
 

© Mors Business side �  af �1 19

1. At tjene penge nok 

2. Ubalance familie/arbejde
3. Frygt

Mors Business

Sådan løser du de 
3 største forhindringer for 

selvstændige mødre!



Indhold 
  

Forord            s. 3 

 Forhindring nr. 1 – At tjene penge nok       s. 4 
 Kend din målgruppe, og vælg en niche frem for at sælge til alle  
 Sig, hvad du vil have, at dine kunder skal gøre  
 Sådan får du det til at føles naturligt 
 Sælg løsninger på problemer – ikke metoder  
 Vær dig selv, og vær synlig  
 Lær at sætte pris på dig selv  
 Tilbyd forskellige produkter 
 Brug din tid på det, der skaber resultater 

 Forhindring nr. 2 – Ubalance mellem arbejde og familie    s. 8 
Sådan finder du din vision 
Sådan finder du dine kerneværdier 
Du kan ændre dine værdier 
Undgå at sabotere dig selv 
Sådan skaber du tid til det, der er vigtigt for dig 

 Forhindring nr. 3 – Frygt         s. 15 
Hvad vil frygten dig? 
Frygt for, hvad andre synes 
Hvad er det værste, der kan ske? 
Handling frem for perfektion 

 Følg din drøm          s. 19 

© Mors Business side �  af �2 19



Forord 

Denne guide henvender sig primært til dig, som vil være 
selvstændig eller lige er startet.  
Du vil gerne lykkes med din virksomhed og have tid til din 
familie, og du er bevidst om, at det er dit ansvar og dine 
handlinger, der gør, at du får de resultater, du ønsker dig. 

For at hjælpe dig på vej har jeg taget tre af de største 
forhindringer, som selvstændige mødre støder på, og vil her give 
dig effektive løsninger til at komme over dem.  
Du får muligheden for at lære af andres erfaringer, fejltagelser 
og succeser, så du kan skyde genvej til dit mål. 

Forhindring nr. 1: At tjene penge nok  
Lær, hvordan du tjener nok uden at skulle arbejde hårdere. Tag de rigtige priser, forstå din 
målgruppes problemer, og lav et salgssystem, der sikrer dig kunder.  

Forhindring nr. 2: Ubalance mellem familie & arbejde 
Lær, hvordan du skaber tid til det, der er virkelig vigtigt for dig. Lav en motiverende vision, find 
dine kerneværdier, og få et system, der nemt hjælper dig med at holde styr på det hele. 
 
Forhindring nr. 3: Frygt! 
Få redskaber til at arbejde med din frygt, så den ikke forhindrer dig i at nå dine mål, og få succes 
med din virksomhed. 

Lav de forskellige øvelser, hvis du også vil skabe en forretning, hvor du laver det, du elsker, og har 
tid til familien.   
Du får mest ud af øvelserne, hvis du går i dybden med dem og giver dig tid til processen. Tænk 
eventuelt på din virksomhed som et træ. Det er vigtigt at gro rødder, for at ens træ kan blive stort og 
smukt. Uden rødderne vil træet let vælte. De svar, du kommer frem til i øvelserne, er med til at sikre 
dig nogle stærke rødder. 

God fornøjelse! 

Kærlig hilsen 

Christine  
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Forhindring nr. 1 – At tjene penge nok  

I denne del kan du lære, hvilke parametre du kan skrue på for at 
sælge mere, hvad der er de typiske faldgruber, og hvilke 
aktiviteter du skal prioritere. 

Jeg kender mange, der tror, at det er nok med en hjemmeside med et 
fint billede og et visitkort for at få succes med deres forretning. De 
fleste opgiver desværre deres drøm, fordi der ikke kommer kunder 
nok på denne måde. 
 
At være selvstændig er 80 procent salg. Derfor er det vigtigt, at du 

sætter dig godt ind i det og laver en plan for salg og markedsføring, 
hvis du vil lykkes med din forretning. Kunderne kommer ikke af sig selv. Du skal være synlig og 
vedholdende i din kommunikation for at opbygge relationer til dem, så de får lyst til at blive kunder 
hos dig.  

Kend din målgruppe, og vælg en niche frem for at sælge til alle  

Det er altafgørende, at du kender din målgruppe, så du kan identificere deres problemer og tale 
direkte til dem i din markedsføring og på din hjemmeside.  
Vi lever i et samfund, hvor der er så mange tilbud og valgmuligheder, at vi helst vil hjælpes af en, 
der er ekspert på lige netop vores område. Hvis forholdet knager, vil jeg hellere gå til en parcoach 
end en, der coacher alle – også selv om metoden måske er den samme. Det samme gælder dine 
kunder.  
Forestil dig, at du vil sælge massage. Alle kan i princippet have glæde af det, men der er meget stor 
forskel på, hvor og hvordan du vil kommunikere, afhængigt af om din målgruppe er gravide, 
pensionister eller eliteidrætsudøvere. 
Så selv om det kan være skræmmende at vælge nogle fra, så er en niche den mest effektive måde at 
få dine kunders opmærksomhed på.  

Den måde, du finder din målgruppe på, er ved at finde et fælles problem.  
Det vil sige, “kvinder i 30’erne” er ikke en målgruppe, mens “single kvinder i 30’erne, der er 
ensomme” eller “stressede småbørnsmødre” er en målgruppe. 

