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Ansvarsfraskrivelse 
 
SELF-EMP-projektet er blevet finansieret med støtte fra EU Kommissionen. Denne 
publikation afspejler kun forfatterens synspunkter og EU Kommissionen kan ikke holdes 
ansvarlig for enhver anvendelse, der kan gøres af de oplysninger, der er indeholdt deri. 
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Introduktion  
 
"Iværksætteri for indvandrere og flygtninge med lave sprogkompetencer" var et 
Erasmus+ projekt. Koordinator var FOREM (ES) og projektet blev gennemført i samarbejde 
med partnere fra fem forskellige europæiske lande: APSHSTDC (PT), DIMITRA (GR), ed-
consult (DK) Galileo (IT), UATAE (ES) og Kairos Europe Ltd. (UK) - http://www.self-
emp.eu/. 
 
Det overordnede mål med projektet var at give migranter og flygtninge med lave 
sprogkundskaber et målrettet træningingsforløb for at understøtte iværksætteri, f.eks. brug 
af enkelt og klar sprog understøttet af billeder og innovative metoder, hvor man bruge 
hænder til at udvikle og fortælle historier. 
 
Specifikke mål: 

 give deltagerne i programmet værktøjer og grundlæggende viden, der er 
nødvendige for at omdanne en forretningsidé til et iværksætterprojekt og have 
evnen til at oprette en egen forretningsplan. 

 sikre at deltagerne er i stand til at vælge virksomhedstype og også forstå de 
juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige og marketingmæssige krav. 

 forbedring af indvandreres og flygtninges  beskæftigelsesparathed. 
 

*** 
Formålet med dette dokument er at præsentere metoder, som kan bruges af undervisere / 
rådgivere i SELF-EMP workshops. Træner og vejledere skal adaptere metoder og 
materiale, så at de er egnet til deltagernes behov (indvandrere og flygtninge). 
 
Sektion 1, ca. 25 timers træning inkluderer baggrund materiale og innovative metoder til at 
hjælpe deltagerne i gang med iværksætteri.  
 
Module 1 - Introduktion til iværksætteri i EU, ca. 5 timer, dækker emner relateret til 
iværksætterens profil, personlige træk og færdigheder samt fordele, risici og ulemper ved at 
være iværksætter. Modulet er udviklet af APSHSTDC fra Portugal. 
 
Module 2 - Iværksætterkultur i EU - xa. 5 timer, inkluderer et sæt af baggrundmaterialer, 
metoder og links, for at hjælpe deltagerne med at forstå iværksætterkulturen i Europa, den 
nuværende økonomisk situation i Europa, samt hvad er EUs politik over for små og 
mellemstore virksomheder. Derudover er der information angående EUs støttemuligheder 
for SMV'er med links til relevante EU-portaler. Modulet er udviklet af den Britiske partner 
Kairos Europe. 
 
Module 3  - jura, skat, finanser - PEST analyse, ca. 5 timer: Metoderne og materiale hjælpe 
deltagerne med at forstå betydning af en PEST-analyse og at gennemføre en PEST 
analyse i deres egne forretningsplaner. Der lægges særlig vægt på juridiske, 
skattemæssige og finansielle forhold for at starte en virksomhed i det pågældende 
partnerland. 
 
Module 4 - forretningsplanudvikling, ca. 5 timer - inkluderer et sæt af innovative, kreative 
og kollaborative metoder til at hjælpe deltagerne til at udvikle deres forretningsidé og deres 
forretningsplan. Modulet er udviklet af den Danske partner, ed-consult.  
 
 
Mange øvelser, som hjælper deltagerne til at forstå vigtige koncepter angående 
finansmanagement, beskatning, cash flow, realkreditlån, osv., er inkluderet i Annekset til 
Sektion 1.  
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Sektion 2 inkluderer metoder til at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler 
(SWOT-analyse) i forretningsplaner og til at hjælpe deltagerne i gang til at sætte op en 
virksomhed, inkl. mentoring, coaching, counselling metoder. Sektionen er udviklet af den 
Græske partner DIMITRA og er især målretter til sårbare grupper med lave færdigheder, 
herunder flygtninge og indvandrere. 
 
Sektion 3 inkluderer mange nyttige links og materiale fra alle partnerlande til 
undervisning og forskning. 
 
Materiale præsenteret i håndbogen skal anvendes fleksibelt, altid målrettet og afhængig af 
behov og baggrund af deltagerne. 
 
I Danmark startede forløbet med screening af interesserede og idé- og forretningsplan 
udvikling. Metoder baseret på Lego® Serious Play® (LSP) og business canvassing blev 
brugt med stor succes. LSP, hvor haptiske metoder er brugt, er velegnet til deltagere med 
lave sprogkundskaber og til social inklusion, fordi alle kan bidrage på lige fod. De fleste 
moduler, som er beskrevet i håndbogen, blev anvendt igennem "canvassing" forløbet. 
 
Der anbefales at arbejde sammen med de kommunale og regional erhversrådgivning 
organisationer (Erhversråd, Væksthusene) og med Skat, som har fremragende webinarer 
og materiale til at hjælpe iværksættere i gang. Et model-forløb af en workshop er vedhæftet 
håndbogen. 
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1. Metoder 
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1.1 Modul 1 – Iværksætteri 
 

1.1.1. Præsentation – Metode 
 
Præsentation med gruppeøvelser og diskussion  
 
Varighed: 5 timer 
 
Beskrivelse 
 
Introduktion  

- Isbryder: Hver deltager har en opgave at tale med personen ved siden af ham/ 
hende, finde ud af navnet, den type forretning han / hun er interesseret iog hvad 
han/ hun har gjort om det indtil nu og at introducere denne person til de andre 
(verbalt eller med en plakat). 

- Forventninger/Grupperegler: verbalt eller skriftligt (afhænger af deres 
præferencer). Denne plakat vil blive på væggen under træningsforløbet. Træneren 
skal bruge så mange tegn eller tegninger som muligt. 

 
Workshop  
Workshoppen skal organiseres i form af en kort præsentation og diskussion med 
deltagerne. Metoden afhænger af deltagernes profil. 
 
Øvelsen 2 - Placering af dine 5 mål og 3 - Profil for iværksætterens formular. Vejlednings-
Mentoringsessionerne kan bruges som øvelser. 
 
Mål 

 At blive fortrolig med egnskaber og færdigheder, der bestemmer iværksætterens profil 

 At identificere og prioritere professionelle mål 

 At udvikle forståelse for risici og ulemper samt fordele og muligheder ved at være 
iværksætter 

 At hjælpe deltagerne med at udforske og selvvurdere aspekter af deres personlighed 
om væsentlige træk ved en vellykket iværksætter. 

 
Indhold 

 Entreprenørens profil 

 Sæt med personlige træk og færdigheder, der bestemmer iværksætterens profil 

 Fordele og ulemper ved at være iværksætter 
 
Materiale og udstyr 
Rum med stole og borde, projektor, trådløs forbindelse, computer, flipchartpapir til plakater, 
klæbemiddel eller noget at klæbe plakat på væggen, markører og materiale angivet i 
vejledning 2 og 3. 
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1.1.2. Iværksætteri – Materiale 
 
Profil af iværksætteren 

Iværksætteri går ud over at bare starte en ny virksomhed, som det fremgår af begrebet 
iværksætteri foreslået af Europa-Kommissionen i grønbogen om iværksætteri i 2003. 
  
"Iværksætteri er frem for alt en mental holdning, der omfatter individets motivation og evne, 
isoleret eller integreret i en organisation for at identificere en mulighed og opnå det med 
henblik på at producere en bestemt økonomisk værdi eller et resultat." 
  
Iværksætteri skal ses som en dynamisk proces, der er forbundet med opfattelsen og 
realiseringen af en forretningsmulighed, der involverer inddragelse af mennesker og 
processer, der i fællesskab fører til omdannelse af ideer til muligheder. 
 
Dette forudsætter sameksistens mellem to grundlæggende faktorer: kreativitet og 
innovation. 
 
 
Sæt med personlige træk og færdigheder, der bestemmer den såkaldte profil for 
iværksætteren. 
 
1. Motivation for succes  
 
Ifølge McClelland (Motivationsteori for succes) har højt succes motiverede personer en 
tendens til at foragte belønningen, der modtages for deres præstationer. At være motiveret 
er nøglen til at udvikle initiativer, som vil generere handlingsplaner. 
 
Hvad der bevæger iværksætteren er motivationen, er at have en konstant aktiv vilje til at 
opnå niveauer af ekspertise.  
 
2. Bekymring om orden (organisation) og kvalitet af implementering, gennemførelse 

og kontrol af klare og velordnede aktiviteter 
 
Organisation og kvalitet af tjenester og/eller produkter er en succesfaktor for enhver 
virksomhed. Det er ikke nok at have de bedste ressourcer, men at integrere dem på en 
logisk måde, så resultatet er større end den enkle sum af delene.  
 
