er vigtig. Formuleret med få ord. Ikke
en lang sætning ingen kan huske. Alle skal let
forstå, hvad du har gang i, og let kunne genfortælle det. Tænk blot på, at historiefortælling er
noget af det ældste, vi har. Alle kan relatere til
en god fortælling. Bliv ved, til du kan formulere
kernen i det, du vil.
Din vision skal tale til den limbiske hjernehalvdel – den del, der forstår følelser. Den anden
hjernehalvdel analyserer. Vi mennesker køber
meget mere, er mere villige til det, hvis vi bliver
inspireret af et godt formål, en god historie, en
god mission. Hvad det er, du gør for dine kunder. Oplevelsen de får.

Profit
Kunder
Medarbejdere
Formål
først

Din vision vil fremover være dit omdrejningspunkt og en essentiel del af din langsigtede
strategi. Det er den, der giver din virksomhed
formål og mening.
Det er ikke altid nemt at få alle sine tanker og ideer ned på skrift. Start med at overveje nogle bud,
der passer til din målgruppe. Dine første kunder. Det er vigtigt, at din vision taler til dem, eller måske
skal den justeres lidt?
På sigt udvides din kundegruppe. Din vision skal kunne vokse i takt med, at du skal ud og inspirere
flere. Tænk på, at Apple også blot havde en mindre tro skare i starten. Så kom resten af verden ligesom med efterhånden. Dit arbejde med visionen vil hjælpe dig i mange aspekter fremover. I dit pitch,
elevatortalen, dit site, din marketing, dit salg, din rekruttering. Alt fremtidigt content skal følge din
vision, dit formål og kommunikere dette.
Tag fx udgangspunkt i:
• Hvad betyder dit produkt for kunderne?
• Hvad hjælper det dem med?
• Hvordan gør det deres liv bedre?
• Hvad opnår de?
• Hvad er din ambition for firmaet?
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De 8 arketyper – Hvilken passer mest til dig?
Der er 8 arketyper, når du tænker vision. Du vil højst sandsynligt genkende dig selv i mindst en af dem.Udgangspunktet for de 8 arketyper er Maslows behovspyramide
med dens fem trin, to niveauer, mangelbehov og vækstbehov. De tre nederste, mangelbehovene, er de stærkeste. Du har mere behov for mad (fysiologisk) end
anerkendelse. De to vækstbehov, anerkendelse og
selvrealisering, kan altid vokse.

Selvrealisering
Behov for
anerkendelse
Sociale behov
Behov for sikkerhed og tryghed

De 8 arketyper er:
1. Beskytteren – Er motiveret af at
hjælpe andre. Visionen vil her lægge
vægt på at beskytte, hvad der
opfattes vigtigt.