Sig, hvad du vil have, at dine kunder skal gøre 

Mange kvinder har svært ved at tage penge for deres ydelser. Vi vil helst gerne hjælpe og bryder os 
ikke om at skulle sælge, virke anmassende eller pådutte nogen noget. Men det er en dårlig 
forretningsstrategi, hvis du gerne vil tjene penge. Vi håber tit, at folk selv kan regne ud, at de har 
brug for vores ydelser eller produkter, så vi ikke behøver at sige noget. Men hvis du vil have folk til 
at handle hos dig, er du nødt til at være tydelig i din kommunikation og fortælle folk, hvad du vil 
have, at de skal gøre. I onlineverdenen er der en trend med at blive “magnetisk” og tiltrække 
kunder, men selv når du bruger disse lokkemetoder til at få folk over på din hjemmeside og give 
dem en gratis smagsprøve, så er det nødvendigt med klare købsinstrukser som “køb nu”, “tilbud”, 
“begrænset antal” og så videre, der opfordrer folk til handling. Det lyder måske mærkeligt, men der 
er større sandsynlighed for, at dine kunder gør det, hvis du beder dem om det. 
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Sådan får du det til at føles naturligt 

Måske hører du til flokken, der synes, at det er ubehageligt at bede andre om at købe, især hvis du 
står over for personen. En god måde at komme over dette ubehag på er ved at fokusere på den 
forskel, din service eller dit produkt gør for dine kunder. Du ville jo ikke sælge dem noget, hvis ikke 
du vidste, at det har værdi og kan hjælpe dine kunder på den ene eller den anden måde. Når du 
fokuserer på, hvad din service eller dit produkt gør for dem, så handler det ikke længere om penge 
eller om dig, men om at gøre noget godt for andre. 

Prøv derfor at finde ind til din begejstring for det, du laver.  
Hvorfor er det så godt?  
Hvorfor er det lige netop dét, du vil arbejde med i din virksomhed? 

Sælg løsninger på problemer – ikke metoder 

Som nyuddannet coach var jeg meget begejstret for alle de resultater, man kan opnå med coaching. 
Jeg havde lyst til at gå ud som coach og sælge coaching. Problemet er, at ord som eksempelvis 
coach og mindfulness er blevet meget udvandede gennem de sidste par år, og at der er lidt af hvert 
på markedet.  
Dine kunder er også i bund og grund ligeglade med, om det er coaching, terapi eller andet, du 
sælger, bare det virker og løser lige netop deres problem. Så medmindre du er meget kendt, er det 
nemmere at sælge løsningen på et problem frem for metoden, som coaching, terapi eller lignende jo 
er.    
Hvis du eksempelvis hjælper dine kunder med at holde op med at ryge, så er det ikke så vigtigt, om 
du gør det gennem akupunktur, hypnose eller nikotintyggegummi. Det, der er vigtigt, er, at det 
virker – helst hurtigt, nemt og smertefrit.  

Hvilke problemer løser du for dine kunder? 

Her kan det godt betale sig at være grundig. Jo bedre du kan beskrive din kundes problem, desto 
større er sandsynligheden for, at de køber noget af dig, og samtidig mindsker du risikoen for 
ubehagelige afslag. 

Vær dig selv, og vær synlig 

Mennesker køber af mennesker, så jo mere du er dig selv og viser, hvem du er – ikke nødvendigvis 
privat, men hvad dine holdninger og værdier er – desto bedre kan dine kunder mærke dig, og du vil 
hurtigere kunne skabe en relation til dem og opbygge den nødvendige tillid for, at de har lyst til at 
handle med dig. 
Online markedsføring er meget oppe i tiden, og det er nok også svært at undgå at have en 
hjemmeside.  
Du skal vide, at det tager tid og kræver en god strategi at opbygge rigtige relationer på nettet. Er din 
kerneforretning ikke en webshop, og vil du gerne hjælpe rigtige mennesker med terapi, coaching, 
healing, træning, vejledning, rådgivning eller lignende, vil du alt andet lige få bedre resultater, hvis 
du er sammen med mennesker frem for at gemme dig bag en skærm. Altså ved at ringe til dem, du 
gerne vil i kontakt med, netværke med dem, holde foredrag eller mødes med dem til kaffe. 
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Selvfølgelig kan du tjene penge online, men det tager tid og/eller kræver mange penge til annoncer, 
hvis du vil have hurtigere resultater. Derfor er den korteste vej til en god indtægt at se frygten i 
øjnene og være sammen med mennesker.  
Og lur mig, om du ikke også vil synes, at det er sjovere i længden. Det føles tomt, hvis din tætteste 
relation er dit tastatur og din skærm, når du brænder for at hjælpe andre. Og det giver en helt anden 
tilfredsstillelse, når du “connecter” med dine kunder frem for at få et like. 

Lær at sætte pris på dig selv! 

Mange kvinder, mig selv inklusive, er “pæne piger”, der synes, at det er svært at tale om penge og 
at skulle sælge sig selv. Jeg kan huske, at da jeg lige var blevet færdiguddannet som coach, ville jeg, 
som så mange af mine medkursister, gerne i gang med det samme. Jeg fandt hurtigt ud af, at det er 
hårdt arbejde at sælge enkeltsessioner, og at der skal mange til sessioner til, hvis jeg kun tager 500 
kr. i timen inklusive moms. 
Men det kan være svært at beregne sin timepris – især hvis man først har været lønmodtager. For 
umiddelbart lyder 500 kr. inklusive moms som en god pris, men hvor mange klienter skal du så 
have om ugen? Og kan du skaffe så mange?  