3. Færidghed for initiere og at handle, forbedre resultater eller skabe muligheder. 
 
At være iværksætter er at have initiativer, der skal omsættes. Mennesker med en 
iværksætterindstilling har kapacitet til initiativer, føler sig nødt til at handle og tage en 
proaktiv adfærd for at løse situationer eller udnytte en gunstig situation. 
  
4. Information, forskning, nysgerrighed og ønske om at erhverve viden. 
 
Oplysninger er grundlæggende for at udmærke sig på markedet. Opdatering af information 
og konstant forskning om de seneste markedstendenser er kritiske faktorer for enhver, der 
planlægger at starte og opretholde en virksomhed. 
 
 
5. Evne til at realisere arbejdskvalitet og at værdsætte arbejde og at holde denne 

attribut konsistent over tid 
 

Arbejde skal være en kilde til tilfredshed og indkomst, men også for at opnå professionel 
succes. "Genius består af en procent af inspiration og nioghalvfems procent af sved." 
(Thomas A. Edison).  
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6. Evne til at træffe passende beslutninger i lyset af forskellige situationer 

  
Der er visse beslutninger, der kræver mod og beslutsomhed for at nå de påtænkte 
resultater. Iværksætteren træffer løbende beslutninger, hvilket kan indebære nye 
handlingsplaner, der kræver en god analytisk kapacitet og ræsonnement vedrørende 
mennesker og nutid og fremtidige aktiviteter. Ofte indebærer en sådan kapacitet at sætte 
kompromisprioriteter, foretage valg, vurdere ideer og træffe beslutninger imod 
modstridende kriterier. I baggrunden er dette ledelsen - at træffe beslutninger og få dem 
implementeret. 
  
7. Evne til at styre og at formidle til andre, hvad der skal gøres på en måde, som alle vil 

arbejde efter det ønskede, i den ånd, der er bedst for organisationen i det lange løb. 
 

8. Teamwork og kooperation  
  
9. Udvikling af kapaciteter at gennemføre effektive tiltag for at forbedre tværgående 

kompetencer.  
 

10. Strategi, evne til  at observere og forudsige.  
  
11. Vision af fremtiden   
 
Naturlig evne til at identificere en mulighed, drage fordel af det, skabe et firma og lede det 
til succes. Identifikation er kritisk for iværksætteren samt at nyde og observere 
forretningsudviklingen. 
  
12. Selvkontrol og evne til at opretholde selvkontrol, også i situationer der skaber 

følelser og stress. 
 

Selv under den største stress eller under enhver form for pres kan evnen til at redegøre og 
klogt løse de forskellige situationer, som du skal stå over for, holde dine følelser under din 
kontrol.  
 
13. Selv-sikkerhed og evne at vælge de mest egnede løsninger og udføre en opgave, 

især i vanskelige situationer. 
  

14. Adaptatering og evne at tilpasse og arbejde effektivt i en mangfoldighed af situationer 
med forskellige mennesker og grupper: kunder, leverandører, blandt andre.  
 

15. Persistens og evnen til at fortsætte på trods af de forhindringer, som opstå. Enhver 
iværksætter skal være vedholdende og tro på sine visioner.  
 
 

16. Analytisk ræsonnement til at forstå situationer og løse problemer, nedbryde og 
evaluere dem på en systematisk og logisk måde. 
 

Det er vigtigt, at iværksætteren ved, hvordan man vurderer, planlægger og styrer sit 
arbejde og andres arbejde, etablerer prioriteter og udførelseslinjer, opdager deres egne 
mentale modeller, vurderer, om de er egnede til at overveje nye reaktioner, inkorporerer 
måder at tænke på og handle mere effektivt og bevidst.  
 
17. Techniskl Kompetence at bruge og udvikle din viden og dele den med andre 

mennesker. 
  

18. Kreativitet / Innovation at skabe alternative løsninger, forny og overgå 
markedsforventningerne.  
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Entreprenøren har som den grundlæggende egenskab den kreative og innovative ånd, 
hvorved han konstant søger efter nye måder og nye løsninger. 
  
19. Virking og indflydelse  på en måde, der overtaler, påvirker eller imponerer, opnår 

deltagelse i hele den påtænkte handling.  
  
20. EMPATI - etablering af interpersonelle relationer og evner at opbygge og etablere 

kontakter med mennesker, der vil bidrage til at nå deres mål. 
 
 

Iværksætteren har måske ikke alle de kompetencer, der præsenteres, men vil uden tvivl 
have pligt til information, træning og andre måder at forsøge at erhverve eller forbedre 
disse færdigheder på. 
 
Du bliver nødt til at være opmærksom på, at selvom du er indehaver af disse færdigheder, 
vil du altid blive udsat for slid på markedets tilbageslag og modgang, hvilket kræver 
vedholdenhed at overvinde dem.  
 
Fordele og ulemper ved at være en iværksætter 

Før der træffes beslutning om at oprette virksomheden, skal der tages en række 
overvejelser om de risici og fordele, som dette medfører.  
 
Du skal se på fordele og ulemper ved at arbejde for dig selv. 
  
Risici og ulemper 
  
1. Risiko for egenkapital eller familiekapital. 

Selvstændig beskæftigelse forudsætter i mange tilfælde at træde tilbage fra et job på 
vegne af en anden person og deres løn eller til den mulighed. Dette er, hvad økonomer 
kalder omkostningerne ved mulighed, det vil sige, hvad du ikke længere kan få fra 
muligheden for at arbejde for andre at få mulighed for selvstændig beskæftigelse. 
 

2. Der er ingen sikkerhed i finansielle indtægter. Hvis du har en løn, ved du hvad du tjener 
hver måned. Som iværksætter vil din indkomst være afhængig af virksomhedens meget 
rentabilitet, der kan være variabel og usikker. 
 
 

3. Det er ingen fast tidsplan og arbejder normalt mange flere timer og mere intensivt. 
 

4. Dit sociale og familieliv kan blive påvirket af disse grunde.  
 
Fordele og belønninger 
  

1. Fordelene er teoretisk ubegrænset. Hvis du åbner en virksomhed, og den løber 
godt, kan du åbne en anden og så videre. Du behøver ikke at være fysisk tilstede. 
Din virksomhed kan vokse ubegrænset. Du kan skabe nye job i din virksomhed. 
Som iværksætter har man ansvaret for at organisere sine virksomheders ressourcer 
(menneskelige, fysiske og finansielle).  
 

2. Man er selv mesteren. Mant forpligter sig til at fastsætte virksomhedens mål, 
driftsnormer, arbejdstid, hvordan man kan vinde markedet og opnå 
kundetilfredshed. 

 
3. Personlig opfyldelse. At være en mentor til en forretningsidé og med held at fuldføre 

den giver stor personlig tilfredshed. For mange, tilfredsheden er højre end materiel 
tilfredshed. 
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4. Bidrag til forbedring og udvikling af det omgivende miljø. Giv job til mennesker, skab 
velstand, genere værdi. At have en aktiv rolle i udviklingen af regionen er en meget 
vigtig motiverende faktor for mange mennesker. 

 

20 punkter til at overveje 

Din egen aktivitet afhænger af dig og din måde at arbejde. Det kan være spændende, men 
det betyder at have en række færdigheder og overvinde vanskeligheder og tage risici, som 
du kan forsøge at fjerne, kontrollere eller minimere. 
 
Din beslutning skal være ansvarlig og ved, at det ikke er nok at have en god idé, men du 
skal arbejde aktivt for at gennemføre den med de bedste garantier for succes. Det er ikke 
afgørende, om virksomhedens beslutning er som følge af at finde et marked mulighed eller 
nødvendighed. Hvad der virkelig er vigtigt er at planlægge aktiviteten korrekt og korrekt 
analysere egne og eksterne forhold i sektoren, hvor vi har til hensigt at være en effektiv 
konkurrent og succes. 
 
Det er utvivlsomt, at virksomheden tager risici, men disse skal måles som muligt og ikke 
starte med en indledende afgift, der gør os umulige at fortsætte. Men under alle 
omstændigheder er virksomheden en aktivitet inden for alles rækkevidde. Iværksætter er 
ikke født, men den er lavet, og summen af oplevelser, selv de mulige fejl, er afgørende for 
at opnå succes. 
 
Dette arbejde har det formål at give erfaringer fra tidligere tilfælde, hvor vejledningen har 
studeret fejlelementerne, fordi succes og fiasko er begge ansigter af samme mønt, og hvis 
vi analyserer elementerne i fiasko, definerer og styrer vi dem, vores chancer af succes vil 
være meget højere. 
 
Ingen kan garantere succes for en selvstændig virksomhed, iværksætteri er at tage risiko, 
men vi kan gøre alt for at planlægge vores aktivitet så bedre som muligt, være opmærksom 
på vores færdigheder og også vores svagheder i den sektor, hvor vi ønsker at bygge vores 
projekt. 
 