Fysiske behov

2. Befrieren – Genopfinder et ødelagt system. Motiveres af at befri andre, få dem et bedre sted
hen. Netflix og Uber gør begge det.
3. Designeren – Lægger vægt på design med banebrydende produkter/løsninger, der forbedrer
kundernes liv. Apple er det oplagte eksempel.
4. Guiden – Arbejder med den individuelle udvikling. Visionen bunder i navigation gennem livet.
Google udvikler teknologi, der samler information til fordel for alle.
5. Advokaten – Kæmper for grupper. Det kan være hjemløse, syge, alskens grupper, der har udfordringer. Visionen her vil være støttende for disse grupper.
6. Udfordreren – Inspirerer til forandringsskabende handling fra individer. Starbucks vision “To
inspire and nurture the human spirit one cup at a time” ses i Upstanders kampagnen.
7. Foreneren – Bliv en del af en bevægelse, selvrealisering. Visionen her vil handle om lede andre
mod en ny standard. Eksemplerne er mange, fx miljø og madvaner. Vegansk mad fremfor miljøskadeligt kød er her i 2021 en bevægelse, mange unge følger.
8. Mesteren – Her er du på en mission for at forbedre verden – at sætte en ny standard. Tesla er et
eksempel herpå.
Det var de 8 arketyper. Tag udgangspunkt i den type, du synes passer bedst til dig og din forretning.
Formålet er at hjælpe dig til at forså, hvad du tilbyder, og hvorfor det betyder noget for dine kunder.
Det er punkter, der kan spore dig ind på netop din vision. Nu skal du til at stykke det hele sammen til
en god sætning. Her er der lidt inspiration til opgaven:
To create the most compelling car company of the 21st century by driving the
world’s transition to electric vehicles
To be Earth’s most customer-centric company, where customers can find and
discover anything, they might want to buy online
We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and,
ultimately, the world
To create economic opportunity for every member of the global workforce.
De holder sig alle i de højere luftlag. LinkedIn vil skabe forbindelse mellem alle arbejdende i verden.
TEDs vision handler om indflydelse, og hvorledes spredning af ideer vil skabe ændring i verden.
Amazons om at kunne bringe alt til alle.
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Spids pennen. Brug fx vores skabelon til din Vision. I den er der en række
hjælpespørgsmål og forslag til sætningsstrukturer, du kan bruge til at formulere din vision.
Når du har beskrevet både din vision og din mission, så skal de til eksamen:
• Er der en klar forskel mellem dem?
• Handler din mission om, hvad du vil opnå?
• Fortæller de en god historie, der inspirerer?
• Er de ”catchy”, ligger de ”godt” i munden, om du vil?
• Kan de nemt huskes?
• Kan du indsætte enten ”fordi”, ”for at” eller ”vi” mellem din mission og vision?
Fx Tesla
Mission: To accelerate the world’s transition to sustainable energy
Vision: To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world’s
transition to electric vehicles
Det kan blive til “To accelerate the world’s transition to sustainable energy WE create the most
compelling car company of the 21st century by driving the world’s transition to electric vehicles”
Kan din mission og vision bestå det kvalitetstjek?
Hvis ja, så gå ud og afprøv dem på nogen, der intet har med dit firma at gøre. Se deres reaktion.
Inspirerer det, du siger, til spørgsmål, til nysgerrighed?
Hvis ja, fedt!
Du er højst sandsynligt ved at være i mål. Bliv ved med at teste, juster måske lidt til. Din vision og mission bliver kernen i din kultur og omdrejningspunktet i alt, der arbejdes på i dit firma. Det er også vigtigt, den dag din virksomhed vokser. Ligesom dine kunder har købt ind på din vision og mission, så skal
dine nye kollegaer også.
Hvis nej, så giv ikke op. Det er vigtigt, at du nailer denne opgave. Du vil på sigt spare rigtig meget tid og
penge på, at din historier er til et 12-tal. Så spørg dine testpersoner, hvad de hører, få noget inspiration
til at forbedre dit manus.

Din UVP (Unique Value Point)
Først og fremmest. Du er kommet langt. Du har din ide, din målgruppe, din vision og mission. Det er der
ret mange der ikke har.
Medmindre du står med en hel unik ide eller opfindelse, der soleklart vil være efterspørgsel efter, så
står du givet vist i et marked med hård konkurrence.
Du bliver derfor nødt til at adskille dig. Din succes kommer selvfølgelig ikke blot med et par fancy ord.
Der skal også eksekveres bagefter. Det at adskille sig i hård konkurrence kan virke svært. Derfor er her
en guide, der kan inspirere dig til opgaven.
Spids pennen, igen, og tag fx udgangspunkt i:
• Hvilket specifikt behov løser du?
• Hvilke specielle kvaliteter adskiller dig fra konkurrenterne?
• Hvad motiverer dine kunder til at købe hos dig?
• Hvad lover du dine kunder?
• Hvordan foregår deres købsbeslutning?
• Hvilken oplevelse køber dine kunder egentlig med dit produkt?
• Hvad kommunikerer dine konkurrenter?
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• Kan din UVP omsættes til dit brand slogan?
• Kan du bruge din UVP i et pitch?
• Hvilken værdi tilfører du?
Nu skal du til at stykke det hele sammen til en god
sætning. Til det er her lidt inspiration:
Skillshare:

“Learn a New Skill Each Day”

Walmart:

“Save Money. Live Better”

Uber:

“Get there: Your day belongs to you”

Budweiser Beer:

“The Great American Lager”

Selv hvis firmaet er ukendt, kan du forestille dig, hvad firmaet tilbyder, og de fordele de har.
Formuler din UVP til en kort sætning, fx:
• For disse kunder, der behøver X, findes din forretning Y. Den tilbyder Z modsat dine konkurrenter
• Hvad du tilbyder af fordele, som dine kunder kan relatere til.
Din UVP er også basis for fremtidige reklamer og online budskaber. Derfor er dette arbejde også
så værdifuldt for dig.
Der er flere steder online, hvor du med fordel kan bruge din UVP:
• I den ”header” du har på dit site
• Under konkrete produktsider
• Dine mailkampagner
• I din tagline
• I en boks for sig.
Dertil er der de sociale medier, nyhedsartikler, blogindlæg, Google søgninger, radio etc.

Kontakt Frie Selvstændige
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
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