Du kan bruge denne formel til at beregne din timepris: 

A. Hvor mange uger om året vil du arbejde? 52 uger minus ferie og sygdom? Lad os sige 45 
uger for eksemplets skyld. 

B. Hvor mange timer om ugen regner du med at kunne fakturere? Det vil sige 1:1-sessioner? 
Regn med cirka 10-15 timer, da du også skal bruge meget tid på salg og administration. 

C. Hvor meget vil du mindst omsætte for om året? Dette skal dække din løn og dine udgifter 
(for eksempel svarer 480.000 kr. til 40.000 kr./md.), så lad os bare sige 600.000 kr. 

Det vil sige 600.000 divideret med (45 uger *15 timer) = 888,88 kr./timen + 25 % moms (glem ikke 
skattefar). Det vil sige, at kunden skal betale 1.110 kr. for en time, hvis du sælger til privatpersoner. 
Nu kender du din mindste timepris.  

Måske er du ligesom mig og tænker, hvem vil betale så meget for en time med mig? Det tænker 
dine kunder måske også, for 1.100 kr. kan se ud som en høj timeløn. 
Men tænk på, at det er en ydelse, du sælger – ikke dig selv. Tænk på den merværdi, du skaber for 
dine kunder, når du fastsætter dine priser, frem for at tænke på, hvad du er værd som person. For det 
er merværdien, kunderne betaler for for at få løsningen på deres problem.  

Tilbyd forskellige produkter 

Det er nemmere at sælge til en person, der allerede er kunde, end en, der lige har hørt om dig og 
dine ydelser. Det skyldes, at du allerede har opbygget en relation til personen. Derfor er det bedste, 
du kan gøre, at have produkter, der supplerer hinanden, så du gør det nemt for dine kunder at købe 
mere. 
Eksempel hvis du sælger ringe, så sælg også halskæder og armbånd. Hvis du sælger coaching, så 
tilbyd forløb, pakker, e-bøger eller kurser.  
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Hvordan kan du sammensætte dine ydelser?  
Hvilke andre produkter kan du sælge? 
 
Er du i tvivl, så se på, hvad andre i din branche gør, og lad dig inspirere.  

Tip! 
Som tommelfingerregel vil 20 procent af dine kunder gerne købe et VIP- eller luksusprodukt hos 
dig, der koster cirka fire til fem gange mere end dit basisprodukt eller din basisservice. Hvis ikke du 
har det på “hylderne”, så overvej, hvad det kunne være, som er en naturlig forlængelse af det, du 
allerede tilbyder. 

Brug din tid på det, der skaber resultater 

Er du ikke startet endnu, så kan det være svært at vide, men når du har været i gang i et stykke tid, 
så kig på, hvordan du bruger din tid, og hvilke resultater dine handlinger skaber. 
Som selvstændig er der mange opgaver, og du kan sagtens have rigtig travlt, uden at det kan ses på 
din bundlinje. 
Det er ikke altid, at tingene lykkes første gang. Tit skal du evaluere på det, du har lavet, og forbedre 
det, før det virker. Når det så er sagt, er det vigtigt, at du er ærlig over for dig selv, bruger du din tid 
på aktiviteter, der giver kunder, og forbedrer dit salg – eller gemmer du dig bag produktudvikling, 
administration og Facebook-opdateringer? 
Du bør bruge tid på salg hver dag. Det kan være at stå i butik, sende nyhedsbrev, ringe til potentielle 
kunder eller samarbejdspartnere, annoncere og så videre. Gør du det ikke, kan du ikke forvente at 
sælge noget. Det er ikke nok med en fin produktbeskrivelse på din hjemmeside, hvis der ikke er 
nogen, der læser den. 

Prioriterer du salg? Hvad gør du hver uge eller hver dag? Hvad kan du gøre mere af? 
Husk: Du er nødt til at så for at kunne høste, og du er nødt til at skabe relationer for at kunne sælge. 

Opsummering af hovedpointerne i dette kapitel: 
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• Kend din målgruppe


• Sig, hvad de skal gøre


• Fokusér på den forskel, din service eller dit produkt gør


• Lær at sætte pris på dig selv


• Tilbyd forskellige produkter


• Sælg løsninger på problemer – ikke metoder


• Brug din tid på det, som skaber resultater



Forhindring nr. 2 – Ubalance mellem arbejde og familie 

Jeg vil i denne del vise dig, hvordan du skaber tid til det, der er 
virkelig vigtigt for dig. Det handler blandt andet om at lave en 
motiverende vision, finde dine kerneværdier og få et system, der 
nemt hjælper dig med at holde styr på det hele. 

Ud over at lave det, jeg brænder for, er formålet med at være 
selvstændig for mit vedkommende at have større frihed og fleksibilitet 
i mit arbejde, så jeg har mere tid til min familie. Det værste for mig vil 
nemlig være at se tilbage på mit liv og fortryde, at jeg var gået glip af 
vigtige øjeblikke med mine børn. 

Men der er kun 24 timer i døgnet, så det kræver en vision og 
planlægning, hvis det hele skal gå op i en højere enhed. De fleste 
mødre ønsker ikke at ende med stress over arbejdsopgaver, der hober 

sig op, og dårlig samvittighed over, at de ikke har tid nok sammen med børnene. Eller at de ikke er 
nærværende sammen med børnene, fordi deres tanker er et andet sted. 