1. Prøv at udvikle en aktivitet, du kan lide. Tænk på hvad du ville gøre, hvis du havde et 

løst liv, fra det økonomiske synspunkt. 
 

2. Motivation er afgørende for at gennemføre. Det vigtige er ikke grunden til, at du starter, 
det vigtige er motivation. Under projektets udvikling vil der være vanskelige øjeblikke, 
din dedikation vil være total, og det er nødvendigt at møde det med en stærk motivation 
med lyst til at lykkes på trods af vanskelighederne. 
 

3. Det er vigtigt, at du har træning, erfaring og personlige færdigheder i den sektor, hvor 
du har til hensigt at starte. Disse tre grundlæggende søjler er nært beslægtede. 
Erfaringen er baseret på træning og personlige færdigheder er generelt resultatet af 
oplevelsen. I dag er det ikke kun vigtigt at kunne gøre noget, det er også at vide, 
hvordan man gør det effektivt og kreativt, hvordan man kommunikerer det, forhandler 
det, sælger det og om muligt bedre og billigere. 
 

4. En ide er ikke en virksomhed. Vi kan alle have gode ideer, men det vigtige foruden at 
være godt, er evnen til at udvikle den, forvandle den til en aktivitet for at gøre den 
levedygtig. 
 

5. Planlæg din aktivitet. Lav en forretningsplan og kontrast med fagfolk på området. Pas 
på med overbevisning. Lidenskaben, ønsket, entusiasmen for at udvikle din egen 
aktivitet kan få dig til at overvurdere afkastet og undervurdere udgifterne. Det er vigtigt 
at være realistisk for det gode og det dårlige og at overveje forskellige scenarier. 
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6. Hvis du vil indgå med partnere, er det vigtigt at gøre ting klart fra starten. En af de 
vigtigste årsager til fejlen har at gøre med promotorteamets sociale færdigheder. Derfor 
skal vi så vidt muligt bestemme, hvad vi skal dedikere til hver enkelt kapacitet, indsats, 
engagement, hvad vi forventer. Folk har forskellige måder at se deres egne ting og 
forventninger på, og hvad der i begyndelsen er harmoni, kan ændre sig i misforståelser, 
både i et miljø med succes og fiasko. 
 

7. Bestem den nødvendige likviditet, især i begyndelsen. Det er nødvendigt, at du har en 
tilstrækkelig vision af midler, der sikrer vedligeholdelsen af aktiviteten i mindst fire 
måneder. Husk på, at det eksisterer i den højeste del af tilliden over indkomst. Det er 
ikke nødvendigt på den anden side at åbne en virksomhed med gæld og betalinger, der 
kvæler os fra begyndelsen. 
 

8. Kendskab til markedet, hvor vi skal udvikle aktiviteten, ved at vide, hvordan vi definerer 
vores potentielle kunder, hvor de skal kigge efter dem, at vide, hvordan vi differentierer 
os selv, er grundlæggende for at konkurrere. 
 

9. Vær opmærksom på den økonomiske og regnskabsmæssige ledelse af vores aktivitet. 
Deltag derfor ikke helt ledelsen. Kontrol af indkomst og omkostninger er afgørende. 
 
 

10. Differentier vores produkt og service. Evnen til at differentiere ikke kun skal være reel, 
men også vores klient skal lægge mærke til og værdsætte det. 
 

11. Lydt til leverandører og kundernes meninger om at forbedre det kommercielle forhold 
og opnå konkurrenceevne. 

12. Gør en god diffusion af vores produkter eller tjenester. Marketing er afgørende for, at en 
aktivitet kan fungere. Vi kan have et godt produkt, men hvis vi ikke er i stand til at 
overføre deres kvaliteter, deres evne til at imødekomme vores kunders behov, kan vi 
næppe etablere et forretningsforhold. 
 

13. Vær opmærksom på grænserne og mulighederne for vores aktivitet. Det vigtige er at 
opfylde vores efterspørgsel på passende vis, så det er vigtigt at vide, hvor langt vi kan 
gå. At forsøge at tage sig af alting kan få os til at se dårligt ud med alle og skabe 
uønskede omkostninger. Derfor bør vi ikke dække mere end vi kan. I den forstand er 
samarbejde med andre vigtigt i et globaliseret miljø for at undgå at miste kunder på 
grund af manglende kapacitet. 
 

14. Har en kritisk ånd med vores egen aktivitet. At være opmærksom på en fejl eller en 
svaghed er det første skridt til at løse det. Det er muligt, at vi ikke koncentrerer alle de 
nødvendige kvaliteter og færdigheder i de forskellige handlinger, som vores aktivitet har 
brug for. Det vigtige er at være opmærksom på det og vide, at du kan begynde at 
erhverve eller læne på andre, hvis de har dem. 
 

15. Det vigtige er at arbejde for at gøre vores idé, vores aktivitet, vores forretning, vores 
håb, vores virksomhed levedygtigt, dvs. at vores indkomstniveau ikke ligger under 
udgifter i en sammenhængende periode. Det er derfor vigtigt at bestemme vores 
ligevægtspunkt, hvor indtægterne svarer til udgifterne. 
 

16. Arbejd for at sikre, at din konkurrencefordel varer over tid. Det er vigtigt at indovere, at 
have evnen til at ændre sig. Husk at innovation ikke blot skaber nye produkter. Du kan 
innovere på mange måder, ikke kun i produktet eller tjenesten. Du kan indovere i 
processer, i opmærksomhed, i vejen for at gøre ting. 
 

17. Prioritere at give en god eftersalgsservice. En tilfreds kunde er din bedste garanti for 
fremtiden og kan være et kommercielt potentiale fra din oplevelse at udvide dine 
kunder. Derudover skal løsninger på kundeproblemer være hurtige og få kunden til at 
føle, at hvis der er et problem, vil de altid have en øjeblikkelig løsning med den mindst  



 
Project “Self-employment for migrants and refugees with low literacy skills" - SELF-EMP 

2016-1-ES01-KA204-025278 

 

 13 

 
mulige ulejlighed. På den anden side skal kundeservicen være opmærksom på og 
opdage mulige fejl, mangler eller svagheder i dit produkt eller service og dermed kunne 
træffe de nødvendige foranstaltninger. 
 

18. Pas på og overvåge personlige forhold på alle niveauer (partnere, kunder, leverandører, 
kontrakt). Det er vigtigt et godt forhold, men hvor prioritet er den faglige tillid, bevidst og 
så vidt angår venskabet, fordi det nogle gange kan påvirke personligt og professionelt. 
 

19. Invester altid i dig selv, i din træning og viden er det den bedste investering. Du har altid 
tid til at lære, og din viden er den bedste indsats for din aktivitet. Investering i dig selv er 
den bedste måde at undgå at miste. Invester i at lære, hvad du har brug for, ved at gøre 
tingene godt og være så succesfulde som muligt. 
 
 

20.  Vær ikke bange for fejl. Hvis det sker, vil det være en oplevelse, der hjælper dig med at 
starte et nyt projekt. 
 

Kort sagt er det faktorer, som du skal tænke og handle på, og husk at det grundlæggende, 
hvis du tænker på at lave din egen aktivitet og arbejde alene, er en god indledende 
planlægning, fordi du gennem det kan vurdere levedygtigheden af din ide og projekt, 
risiciene for at begrænse dem, de nødvendige ressourcer og de potentielle fordele. 
 
Og under din aktivitet skal du altid være villig til at forbedre, rette fejl, forny, observere og 
lære for at opretholde og udvide dine forventninger. 
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1.2 Modul 2 – Iværksætterkultur i den 
Europæiske Union 
 

 
1.2.1. Iværksætteri i den Europæiske Union – Metoder 
 
Præsentation med gruppeøvelser og diskussion  
 
Varighed: 2,5 timer 
 
Beskivelse 
 
Workshop  
 

1. Diskussion: Hvad ved om mulighederne for at starte din egen virksomhed i EU? - 
10 minutter 

2. Kort præsentation: Iværksætteri i EU og holdning til iværksætteri - 15 minutter 
(PPT) 

3. Diskussion: Hvad ved vi om EU? - 10 minutters diskussion i par og derefter 10 
minutters gruppediskussion. - 20 minutter i alt 

4. Kort præsentation: Den Europæiske Union - 15 minutter (PPT) 
5. Diskussion: Hvorfor er SMVer vigtige for EUs økonomi? (sæt svar på et flipchart) - 

10 minutter 
6. Kort pæesentation: SMVer som rygraden i den europæiske økonomi? - 10 

minutter. (PPT) 
7. Diskussion: Hvad vil hjælpe iværksættere til at starte deres forretning? - 10 

minutter 
8. Kort præsentation: Foranstaltninger, som EU forsøger at gennemføre for at hjælpe 

iværksættere til at starte forretning - 10 minutter. (PPT) 
9. Konklusion –  20 minutter 
10. Evaluering: Korte spørgsmål: Hvad var godt, hvad ville de ændre, forslag til det 

næste værksted - 10 minutter 
 
 

Mål 

 At forstå EU's tilgang til iværksætteri 

 At blive bekendt med den økonomiske situation i EU 

 At udvikle forståelse for SMV'ernes rolle inden for EU's økonomi 
 

Indhold 

 At forstå EUs tilgang til iværksætteri 

 At være bekendt med den økonomiske situation i EU 

 At udvikle forståelse for SMVernes rolle inden for EU's økonomi 
 
 
Materiale og udstyr 
Værelse med stole og borde, projektor, trådløs forbindelse, computer, flipchartpapir til 
plakater, blå klib eller noget at lim plakat på væggen, markører. 
 