Som selvstændig og mor er der altid nok at lave, og derfor er det også nødvendigt at vælge de 
rigtige ting til og fra.  
Det vil sige, at du bruger tiden på det, der er virkelig vigtigt og tilfredsstillende for dig, og at du 
skærer alt det overflødige fra.  

Ofte kan det være svært at se, hvad det overflødige er, når man har travlt, og hverdagen flyver af 
sted. De næste tre øvelser hjælper dig med at holde næsen i sporet og bruge din tid på 
meningsgivende aktiviteter.  
Det handler om først at skabe din egen vision og dernæst at blive bevidst om dine værdier. Tredje 
og sidste øvelse hjælper dig med at skabe tid til de ting, du i visions- og værdiøvelserne finder ud af 
er vigtigst for dig. 

Sådan finder du din vision 
Når du skal finde ud af, hvad der er vigtigt for dig og hvorfor, er visionsarbejde et af de mest 
effektive værktøjer, jeg har mødt. 
En vision er en slags ledestjerne, der inspirerer og guider dig, og som gerne skulle gøre dig glad. 
Visionen hjælper dig, når du skal træffe beslutninger, og gør det nemmere for dig at holde fast i dine 
meninger, selv om andre skulle synes noget andet.  
Visionen er et billede på det, du ønsker at få ud af livet både personligt og arbejdsmæssigt. Den 
skulle gerne være en drøm, som du ønsker går i opfyldelse, og som du vil arbejde henimod.  

At have en vision er ligesom at have et mål, hvor du ved, hvor du er på vej hen og hvorfor. Derfor 
gør den det også nemmere for dig at finde ud af, hvad der skal til for, at den bliver til virkelighed, 
og du når målet! 
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Øvelse – Vision 
  
1) Giv dig gerne tid, og brug nedenstående spørgsmål til at pejle dig ind på det, du vil med dit liv og 
din virksomhed: 

Hvis du ikke kunne fejle og var sikker på succes, hvad ville du så gøre med din virksomhed? 
Hvis penge ikke var et problem, hvad ønsker du så? 
Hvordan ser din ideelle arbejdsuge ud? Hvad laver du? Hvilke arbejdsopgaver vil du helst være fri 
for? 
Hvilke kunder vil du hjælpe? 
Hvad kunne du godt tænke dig, at dine kunder siger?  
Hvilken følelse har du, når du arbejder?  

2) Brainstorm, og skriv alle de svar ned, du kan komme i tanker om. Går du i stå efter et par ord, 
kan du spørge dig selv: “Hvad ellers vil jeg gerne have, hvad ellers …?”, så leder din hjerne selv 
efter flere svar.  
Vær ikke bange for, at det lyder fjollet. Det er okay at drømme og tænke store tanker. Hvis ikke 
visionen giver dig sommerfugle i maven, så arbejd videre med den. Den virker kun efter hensigten, 
hvis det er noget, du virkelig har lyst til. 

3) Tag nu dine svar, og skriv dem om til sætninger i nutid. 
Eksempelvis: 
Jeg er den bedste ekspert på det danske marked inden for mit område. Jeg holder foredrag for flere 
hundrede mennesker, hvor jeg deler min viden. Jeg arbejder kun 30 timer om ugen og har en 
personlig assistent til de sure opgaver. 

Eller: 
Jeg arbejder fra mit sommerhus på Bornholm og styrer selv min arbejdstid, så jeg om dagen er 
sammen med mine børn og arbejder, mens de er i skole. Jeg sælger online produkter via min 
hjemmeside og laver webinarer. Jeg skriver og udgiver en bog om mine erfaringer. 

4) Arbejd med din vision, til du synes, at den inspirerer dig og gør dig glad. Den skulle gerne 
beskrive dit drømmescenarie. Det er individuelt, hvor lang man synes, den skal være. Er du ikke så 
glad for at skrive, kan du i stedet lave en kollage med billeder, der symboliserer din vision. Det 
vigtigste er, at den inspirerer og motiverer dig. 
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“Visioner uden handling er blot en drøm. 
Handling uden visioner får bare tiden til at gå. 

Visioner sammen med handling kan ændre verden”  
– Ukendt



Sådan finder du dine kerneværdier 

Værdier er i denne sammenhæng det, vi ønsker at føle. Dine værdier er med til at bestemme, 
hvordan du prioriterer og træffer beslutninger til hverdag, både privat og på arbejde.  
Der er ikke nogen rigtige eller forkerte værdier, men det er vigtigt at være bevidst om dem, så man 
ikke får en indre konflikt, fordi man har sagt ja til spændende arbejdsopgaver, som man synes er 
sjove, men samtidig har man konstant dårlig samvittighed over for familien. 

Hvis en person eksempelvis har succes og anerkendelse som sine kerneværdier, vil denne typisk 
give sig fuldt ud på arbejdet, mens kæresten måske vil synes, at personen er for lidt hjemme og er 
arbejdsnarkoman. En person, som derimod opprioriterer kærlighed og familie, vil højst sandsynligt 
strukturere sit arbejde, så det også er muligt at hente børn. 

Der er nemlig stor forskel på, hvilken arbejdsform du vil trives med, alt efter om dine værdier er for 
eksempel succes og anerkendelse eller tryghed og samhørighed. 
Da jeg blev bevidst om mine værdier, som blandt andet er at bidrage, have sammenhørighed og 
udvikling, var det pludselig meget tydeligt, hvorfor jeg ikke trivedes i en salgsorganisation, hvor de 
primære værdier var individuelle omsætningsresultater, og at udvikling betragtedes som noget 
negativt, fordi det tog tid væk fra salget. 
  
Øvelse til at finde frem til sine kerneværdier: 
En måde, hvorpå du kan finde dine kerneværdier, er ved at stille dig selv følgende spørgsmål: 
Kig på dit liv. Hvilke værdier HAR VÆRET de vigtigste indtil nu? Kig på, hvordan du har valgt at 
prioritere, når du før har truffet beslutninger.  
Har det været spænding, tryghed, anerkendelse eller lignende, der har været vigtigst for dig at føle? 
Find frem til de cirka fem største værdier.  
Værdierne skal være følelser, ikke ting.  
Det vil sige, hvis du svarer penge, så spørg dig selv, hvad penge giver dig? Er det frihed, tryghed, 
anerkendelse eller …? 

Prøv at prioritere dine fem største værdier med den vigtigste først. 
  
Når du kigger på dine top-5-værdier, så spørg dig selv, hvad fordelen og ulempen kan være ved at 
have dem i den rækkefølge, du har? 

En af mine værdier er tid til mine børn. Derfor valgte jeg også at sælge min del af min franske 
virksomhed for at kunne flytte til Danmark, hvor vi har et samfund, der giver mere plads til 
småbørnsfamilier. Jeg vil stadig gerne være selvstændig, men jeg har fokus på, at min arbejdsdag er 
indrettet således, at det ikke går ud over samværet med mine børn. 
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Du kan ændre dine værdier 
Er du et sted i dit liv, hvor du ønsker at prioritere anderledes? Eller er du tilfreds med måden, de er 
på? Måske har du længe haft fokus på karrieren og vil gerne have mere tid til familien, eller du har 
været i forældrerollen længe, og nu er det igen tid til at give den gas på karrierefronten?  
Det er endda muligt at lave om på rækkefølgen af dine værdier eller vælge nogle nye til, hvis du 
ønsker det. Det kan være, at du ønsker at tilføje værdier, som understøtter din vision bedre, og som 
motiverer dig mere.  
Hvis du laver om på dine værdier, så skriv din nye liste ned, og hav den et sted, hvor du kan se på 
den med jævne mellemrum. Du vil opdage, at tingene stille og roligt ændrer sig, når du bevidst 
arbejder med dine værdier. 

For at trives skal du opfylde dine øverste værdier først. Hvis dine værdier eksempelvis er familie og 
penge, vil du hurtigt blive frustreret, hvis du prioriterer penge over familien eller kun prioriterer 
familien. 
Der er som regel altid en måde, hvorpå du kan opfylde dine øverste værdier på samme tid. Så lad 
være med at nøjes med mindre. Det kræver blot, at du nogle gange søger lidt længere for at finde en 
løsning, der tilgodeser dem alle. 

Ud fra min egen vision og mine værdier har jeg formuleret tre spørgsmål, som jeg stiller mig selv, 
når jeg skal træffe en forretningsbeslutning, der passer til mine værdier: 

- Giver det mig god energi/har jeg lyst til det? 
- Giver det mig tid til mine børn? 
- Tjener jeg nok penge på det? 

Hvis ikke jeg kan svare ja til ovenstående, finder jeg en anden løsning. 

Spørgsmålene fungerer som en slags kompas, der hurtigt hjælper mig med at se, om jeg er på rette 
vej i forhold til min vision. Er det dét værd, eller skal jeg lade være? Kommer jeg tættere på eller 
længere fra mit mål?  

Rejsen skal være lige så god som målet!  
Ellers vil du, når du når målet, gå med en flad fornemmelse og tænke: “Var det virkelig det?” 
Muligvis vil du også fortryde, hvis vejen har været lang, og du har givet afkald på en masse andet, 
som var vigtigt for dig. 

Prøv selv at formulere tre sætninger, der passer til dine værdier. Det er ikke sikkert, du rammer 
rigtigt første gang, men så justerer du bare på dem, indtil de giver det ønskede resultat. 
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Undgå at sabotere dig selv 

Vær opmærksom på, om du har modstridende værdier, så du kommer til at sabotere dig selv. Det 
kan du se, hvis du sammenligner de følelser, du allerhelst vil undgå at føle, med dine top-5-værdier/
følelser fra før. 

Hvis dine øverste værdier for at føle dig glad og lykkelig eksempelvis er: 
- kærlighed 
- bidrage 
- frihed 
- udvikling 
- spænding 

men du allerhelst vil undgå at føle dig: 
-  uelsket 
- forkert 
- ikke god nok 
- udenfor 

Forestil dig nu, at du vil udgive en bog, men at du ubevidst er bange for at blive udsat for kritik, når 
den udkommer, fordi du vil føle, at du ikke er god nok. Så vil du ubevidst finde på undskyldninger 
for at ikke at skrive bogen færdig, da du hellere vil undgå ikke at føle dig god nok. 

Det er nemlig sådan, at vi som mennesker vil gøre mere for at undgå de ubehagelige følelser end for 
at opnå de behagelige følelser.  

Så hvis det, du laver, gør, at du rammer dine uønskede følelser, vil du måske ubevidst sabotere dig 
selv for at undgå dem. Derfor er det vigtigt, at du arbejder med dem, hvis ikke du vil ødelægge din 
egen succes. 
  