Kommentar:  
Det foreslåede materiale er kun en ramme for træneren. Mængden af information og 
metoder skal tilpasses den enkelte gruppe af deltagere. 
 



 
Project “Self-employment for migrants and refugees with low literacy skills" - SELF-EMP 

2016-1-ES01-KA204-025278 

 

 15 

 

1.2.2 Iværksætteri i den Europæiske Union – Materiale 
 
Hvorfor er iværksætteri vigtig?  

 
Især i de sidste år har iværksætteri været forbundet med økonomisk udvikling. At skabe 
nye virksomheder betyder hovedsageligt at skabe nye job, der direkte bremser den 
generelle berigelse af samfundet interesseret og senere af de økonomiske aktiviteter, der 
er forbundet. Stimulering af oprettelsen af nye virksomheder ses som et redskab til at øge 
beskæftigelsen og produktionen specielt af regioner, der oplever deprimerede økonomiske 
situationer. Dette er grunden til, at iværksætteri ofte er forbundet med regionale 
udviklingsprogrammer og ses som en god løsning. 
Desuden kan iværksætteri være meget mere end en økonomisk booster. Det kan 
repræsentere et socialt inddragelsesværktøj, med andre ord et nøgleelement i strategier, 
der er udformet til at lette deltagelsen af visse målgrupper, såsom kvinder eller minoriteter, i 
økonomien. 
Imidlertid kan iværksætteri ikke rent faktisk drages til et enkelt begreb, og afhængigt af 
placeringen over hele verden kan den betragtes med forskellige accept. Mens opstart og 
den mere grundlæggende opfattelse af iværksætteri har udviklet sig til at blive en vigtig del 
af mange lands identitet (som for USA), for mange mennesker over hele verden har 
iværksætteri dybere rødder - med selvstændig beskæftigelse ofte et primært middel til 
overlevelse. 
 
Derfor, hvis vi tager hensyn til en verdensomspændende rang for landet med det største 
antal (i forhold til dets befolkning) iværksættere, vil konklusioner ikke være som forventet. 
Ifølge statistikkerne i 2015 er 4,3% af den voksne befolkning i USA iværksættere. Uganda 
har på den anden side mere end en fjerdedel af befolkningen, der opfylder den 
iværksætterrolle - står på 28,1%. Kig på den fulde rapport fra Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), vi finder ud af, at udviklede lande overhovedet ikke engang bryder de 25 
bedste pletter - med Australien ranking den højeste på nummer 26. Thailand, Brasilien, 
Kamerun og Vietnam runde ud de fem bedste pletter i GEMs rapport. 
 
Holdninger til iværksætteri 

Over hele verden er folk (og regeringer) i vid udstrækning enige om, at iværksættere er 
jobskabere, og at de udvikler nye produkter og tjenester, som gavner hele samfundet. Men 
for mange er der stadig et behov for bedre at forstå iværksætterens rolle, som ofte er 
forbundet med nye og / eller små virksomheder, i jobskabelse og økonomisk vækst. 

Samlet i Europa afspejler iværksætternes image ikke altid et tillidsfuldt og positivt billede, 
og det er faldet i de sidste år. For eksempel troede 54% af alle europæere ifølge 
afstemninger foretaget af Europa-Kommissionen i 2010, at iværksættere kun tænker på 
deres egen tegnebog, og 49% troede på, at iværksættere udnytter andres arbejde. 
Sammenlignet med andre afstemninger i 2007 (45% og 42%) var værdierne tydeligt vokset 
og eksplicit en halvmåne mistillid over for iværksætteri. 

Men iværksætteres status varierer meget mellem forskellige lande. I de skandinaviske 
lande er det faktisk meget positivt (f.eks. 83% af danskerne og 78% af finnerne havde en 
positiv udtalelse om iværksættere), mens i øst-europa er iværksætterens omdømme 
generelt lavere (kun 26% af ungarerne og 33% af polakkerne have en positiv mening om 
dem). Og i sammenligning med andre erhverv vurderes iværksættere på en ret positiv 
måde. 49% af alle europæere erklærer at have en god mening om iværksættere. Kun de 
liberale erhverv (advokater, læger, arkitekter mv.) Havde større respekt (58%). Betydningen 
er lavere for tjenestemænd (35%), topchefer (28%), bankfolk (25%) eller politikere (12%). 
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Ikke desto mindre, selvom iværksætteri stadig kan betragtes som en god 
transportvirksomhed, er det ikke let at betragte sin vej som det kan synes. En af de største 
hindringer er manglen på midler til at starte en ny selvstændig virksomhed. Kun 28,1% af 
alle europæere mener, at det er muligt at starte en virksomhed inden for de næste fem år 
(tilbage i 2007 var tallet stadig på 31,4%, sammenlignet med USA er det ganske 
alarmerende, idet man i Nordamerika selv har steget fra 43,5% til 48,7%). Manglen på 
finansiering har traditionelt været den vigtigste årsag til denne situation (24% af de 
skeptiske nævnte det). Men selv i tilfældet ville folk finde sig i en iøjnefaldende mængde 
finansiering, som en pludselig arv ville det ikke gøre det muligt at starte en forretning 
attraktiv for mange europæere. Når man spurgte, hvad de ville gøre med en uventet og 
betydelig sum penge, ville kun 14% af europæerne starte en virksomhed, og 16% ville 
bruge det på fine ting, de altid ville have; 30% ville bare gemme det og 31% ville købe et 
hus (eller tilbagebetale et realkreditlån). 
 
Demografiske, køns- og aldersforskelle 

 
Hvis vi studerer sammensætningen af iværksætterbefolkningen i Europa (og over hele 
verden), vil vi se betydelige forskelle på grund af dens demografiske, kønne, alder, 
kulturelle og uddannelsesmæssige baggrund. 
 
Gender 
Faktisk udtrykker mænd generelt en stærkere præference for selvstændig beskæftigelse 
(51%) end kvinder (39)1. Køn har indflydelse på vurderingen af iværksætterkompetencen, 
især på nogle aspekter af holdninger og færdigheder. Kvindelige arbejdere værdsætter 
deres iværksætteregenskaber, færdigheder og viden gennemsnitligt mindre end mænd, og 
de er mindre tilbøjelige til at blive iværksætter. 
 
Nedenstående figur viser forskellen mellem procentdelen af virksomheder, der ejes af 
kvindelige og mandlige iværksættere rundt om i verden i 20162. 

                                                           
1  European Commission, 2010, “European Attitudes towards Entrepreneurship”, retrieved from 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-232_en.htm?locale=en. 
2 OECD, 2016, “Entrepreneurship at a Glance 2016”, retrieved from  
 http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-232_en.htm?locale=en
http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
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Alder 
Unge mennesker er mere tilbøjelige til at starte en virksomhed end ældre borgere. 52% af 
dem i alderen 15-24 foretrækker selvstændig beskæftigelse sammenlignet med 47% af 
dem mellem 25 og 39 og 46% af dem mellem 40 og 54 år. Personlig vurdering viser 
ændring med alder. Vurderingen af risikoeniveauet, behovet for præstation og evnen til at 
netværke for eksempel falder med alderen, mens effektivitet, struktureret adfærd og 
niveauet af kreative evner stiger. 
 
Uddannelse 
En god uddannelse fremmer ønsket om selvstændig beskæftigelse. Også i t bymiljøer øger 
tilbøjelsen til selvstændig beskæftigelse. 
 
 
Forældrenes erhverv er en stærk indikator for børns erhvervsmæssige præferencer. Af 
dem, hvis forældre var selvstændige, ville 56% også være selvstændige. Hvis mindst en 
forælder var selvstændig, er forholdet 50%. Hvor begge forældre var ansatte, erklærer kun 
42% af børnene, at de foretrækker selvstændig beskæftigelse. 
 
Næsten en tredjedel af iværksætterne tog eksamen i ledelse / erhvervsadministration, 
omkring en femtedel i økonomi og næsten en fjerde inden for ingeniørvirksomhed. 
 