Hvad synes du er mest ubehageligt? Ydmygelse, afvisning, kritik, andres vrede … Og hvordan 
påvirker det dine beslutninger lige nu? 

Husk: Andres reaktioner og følelser handler altid om dem – ikke om dig. 
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Sådan skaber du tid til det, der er vigtigt for dig 

Nu, hvor din vision og dine værdier er på plads, er det tid til at skabe tid til det, der er vigtigst for 
dig.  

1) Beslut dig for, hvor mange timer du vil arbejde om ugen, og på hvilke tidspunkter, så det passer 
ind i familielivet. 

2) Få et overblik over dine arbejdsopgaver og dit tidsforbrug ved at skrive alle opgaverne ned, og 
hvor lang tid du bruger på dem. Er du i tvivl, kan du eventuelt føre dagbog i en uge og se, hvordan 
du bruger tiden. 

Nu har du et overblik over de arbejdsopgaver, der skal laves, og den tid, du ønsker at bruge på dem. 
Her er det helt naturligt, hvis det viser sig, at du har arbejdsopgaver til en 50-timers arbejdsuge, 
men kun ønsker at bruge 35 timer. Det er der heldigvis råd for.  

3) Start med at kigge på, hvilke opgaver du helt kan lade være med at lave. Ud fra 80/20-reglen er 
det cirka 20 procent, af det, vi laver, der giver 80 procent af resultatet. Der er med andre ord 
opgaver, der holder dig aktiv, men som ikke gør den store forskel. 

Et eksempel kunne være, at du afholder møder langt væk, og at du bruger en del transporttid på 
dette. Denne tid kunne måske anvendes bedre, og møderne kunne med lethed klares over telefonen. 

4) Hvilke opgaver kan du uddelegere? 
Hvilke opgaver er det ikke nødvendigt, at det er lige netop dig, der udfører? Enten fordi de dræner 
dig, eller fordi de ikke er din spidskompetence, så du bruger unødvendig lang tid på dem? Du kunne 
få en virtuel assistent, en bogholder, en webmaster eller tekstforfatter – afhængigt af hvad opgaven 
er. Hvis ikke du er ekspert til det, er det i længden billigere at betale sig fra det og koncentrere dig 
om det, du er bedst til. Du får samtidig mere energi af det, fordi du laver det, du er god til, og som 
du elsker. 

5) Systematisér de opgaver, du skal lave hver uge. 
Systemer gør, at du bruger mindre tid på den enkelte opgave og bedre kan koncentrere dig om det, 
du er i gang med. Det kan være at tjekke og besvare mails, bogføring, skrive blogindlæg, forberede 
workshops, produktudvikling, PR m.m. 
Hvis du eksempelvis bruger meget tid på at lave regninger, kan det være nemmere at få et online 
betalingssystem, hvor kunderne selv betaler på nettet – gerne før de får ydelsen. Så slipper du også 
for at sende rykkere ud. 
 
Brug din kalender, og giv eventuelt de forskellige opgaver farver, så du kan danne dig et hurtigt 
overblik over din uge. 

6) Prioritér: Hvad haster? Hvad er vigtigt? Hvad både haster og er vigtigt? 
Sørg for, at det, der er vigtigt, får en fast plads i kalenderen, selv om det ikke haster.  
Eksempelvis er salgsaktiviteter vigtige, hvis du vil have et konstant kundeflow. De kan dog nemt 
blive udskudt, når det haster med at producere eller levere de ydelser, du har solgt.  

© Mors Business side �  af �13 19



Salg er nemlig ikke altid det, vi bedst kan lide, men hvis det ikke prioriteres regelmæssigt, vil der 
komme perioder, hvor der ikke er nogen kunder, og så kan det være svært at komme op på hesten 
igen. 

Er du i tvivl om, hvorvidt en opgave skal slettes, uddelegeres eller systematiseres, så prøv at se på 
det over en længere periode. Forestil dig, at du hver uge bruger 1 time på opgave A, 1 time på B og 
1 time på C.  

Hver for sig virker det måske ikke af meget, og du ser måske ingen grund til at ændre det, men hvis 
du ser det over et år, svarer det til 52 uger * 3 timer = 156 timer eller cirka fire ugers 
fuldtidsarbejde, som du i stedet kunne bruge på opgaver, der er værdiskabende, og som du synes 
om. 

7) Sidst men ikke mindst: Skulle der stadig være “øv-opgaver” tilbage på din ugentlige to-do-liste, 
så forsøg at gøre dem så behagelige som muligt. Så går det nemmere, og de fylder mindre. 

Hvis der er meget stor forskel på din ønskede arbejdstid og den tid, du nu bruger på de forskellige 
opgaver, kan det godt tage tid at få implementeret de forskellige tiltag og nye vaner. Fortvivl ikke – 
det skal nok lykkes. 
  

Opsummering af hovedpointerne i dette kapitel: 
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• Lav en motiverende vision 

• Find dine kerneværdier 

• Lav støttende spørgsmål 

• Find tid til det, der er vigtigst: 

- slet  

- uddelegér  

- systematisér 

- nyd dine arbejdsopgaver



Forhindring nr. 3 – Frygt! 

I dette afsnit får du redskaber til at arbejde med din frygt, så 
frygten ikke forhindrer dig i at nå dine mål og få succes med 
din virksomhed. 

Frygt er en helt naturlig følelse, når man er selvstændig. 
Den kan have mange årsager. Frygten for ikke at lykkes, frygten for 
at være synlig/stå frem, frygten for, at det, man laver, ikke er godt 
nok osv. Og den kan være vores værste fjende på vejen mod succes. 
Den dukker jævnligt op, i takt med at du udvikler din virksomhed 
og kaster dig ud i nye aktiviteter. 

Spørgsmålet er, om du vil lade den forhindre dig i at få succes med din virksomhed? 

Det kan være nemt at brokke sig og skyde skylden på andre eller på ydre omstændigheder, når 
tingene ikke går, som man ønsker det. Men som et ordsprog siger: “Det eneste, der er fælles for alle 
dine problemer, er dig selv.” Det er ikke det fedeste at få at vide, og det er helt normalt at få 
paraderne op, når man hører det. Ikke desto mindre er det sandt. Derfor er det også nødvendigt at 
kigge indad og se, hvad ens egen rolle er, så man kan gøre noget ved det. 

For netop at øge dine chancer for at nå dit mål er det vigtigt at se, om der er noget, der forhindrer 
dig i at gøre det, du drømmer om. Vi er ofte selv vores egen værste fjende, fordi vi har en masse 
historier, regler og overbevisninger, der stopper os, inden vi rigtig er kommet i gang. 

Hvad vil frygten dig? 

For at gøre din frygt nemmere at arbejde med, så start med at tænke på den som en ven, der vil 
beskytte dig mod noget farligt. Det er nemlig dét, der oprindeligt er frygtens formål. Og i mange 
sammenhænge er det godt, fordi den beskytter os, uden at vi først skal til at tænke over, hvad vi gør.  
Så start først med at finde ud af, hvad din frygt advarer dig imod. 

Hvis du eksempelvis er bange for at gå til receptioner, når ikke du kender nogen, og fordi du ikke 
kan lide smalltalk, er frygtens opgave måske at forhindre, at du bliver såret eller føler dig afvist.  
Men hvis receptioner er en nødvendig del af dit arbejde, hjælper frygten dig ikke. 

Når du er bevidst om, hvad frygtens funktion er, kan du prøve at se situationen i et nyt lys, der gør 
situationen nemmere at håndtere. 
Måske kommer andre ikke hen til dig, fordi de er mere generte eller nervøse end dig og heller ikke 
er gode til smalltalk.  
Hvis du ser det på dén måde – at de andre har det ligesom dig – er det måske mindre ubehageligt, 
fordi du ved, at du ikke er den eneste, der synes, at receptioner er svære.  

Det kan være nemmere for dig at bryde isen, hvis du tænker på, at de andre er lettede over, at du 
kommer hen til dem, så de slipper for at tage det første skridt. 
Har du svært ved selv at finde et andet perspektiv, så spørg én, du kender, som kan lide at gå til 
receptioner, hvad hun tænker, siden hun synes, at det føles okay. 

© Mors Business side �  af �15 19



Frygt for, hvad andre synes 

Bør og skal – hvem siger det? 
Når vi vokser op, lærer vi af vores forældre, i skolen og af andre autoriteter, hvad vi skal og bør: 
spise sundt, opføre os ordentligt, tale pænt, lave vores lektier, få en god uddannelse og et fast job. 
Når vi får alle disse formaninger, er det jo, fordi de voksne vil os det bedste og gerne vil ruste os til 
at klare os godt i livet.  

Det kan være svært at slippe af med alle disse regler og svært at lytte til sig selv. Især hvis det, man 
gør og siger, vækker modstand hos andre. Men hvad er vigtigst: hvad andre tænker eller at have det 
godt med det, du laver? Spørgsmålet er, om du vil gøre det, du tror, du bør, eller det, du har lyst til? 
Er du i tvivl? Prøv at forestille dig, at du taler med en klog person, som du har tillid til – en 
bedstemor, mentor eller rollemodel. Hvad ville denne vise person fortælle dig? 

Der er lavet undersøgelser, hvor man har spurgt mennesker, der ligger for døden, hvad de ville have 
gjort anderledes, og om der er noget, de fortryder. Det hyppigste svar var, at de ønskede, at de 
havde lyttet mere til deres hjerte i stedet for at forsøge at leve op til andres forventninger. 
 

Hvad er det værste, der kan ske? 

De fleste forhindringer er til at overkomme og skyldes ofte en masse overfladiske undskyldninger, 
vi går og fortæller os selv. 
Uanset hvad din frygt er, er det vigtigt, at du bliver bevidst om, hvad det værste, der kan ske, er. Og 
vær meget præcis omkring det. Hvad er det værste, der kan ske? Hvornår? Hvor længe?  
Grunden til, at du skal være præcis, er, at vi ikke kan gøre noget ved din frygt, hvis den er uklar. Det 
er lidt ligesom, når man går til lægen: Det er ikke nok at sige, at man er syg. Lægen skal kende 
symptomerne og stille en diagnose for at kunne behandle dem. På samme måde er det med frygt: 
Hvis ikke man når ind til kernen, kan det være meget svært at gøre noget ved den. 

Når du har beskrevet, hvad det værste er, der kan ske, så spørg dig selv, hvor sandsynligt er det, at 
det sker? På en skala fra 1 til 10?  
Hvis det ikke er sandsynligt, er der måske ingen grund til at bekymre sig over det. 
Og hvad kunne du gøre for at mindske sandsynligheden for, at det sker? 
Du går sikkert også over gaden, selv om der er en lille risiko for at blive kørt over. 