Minoritetsgrupper 
Medlemskab i en etnisk minoritetsgruppe er i de fleste tilfælde positivt forbundet med de 
forskellige grunde til at vælge selvstændig beskæftigelse. Etniske mindretal er især 
sandsynligt, at der er en grund til at sige "uafhængighed" (marginal effekt: ni procentpoint). 
Andre vigtige årsager er "familievirksomheder og" ingen job ". Disse resultater er i 
overensstemmelse med den opfattelse, at medlemmer af etniske minoriteter kan vælge 
selvstændig beskæftigelse, fordi de udelukkes fra det formelle arbejdsmarked og måske 
foretrækker at opbygge forretningsmæssige virksomheder inden for deres egne 
lokalsamfund, hvor formelle færdigheder, især værtslandets sprogfærdigheder, er mindre 
nødvendig. 
 
 

Den Europæiske Union3 

 
Lænder i EU og EEA 
 
Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union af 28 lande. Det driver et 
internt (eller enkelt) marked, der tillader fri bevægelighed for varer, kapital, 
tjenesteydelser og mennesker mellem medlemsstaterne. 
 
EU medlemslænder er: 
Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republikken Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, 
Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet , Slovenien, 
Spanien, Sverige og UK. 
 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er det område, hvor EØS-
aftalen indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser 
og kapital på det europæiske indre marked, herunder friheden til at vælge ophold i ethvert 
land inden for dette område. EØS omfatter EU-lande og også Island, Liechtenstein og 
Norge. Det giver dem mulighed for at være en del af EUs indre marked. 

                                                           
3 Europe in 12 lessons European Commission Directorate-General for Communication Citizens’ Information 

1049 Brussels BELGIUM, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 
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Schweiz er hverken EU-medlem eller EØS-medlem, men er en del af det indre marked - det 
betyder, at schweiziske statsborgere har samme rettigheder til at bo og arbejde i Det 
Forenede Kongerige som andre EØS-statsborgere. 
 
 
Indre marked 
Den Europæiske Unions største succes er det indre marked. Grundlaget for det indre 
marked er fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. Det indre 
marked betyder dog stadig ikke en enkeltøkonomi, da nogle sektorer (især 
forsyningspligtydelser) stadig er underlagt national lovgivning. 
 
EURO lænder  
Den Europæiske Unions valuta er EURO. Euro blev indført for virtuelle transaktioner i 1999 
og for alle betalinger i 2002. Selvom ideen er, at alle EU-lande deltager i euroområdet, 
bruger kun 19 ud af 28 EU-lande euroen som en fælles valuta. For at indføre eurolande 
skal man opfylde visse kriterier. 
 
Fordele af EURO for forbrugere i Europa 
 

 Rejsende behøver ikke at veksle valutaer. 

 Købere kan direkte sammenligne priser i forskellige lande. 

 Den Europæiske Centralbank sikrer stabilitet af priserne. 

 EUROen er blevet en stor reservevaluta sammen med den amerikanske dollar 

 Under den seneste finanskrise har en fælles valuta beskyttet EURO lænder for 
devaluering og angreb fra spekulanter 

 
 
SMVer som rygrad i den europæiske økonomi 
 
"Kategorien SMVer består af virksomheder, der beskæftiger færre end 250 personer, og 
som har en årlig omsætning på højst 50 millioner euro og/eller en årlig balance som ikke 
overstiger 43 millioner EURO.’4  
 
Hovedkriterier for en SMV, er: 

1. Antal ansatte og 
2. Omsætning eller balancesum 

 
 

Company 
category 

Number of 
employees 

Turnover or 
Balance 

sheet total5 

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m 

 

≤ € 43 m 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 
Definitionen af en SMV er vigtig for adgang til EU-støtteprogrammer og -finansiering, der 
specifikt er rettet mod disse virksomheder. 
 
SMV'er spiller en central rolle i den europæiske økonomi. 23 mio. Små og mellemstore 
virksomheder repræsenterer 99,8% af alle europæiske virksomheder, yder 67% af 
arbejdspladser og skaber 85% af alle nye job. 
 
 

                                                           
4 Extract of Article 2 of the Annex of Recommendation 2003/361/EC  
5 The balance sheet is a snapshot at a single point in time of the company's accounts - covering its assets, 
liabilities and shareholders' equity. The purpose of the balance sheet is to give users an idea of the company's 
financial position along with displaying what the company owns and owes. 
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De udgør to tredjedele af beskæftigelsen i EU28 og lidt mindre end tre femtedele af EU28-
merværdi i den ikke-finansielle sektor i 2015. 
 

 
 

De fleste små og mellemstore virksomheder er mikrovirksomheder med mindre end ti 
ansatte, og de udgør 93% af alle virksomheder inden for den ikke-finansielle sektor.

 
De fem vigtigste sektorer i EU i 2015 var: 
 

 Produktion 

 Konstruktion 

 Forretningstjenester 

 Indkvartering og mad 
Engroshandel og detailhandel 
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-.  
 
 
Antallet af små og mellemstore virksomheder ændrer sig konstant, og mange nye 
virksomheder starter hvert år, men mange af dem holder hurtigt op igen med at fungere. 
Unge, som starter en små virksomheder, har en lav succesrate. vDesuden og det er mange 
barrierer for at starte en forretning igen. EU arbejder imidlertid på politikker, der 
understøtter en bedre opstartsdynamik gennem en anden chance, og det vil forhåbentlig 
føre til forbedring af miljøet for nystartede virksomheder. 
 
EU-lande har sat sig som mål at gøre det lettere for små virksomheder at finansiere deres 
aktiviteter og gøre det mere attraktivt at investere i Europa. 
 
EU borger har ret til at6: 

 etablere egen virksomhed (selv som enhandler) i ethvert EU-land (eller Island, 
Norge eller Liechtenstein) 

 etablere en datterselskab af en eksisterende EU-baseret virksomhed, der 
allerede er registreret i et EU-land 

 
Kravet varierer fra land til land - men EU opfordrer sine medlemslande til at opfylde visse 
mål: 
 

 Opsætning mulig inden for 3 arbejdsdage og koster ikke mere end 100 € 

 Gennemførelse af alle procedurer gennem et enkelt administrativt organ 

 Alle registreringsformaliteter kan udfyldes online 

 Registrering af et selskab i et andet EU-land online (gennem de nationale 
kontaktpunkter) 

 
 2015 studie 7  viser de seneste fremskridt i hvert EU-land for at reducere tid og 
omkostninger til papirarbejde, der kræves for at starte en virksomhed, men der er stadig 
stor forskel mellem landene i forbindelse med hvert enkelt kriterium. 
  

                                                           
6 http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm 
7 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8293&lang=en 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8293&lang=en
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1.2.3 EUs politik for SMVer – Metoder 
 
Præsentation og gruppearbejde  
 
Varighed: 2,5 timer 
 
Beskrivelse 
Plakat med et termometer, hvormed eleverne angiver, hvordan de har det i starten af 
dagen. Dette vil være en basis for dagens evaluering. 
 
Præsentation: SMV'er i Europa og hvad EU gør for at støtte små virksomheder. 
 
Øvelse 1: Efter forklaring deltagerne er delt op i 5 grupper og hver gruppe får en opgave at 
præsentere visuelt en portal gennem en plakat. Dette vil hjælpe deltagerne med at blive 
bekendt med de vigtigste EU-portaler, hvor man kan finde hurtigt hjælp for små og 
mellemstore virksomheder. 
Maksimal tid: 30 minutter 
 
Fortsættelse af præsentation – Finansiering  
 
Øvelse 2: Udforsk med deltagere adgang til finansiering platformer. Vis dem på din 
computer og giv dem tid til at udforske alene. Det er vigtigt for dem at vide, hvor og hvordan 
man finder information om tilgængelige finansielle midler. 
Maksimal tid: 20 minutter 
 
Fortsættelse af præsentation – Finansielle fonde  
 
Øvelse 3: En dybere udforskning af webstedet "Dit Europa" og gruppens forskning på 
fælles politikker vedrørende nogle af de vigtigste emner relateret til SMV'er: Beskatning, 
sundhed og sikkerhed, social sikring, standarder mv. 
 
Først vil de se en kort reklamevideo til din Europa portal. Videoen er tilgængelig på 
engelsk, italiensk og fransk: 
 
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm 
 
Opdel deltagere i 5 grupper (minimum 3 deltagere pr. gruppe). Hver gruppe vil modtage en 
forskningsopgave ved hjælp af din EUROPA-hjemmeside: 
 
(http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm).  
 
De skal finde generelle oplysninger om emnet, forberede en plakat (ved hjælp af ord, tal, 
symboler, grafer og billeder) og præsentere plakaten. (maksimal præsentationstid 3 til 5 
minutter). 
 
Opgaver: 
- Sådan starter du en virksomhed - tilstand i et bestemt land 
- Beskatning - Momsregler og satser - situation og -betingelse i særligt land 
- Produktkrav - standarder i EU 
- Personale - sundhed og sikkerhed - EUs regler og tilstand i særligt land. 
- Social sikring - EUs regler og tilstand i det pågældende land. 
 