Hvis vi tager eksemplet med at gå til reception igen.  
Hvad er så det værste, der kan ske? Du vil måske svare, at der ikke er nogen, der taler til dig, og at 
folk tænker, at du er udenfor, fordi der er noget i vejen med dig. 
Hvor sandsynligt er det, at det sker? Du tænker måske, at det er rimelig sandsynligt, for du kender 
ikke nogen, og du har ikke lyst til at være den, der bryder isen. 

Og hvad kunne du gøre for at mindske sandsynligheden for, at det sker? 
Her kunne du måske tage en veninde eller din mand med, så du ikke er alene. 
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“Be yourself, everybody else is 
already taken” 

– Oscar Wilde



Det eneste, der er værre end ikke at vide, hvad du vil, er at vide det, men ikke turde gå efter det! 

Prøv at se tilbage på de situationer, hvor du i starten var bange for, hvordan det skulle gå, og hvor 
det alligevel gik godt. Brug dine egne eksempler til at støtte dig i, at tingene ikke er så slemme, som 
de ser ud til, næste gang, du skal gøre noget, der skræmmer dig. 

Handling frem for perfektion 

Det er helt normalt at være bange for at fejle og stille sig selv spørgsmål som: “Hvad nu hvis jeg 
ikke lykkes?” Det er klart, at når man går efter det, man virkelig vil have, så indebærer det også 
muligheden for, at det ikke lykkes. Spørgsmålet er, om det skal holde dig fra at gøre det, du 
drømmer om med din virksomhed eller dit liv?  

Én ting er sikkert: Hvis ikke du handler, så sker det ikke. Det er faktisk 100 procent sikkert, at du 
ikke når dit mål. Og hvornår “fejler” du så mest? Ved ikke at prøve eller ved at prøve og måske nå 
dit mål? Hvordan vil du have det om mange år, når du tænker tilbage? Hvad nu hvis det kunne have 
ladet sig gøre? Du vil altid have en tvivl: “Kunne jeg have klaret det?” Valget er op til dig. 

De gode resultater kommer af, at du handler. Det er mindre vigtigt, at tingene er helt perfekte. Tag 
for eksempel første gang, jeg startede som selvstændig i Danmark. Jeg frygtede at ringe “kold 
kanvas”, fordi jeg var bange for at forstyrre en fremmed, sige det forkerte og blive afvist.  

For ikke at lave flere overspringshandlinger lukkede jeg mig inde på soveværelset med min telefon, 
en liste med folk, jeg ville kontakte, og et papir, hvor der stod de tre vigtigste ting, jeg ville sige. På 
fjerde opkald var der bid, og jeg solgte et teamudviklingsforløb til 60.000 kr. eks. moms.  
Min hjemmeside var ikke engang færdig, jeg havde bare lavet én sides pdf, der kort beskrev, hvem 
jeg var, og hvad jeg tilbød. Den sendte jeg til dem, jeg ringede til den dag, og fik på den måde også 
solgt fire coachingforløb.  
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“Jeg har haft tusinder af bekymringer.  
De færreste er blevet til noget.” 

–  Mark Twain



Et andet eksempel var, da jeg skulle lave min hjemmeside i Frankrig. Den var blot et visitkort på 
nettet – og intet i forhold til de hjemmesider, vi har i dag. Men fordi jeg lavede den og havde sat 
mig lidt ind i søgeoptimering, dukkede den op blandt de første sider, når man søgte på 
“recrutement” på Google. To dage efter blev jeg kontaktet af en journalist fra det franske magasin 
l’Entrepreneur og kom i en tresiders artikel med billede og mange citater ved siden af direktørerne 
fra de store internationale virksomheder Mercuri Urval og Michael Page. 

Dette ville ikke være sket, hvis ikke jeg havde handlet. Og det skete, selv om det ikke var perfekt. 
 
  

Opsummering af hovedpointerne i dette kapitel: 
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“Det er ikke, fordi noget er svært,  
at vi ikke tør, det er, fordi vi ikke tør,  

at noget er svært.” – Seneca

• Hvad vil frygten dig?


• Hvad er det værste, der kan ske?


• Hvor sandsynligt er det, at det sker?


• Hvad kan du gøre for, at det ikke sker?


• Hvad vil du fortryde mest?


• Hvad er allerede gået godt?


• Handling, handling, handling!



Følg din drøm 

Denne guide dækker nogle af de største udfordringer, du møder som selvstændig mor. Jeg håber, at 
den støtter dig på din vej, og at du ikke giver op, når du møder forhindringer, men har modet til at 
følge din vision.   
Modstand og uventede forhindringer er en del af livet lige såvel som medgang og succes. Du 
fortjener at udleve din drøm og have tid til din familie. Det kan sagtens lade sig gøre, så giv ikke op. 
Du er ikke alene. 

Har du lyst til mere inspiration, så tag et kig på Mors Business Blog, eller følg Mors Business på 
Facebook. Vil du gerne sparre med andre selvstændige kvinder, så er Mors Business Netværk  eller 
kommende arrangementer måske lige noget for dig. 

På gensyn! 

Kh. 

Christine
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http://www.morsbusiness.dk/blog
https://www.facebook.com/morsbusiness/
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