 
Hovedformålet er at hjælpe deltagerne med at forstå, at EU har en fælles ramme for 
SMV'er, men det er vigtigt at søge efter oplysningerne fra det land, hvor de gerne vil starte 
en virksomhed. 
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Total varighed 45 minutter 
 
Dag evaluering: Sidst af dagen på samme plakat med termometer viser deltagerne, 
hvordan de føler sig ved slutningen af dagen. 
 
Mål 

 At forstå EU's mekanisme til støtte for små og mellemstore virksomheder. 

 At udforske EU-portaler dedikeret til at støtte små og mellemstore virksomheder. 

 At lære om tilgængelig økonomisk støtte til EU SMV'er. 

 At forbedre forståelsen af fælles EU-rammer for SMV'er. 
 
Indhold 

  EU-støtte til små virksomheder. 

 EU-portaler til små og mellemstore virksomheder støtter 

 EU's finansielle bistand til små og mellemstore virksomheder 

 Fælles EU-ramme for SMV'er 
 
Materiale 
Projektor, stabil trådløs forbindelse, PPT, højttalere, minimum 6 bærbare computere (en til 
træner og 5 til gruppearbejde), flipoverbord, flipchartpapir, forskellige aviser til fotos, 5 
pakker lim, 5 sakse, 5 bokse markører, runde klistermærker (minimum 30 i 2 farver), 
papirtape mv. 
 
Kommentar: Denne workshop er foreslået for de deltagere, der er IKT-kundig og vil have 
gavn af de præsenterede oplysninger. Hvis træneren mener, at problemet ikke er relevant 
for gruppen, foreslår vi at bruge mere tid på emnet i forbindelse med 
forretningsplanudvikling. 
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1.2.4 EU's politik for SMV'er – Materiale 
 
Små og mellemstore virksomheder udgør en nøgle til økonomisk vækst, innovation, 
jobskabelse og social integration for Den Europæiske Union. Et af EU's vigtigste mål er at 
skabe et venligt miljø for SMV'er. På den baggrund samarbejder Europa-Kommissionen tæt 
sammen med alle medlemsstater om udvikling af SMV-venlige politikker, overvågning af 
fremskridtene i deres gennemførelse og udveksling af bedste praksis.

8 
 
Hvad EU gør for små virksomheder9:  

Skaber et forretningsvenlig miljø 

I centrum for Kommissionens indsats er Small Business Act for Europe (SBA), der giver en 

omfattende SMV-politik for EU og EU-landene. SBA fremmer 'Think Small First' princip10 og 

fremmer iværksætterånd blandt de europæiske borgere. 

 

Promoverer iværksætteri 

Kommissionen fremmer iværksætteri gennem iværksætterhandlingsplanen, støtter 

iværksætteruddannelse og yder støtteværktøjer til håbende iværksættere. 

Forbedrer adgangen til nye markeder og internationalisering 

                                                           
8 Annual Report on European SMEs 2015 / 2016, This report was prepared in 2016 for the European 
Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Directorate H: 
COSME Programme; Unit H1: COSME Programme, SME Envoys and Relations with EASME 
9 http://ec.europa.eu/growth/smes_en  
10 The application of the “Think Small First” principle aims at ensuring that SMEs voices are heard, that their 
interests are taken on board by policy makers and that the business environment is favourable to the 
development of SMEs. 

http://ec.europa.eu/growth/smes_en
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Kommissionens prioritet er at sikre, at virksomhederne kan stole på et forretningsmæssigt 

miljø og udnytte grænseoverskridende aktiviteter både inden for EU's indre marked og 

uden for EU. 

Støtter SMVers konkurrencevne og innovation 

Fremme af konkurrenceevne og innovation er nøgleaspekter af EU's politik inden for 

industri og erhvervsliv, især for SMV'er. 

Stiller key support networks og information for SMVer til rådighed 

 Your Europe Business Portal :en praktisk vejledning til at drive forretning i Europa. Det 

giver iværksættere information og interaktive tjenester, der hjælper dem med at udvide 

deres forretning i udlandet. (http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm)11  

Enterprise Europe Network: Hjælper små og mellemstore virksomheder og iværksættere 

med at få adgang til markedsoplysninger, overvinde lovlige hindringer og finde potentielle 

samarbejdspartnere i hele Europa.the  

SME Internationalisation support side giver information om udenlandske markeder og 

hjælper europæisk forretning internationalisere deres aktiviteter. 

Portal on Access to Finance hjælper små og mellemstore virksomheder med at finde 

finansiering, der støttes af EU. 

Small Business Portal - Denne portal samler alle de oplysninger, som EU giver til og for 

SMV'er, fra praktiske råd til politiske spørgsmål -  http://ec.europa.eu/small-

business/index_en.htm 

 

Tilrettelægger adgang til finansiering 

Adgang til finansiering er det mest presserende spørgsmål for mange små virksomheder. 

Kommissionen arbejder på at forbedre finansieringsmiljøet for små og mellemstore 

virksomheder og giver oplysninger om finansiering. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Available in all languages  

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm)
http://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/access-to-markets/internationalisation/support-tools_en
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm
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Afslagsprocent pr. Land 
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EU-erhvervsfinansiering i 3 enkle trin12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 EU business funding in 3 easy steps – iconographic (English, Spanish, Italian and Romanian) 
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Adgang tol finansiering 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/ 
 
COSME Programme13 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ 
 
COSME er EU-programmet for virksomhedernes konkurrenceevne og små og mellemstore 
virksomheder, der løber fra 2014 - 2020 med et planlagt budget på 2,3 mia. EUR. 
COSME forvaltes af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)– 
(https://ec.europa.eu/easme/en) på vegne af Europa-Kommissionen. 
Udtryk af interesse relateret til COSME kan findes på  EASME website. Ansøgninger 
sendes igennenm Participant Portal 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-
group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-
group&+PublicationDateLong/asc) . 
 
Finansielle formidlere kan finde flere oplysninger om indkaldelsen af 
interessetilkendegivelser på COSME financial instruments  side 
(https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en).  
 
Garantier til små og mellemstore virksomheder for lån, hovedsagelig op til 150000 EUR. 
Egenkapital (vækst og ekspansion). 
 
COSME hjælper med: 

- Adgang til finansiering - hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at 
få adgang til finansiering via EU's finansielle instrumenter, der kanaliseres gennem 
lokale finansielle institutioner i EU-lande. For at finde en finansiel institution i dit 
land, skal du besøge portal for adgang til finansiering. -
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_en.htm  

- Åbning af markeder - COSME finansierer Enterprise Europe Network, der hjælper 
SMV'er med at finde forretnings- og teknologipartnere og forstå EU-lovgivningen. 
The Europe Business Portal, der giver praktisk information om forretninger i Europa. 
Det finansierer også en række intellektuelle ejendomsrettigheder (SMV 
Helpdesks).14 

                                                           
13 http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/  
14 Promotional video (in English, French and Italian) -http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm  

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc)
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en)
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
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- Støtte til iværksættere - ved at styrke iværksætteruddannelse, vejledning, vejledning 
og andre støttetjenester. Især grupper, der måske har svært ved at nå deres fulde 
potentiale, såsom unge, kvinder og senior iværksættere, samt hjælper virksomheder 
med at få adgang til muligheder, der tilbydes af digitale teknologier. 

- Bedre forretningsforhold - COSME sigter mod at reducere den administrative og 
lovgivningsmæssige byrde for SMV'er ved at skabe et forretningsmæssigt miljø. 

-  
InnovFin Programme (Horizon 2020)15 
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm 
"InnovFin – EU Finance for Innovators" er et fælles initiativ lanceret af European 
Investment Bank Group (EIB and EIF) i samarbejde med Europa-Kommissionen 
under Horizon 2020. 
InnovFin har til formål at hjælpe adgang til finansiering for innovative virksomheder og 
andre innovative enheder i Europa. 
InnovFin består af en række integrerede og komplementære finansieringsværktøjer og 
advisory services. EIB-koncernens tilbud dækker hele værdikæden for forskning og 
innovation (R & I) for at støtte investeringer fra den mindste til den største virksomhed. 
 
The SME instrument  (Horizon 2020) 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument  
 
SMV-instrument tilbyder finansiering og coaching til innovative SMV'er. 

Creative Europe 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative 
Lån til små og mellemstore virksomheder inden for kulturelle og kreative sektorer. 
 
Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en 

 Microloans op til 25.000 euro til mikrovirksomheder og til sårbare personer, der 
ønsker at etablere eller udvikle et mikrovirksomhed. 

 Investeringer på op til 500.000 EUR til sociale virksomheder. 
Microfinance og Social Entrepreneurship akse af EaSI 

 Aksen for mikrofinansiering og social iværksætteri (MF / SE) understøtter aktioner i to 
tematiske sektioner: 

 mikrokreditter og mikrolån til sårbare grupper og mikrovirksomheder 

 socialt iværksætteri 
 
Mål 

 Øge adgangen til og tilgængeligheden af mikrofinansiering for sårbare grupper, der 
ønsker at oprette eller udvikle deres forretnings- og mikrovirksomheder. 

 Opbygge mikrokredits udbyderes institutionelle kapacitet.Support the development of 
social enterprises, in particular by facilitating access to finance. 

 
European Structural and Investment Funds (ESI funds)16 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/ 
 
Lån, garantier, egenkapitalfinansiering eller virksomhedsbevillinger. 
 
Støtten ydes af flerårige programmer, der samfinansieres af EU. 
 
ESI-fondene er en familie af fem EU-finansieringsinstrumenter, der yder struktur- og 
investeringsfinansiering i hele EU. Budgettet giver 454 mia. EUR i perioden 2014-2020. 

                                                           
15 http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm  
16 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/  

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://www.eif.org/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://www.eib.org/products/advising/innovfin-advisory/index.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/
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Mens de fem midler henvender sig til forskellige interessenter og sektorer, deler de to 
vigtige fællesområder 
 
Midlerne er dedikeret til at understøtte vækst og jobskabelse og er i overensstemmelse 
med ien og Kommissionen prioritet for Jobs, Vækst og Investment;  
Alle 5 midler leveres under delt forvaltning, som forvaltes af Kommissionen i samarbejde 
med nationale og regionale myndigheder i medlemsstaterne. 
For mere information om ESI-fondene og de enkelte fonde: 

 European Structural and Investments Funds (legal acts) 

 Cohesion Fund 

 European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD  

 European Maritime & Fisheries Fund - EMFF 

 European Regional Development Fund - ERDF  

 European Social Fund - ESF   
Denne platform dækker også Youth Employment Initiative (YEI) som er en særlig 
finansieringsresource under ESF-forordningen til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. 
 
European Investment Bank17 and European Investment Fund18 
http://www.eib.org/products/index.htm 

 Virksomhedslån, mikrofinansiering, garantier og venturekapital. 

 EIB er Den Europæiske Unions bank. EU-banken forbedrer folks liv ved at yde 
finansiering og ekspertise til projekter, der støtter innovation, SMV'er, infrastruktur 
og klimaaktioner. Hovedfunktioner: 

 Udlån - lånefonde til gode satser. 

 Blending - værktøjer, der hjælper kunder med at blande økonomi. 

 Rådgivning - finansiel og teknisk ekspertise gennem European Investment Advisory 
Hub. 

 
Hvordan kan jeg ansøge om erhvervstilskud? 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders 
 
EU yder også tilskud til specifikke politiske målsætninger som forskning eller uddannelse. 
Nogle af disse kan være relevante for virksomheder. Du kan søge om EU-tilskud via calls 
for proposals . 
 

 

                                                           
17 http://www.eib.org/  
18 http://www.eif.org/  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://www.eib.org/products/index.htm
http://www.eib.org/eiah/
http://www.eib.org/eiah/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
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1.3 Modul 3 - Retlige, skattemæssige og 
finansielle forhold 
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1.3.1. Retlige, skattemæssige og finansielle forhold – Metoder 
 
 “PEST analyse introduktion” – Præsentation og gruppe øvelser 
 
Varighed: 2,5 timer 
 
Beskrivelse 
En generel forklaring på PEST (Politisk, Økonomisk, Social og Teknologisk) faktorer, der 
påvirker iværksætteri i det pågældende land, med særlig fokus på juridiske, skattemæssige 
og finansielle aspekter. 
 
PEST analyse for Danmark 
 
Præsentation 1: Sådan starter du din egen virksomhed - juridiske, skattemæssige og 
finansielle spørgsmål. Præsentationen vil blive kombineret med forskning af online 
ressourcer og diskussion, hvor det er relevant. 
 
Præsentation 2: Hvad er PEST analyse?  
 
Øvelsee: PEST analyse for Danmark - eksenpel. 
Sammen med deltagerne går trin for trin igennem hver komponent i den generelle landsag. 
Efter hver del forsøger du at finde ud af sammen med deltagerne, hvad der kan påvirke 
nogen, der gerne vil starte en virksomhed og skrive dette på et flipover. 
Ved afslutningen af aktiviteten vil træneren lette produktionen af 4 blækplader, en for hver 
komponent af analysen. 
Diskuter med deltagerne om trusler og muligheder inden for alle dele af analysen. 
 
Dag evaluering: En kort forespørgsel: Hvad var godt, hvad ville de ændre, forslag til det 
næste værksted - 10 minutter 
I slutningen af værkstedet skal træneren have oplysninger om, hvilke forretningsdeltagere 
gerne vil starte for at forberede materialer til næste værksted. 
 
Mål 

 At forstå de vigtigste juridiske, skattemæssige og finansielle problemer under 
processen med at starte en virksomhed. 

 At forstå begrebet PEST-analyse. 

 At lette udformningen af PEST analyse for Storbritannien. 

 At skitsere trusler og muligheder for nogen, der gerne vil starte egen virksomhed i 
Danmark. 

 
Indhold 

 Juridisk, finansielt og finansielt miljø i Storbritannien 

 Begrebet PEST-analyse 

 PEST analyse af DANMARK 
 
Materiale 
Power Point Pæesentation, projektor, flip chart, bord, og papir, markers, papirtape 
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1.3.2 Sådan starter du din egen virksomhed - eksempel Danmark - Materialer 
 

Forretningsstruktur 

 

Hvert land skal forberede materialer relateret til omstændighederne i deres land 

 
Type virksomhed 

Det første skridt, når en person beslutter sig for at starte en virksomhed, er at tænke på, 
hvilken form for juridisk struktur der skal vælges. Det er vigtigt at tænke grundigt på den 
struktur, der passer bedst til virksomheden, da dette vil påvirke: 
 

 hvilke myndigheder iværksætteren skal oplyse om, at han / hun gerne vil starte en 
virksomhed 

 Skat og national forsikring, som virksomheden skal betale 

 de poster og konti, som virksomheden skal opbevare 

 økonomisk ansvar, hvis virksomheden løber i problemer; 

 hvordan forretninger kan samle penge 

 Vejlederens beslutninger om virksomheden kan laves 
 
Registrering af virksomhed 

 

Hvert land skal forberede materialer relateret til omstændighederne i deres land 
 
Lovkrav 
 
Juridiske krav til at starte egen virksomhed afhænger af: 
 
1. Virksomhedstype (eneforhandler, aktieselskab eller partnerskab) 
 
2. Hvad virksomheden gør (licenser og tilladelser, sundhed og sikkerhed og forsikring) 
 
3. Regler, som selskabet skal følge, hvis: 
 

- sælge varer online 
- købe varer fra udlandet eller sælge varer i udlandet 
- gemme eller bruge personlige oplysninger 
 

4. Hvor virksomheden finder sted: 
- Hjemme, 
- Virksomhedsrum, 
- i lejet rum 
-  

5. Hvilken form for støtte gør erhvervslivet: Ansætte personale, benyt freelancers eller 
agenturets personale? 
 
 
Grundlæggende lovkrav 
 
Regler og forskrifter om firma navne 
At vælge et navn til et firma indebærer en række regler, der skal tages i betragtning, og 
advokaten kan hjælpe i denne proces. 
 
Varemærker, ophavsret og patenter 
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Et varemærke identificerer et produkt specifikt i offentlighedens øjne, og når det er 
registreret, er det beskyttet ved lov, der giver ret til at handle, hvis en anden bruger det. 
Lignende regler gælder for ophavsret og patenter, der eksisterer for at beskytte 
produkterne fra en persons arbejde mod rivaliserende virksomheder og andre, der bruger 
dem uden tilladelse. Det er godt at rådgive om det med en advokat. 
 
Forsikringer 
Forsikring kan være nødvendig. Der er nogle som er pligt (afhængig af industri og 
forretning), men der er også andre, som kan hjælpe med forretningsbeskyttelsen. 
 
Sundhed og sikkerhed 
Virksomhedsejere har omsorgspligt for enhver, der kan blive påvirket af deres forretning. 
Dette kan omfatte medlemmer af offentligheden (både indenfor og uden for dine lokaler), 
medarbejdere og besøgende. En risikovurdering skal udføres for at hjælpe med at 
identificere de risici, der er forbundet med disse individer i forbindelse med 
forretningsaktiviteter. 
 
Forståelse af dine skatteforpligtelser 
Det er meget vigtigt at holde nøjagtige optegnelser, da du skal have et overblik over 
forretningsomkostninger og fratrække det fra dit bruttoresultat for at reducere mængden af 
skat. For det spørgsmål er råd fra en professionel revisor nødvendig. 
 
Eksterne finanser 
 
For at fremme og opretholde en vækst i lokale økonomier og virksomheder tilbyder de 
forskellige organisationer en bred vifte af virksomhedsbevillinger. Disse er en stor kilde til 
finansiering til nystartede virksomheder og voksende virksomheder. 
 
Sommetider ser ansøgningsskemaer meget krævende, tidskrævende og kompliceret ud. 
Betingelserne udskydes imidlertid og afhænger af sted, tildeling af tilskud og organisation. 
Selv om en iværksætter skal bruge tid til at udfylde ansøgningen og indsamle al nødvendig 
dokumentation, kan strukturen af tilskudsprogrammet undertiden hjælpe en iværksætter 
med at genoverveje forretningsidéen og identificere svagheder i virksomheden. 
 
Somme tider er forretning ikke pålidelig på stedet, og det kan være værd at undersøge 
tilbud, som regeringen og de lokale myndigheder producerer for at stimulere udviklingen af 
ny forretning i et bestemt område. 
 
Regeringen har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder gennem faser af 
opstart og vækst og yder en række midler til små virksomheder. Hvert land skal give 
oplysninger om deres særlige forhold. 
 
 
Andre ressourcer 
 
EU fonde 19  - I det foregående modul har vi nævnt EU-midlerne til udvikling af små 
virksomheder. Platformen Finding Tenders er et nyttigt værktøj til at finde 
finansieringsmulighederne - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders. 
 
 
Banker også give information og ansøgningsrådgivning. Nogle ledelseskonsulentfirmaer 
kan vurdere virksomhedernes berettigelse til specifikke tilskud og derefter hjælpe med 
ansøgningen. 
 
 
PEST analyse 
 

                                                           
19 http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_en.htm 
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PEST er en analyse, der bruges til at vurdere fire eksterne faktorer vedrørende 
erhvervssituationen: Politisk, Økonomisk, Social og Teknologisk. Bortset fra interne 
ressourcer og industrielle faktorer påvirker disse mikroøkonomiske faktorer virksomhedens 
præstationer. PEST-analyse er særlig nyttig, når virksomheden starter, inden lanceringen 
af et nyt produkt osv. Alle faktorer skal analyseres omhyggeligt for at bestemme, hvordan 
de vil påvirke virksomhedens ydeevne og aktiviteter på lang sigt. Alle komponenterne i 
PEST-analysen dækker et bestemt område af erhvervsmiljø. 
 
Politiske faktorer 

Politisk analyserer hvordan regeringsforskrifter og juridiske problemer påvirker 
sandsynligheden for, at en virksomhed bliver vellykket. De politiske faktorer, der kan få 
indflydelse på erhvervslivet, får ofte en stor betydning. Alle virksomheder skal følge loven, 
og ledere skal finde ud af, hvordan ændringer i lovgivningen kan påvirke deres aktiviteter. 
F.eks. Kan skatterændringer have direkte indflydelse på erhvervslivet, betyder at ejeren 
skal være ajour med denne slags politiske faktorer. Det kan også påvirke regeringens 
politikker på lokalt til føderalt niveau, så virksomheder skal være klar til at håndtere de 
lokale og internationale politiske resultater. 
 
Ændringer i regeringens politik påvirker de politiske faktorer. Ændringen kan være 
økonomisk, juridisk eller social, men det kan være en kombination af disse faktorer. Visse 
faktorer er forbundet, og nogle politiske beslutninger kan for eksempel påvirke det 
økonomiske miljø, accept af nye teknologier eller det sociokulturelle miljø. 
 
Politiske faktorer er sandsynligvis den mindst forudsigelige i et erhvervsklima. Mens i nogle 
lande befolkningen vælger demokratisk åbent regeringssystem, i andre kommer 
regeringens magt fra en valgt gruppe. Korruption i nogle lande er også en stor barriere i 
nogle lande, så nogle virksomheder kan overleve i det omgivende kun takket være bytte. 
 
 

Nogle af de vigtigste politiske faktorer, der påvirker erhvervslivet:er:Bureaucracy 
 

- Korruptions niveau 
- Pressefrihed 
- Takster 
- Handelspolitik 
- Anti-trust lov 
- Uddannelseslov 
- Beskæftigelsesloven 
- Databeskyttelseslovgivning 
- Diskriminationslov 
- Miljølovgivning 
- Sundheds- og sikkerhedslovgivning 
- Regulering og deregulering 
- Konkurrenceforordning 
- Fremtidig lovgivning 
- International lovgivning 
- Reguleringsorganer og processer 
- Statsstabilitet og relaterede ændringer 
- Skattepolitik (skatteprocenter og incitamenter) 
- Regeringens engagement i fagforeninger og aftaler 
- Intellektuel ejendomsret (Ophavsret, patenter) 
- Importrestriktioner for kvalitet og mængde af produkt 
- Loven der regulerer miljøforurening 
- Forbrugerbeskyttelse og e-handel 
- Finansieringstilskud og initiativer 
- Hemmemarkeds lobbyvirksomhed / pressegrupper 
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- Krige og konflikter 
 

 

Økonomiske faktorer 

Denne kriterie undersøger de økonomiske problemer, der har betydning for virksomheden. 
 
Eksempler på økonomiske faktorer, der påvirker virksomheden, omfatter: 
 
- Hjemme økonomi situation 
- Boligøkonomiske tendenser 
- Oversøiske økonomier og tendenser 
- Generelle skatteproblemer 
- Skat specifikt til produkt / tjenester 
- Sæson- / vejrproblemer 
- Markeds- og handelscykluser 
- Specifikke industrielle faktorer 
- Markedsruter og distributionstendenser 
- Kunde / slutbrugerdriver 
- Renter og valutakurser 
 
- Internationale handel / monetære spørgsmål 
- inflation 
- recession 
- Efterspørgsel / Supply 
 
Sociale faktorer 

Sociale faktorer er relateret til de kulturelle og demografiske aspekter, der påvirker 
virksomhedens succes på markedet. Gennem denne komponent kan et firma bedre forstå 
forbrugernes behov, og hvad motiverer dem til at købe. 
 
Markedsundersøgelser er grundlæggende i dette trin, da det er vigtigt at forstå samfundets 
tendenser og mønstre. Sociale og kulturelle ændringer i erhvervsklimaet skal være i fokus. 
Den gode analyse kan indikere svagheden i virksomhedernes markedsføringsstrategi, men 
også bidrage til at udvikle nye ideer. 
 
Dette er nogle af de sociale faktorer, der kan påvirke kundernes behov og størrelse på 
markederne: 
 

- Livsstilstrends 
- Køb vaner 
- Uddannelsesniveau 
- Fremhævelse af sikkerheden 
- Sexfordeling 
- Religion og tro 
- Sundhedsbevidsthed 
- Familie størrelse og struktur 
- Gennemsnitlig disponibel indkomst 
- Sociale klasser 
- Mindretal 
- Holdninger til grønne eller økologiske produkter 
- Holdninger til besparelse og investering 
- Holdninger til vedvarende energi 
- Indvandrings- og udvandringsrater 
- Befolkningsvækst 
- Aldersfordeling og forventede levealder 



 
Project “Self-employment for migrants and refugees with low literacy skills" - SELF-EMP 

2016-1-ES01-KA204-025278 

 

 37 

- Holdninger til arbejde, karriere, fritid og pensionering 
- Holdninger til importerede produkter og tjenester 
- Holdninger til kundeservice og produktkvalitet 
- Medievisninger 
- Lovændringer, der påvirker sociale faktorer 
- Brand, firma, teknologi billede 
- Mode og rollemodeller 
- Større begivenheder og påvirkninger 
- Køb adgang og tendenser 
- Etniske / religiøse faktorer 
- Reklame og reklame 
- Etiske problemer 

 
 
Teknologiske faktorer 

 
Teknologiske faktorer fokuserer på indflydelse fra teknologi til introduktion af et produkt 
eller en service til en markedsplads. De er relateret til eksistensen, tilgængeligheden og 
udviklingen af teknologi. 
 
Teknologi dikterer stort set den måde, mange ting gøres på, i erhvervslivet eller på anden 
måde. Dette kan omfatte ting fra computerkraft til motor effektivitet. Næsten alle 
virksomheder påvirkes af nogle teknologier, som f.eks. Websteder, vi bruger til 
erhvervslivet, sociale medier til markedsføring, brændstof, der bruges til at drive bilen, en 
maskine i produktionen mv. 
 
De vigtigste eksempler på teknologiske faktorer, der påvirker forretningen, er: 
 

- Internetforbindelse 
- Trådløs forbindelse 
- Motor effektivitet 
- Automatisering 
- Konkurrerende teknologisk udvikling 
- Forskningsfinansiering 
- Associerede / afhængige teknologier 
- Udskiftningsteknologier / løsninger 
- Modenhed af teknologi 
- Produktion modenhed og kapacitet 
- Information og kommunikation 
- Forbrugers indkøbsmekanismer / teknologi 
- Teknologilovgivning 
- Innovationspotentiale 
- Teknologi adgang, licensiering, patenter 
- Immaterielle spørgsmål 
- Global kommunikation. 
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P – E – S – T  ANALYSE 

Politisk Social 

- Bureaukrati 
- Korruptionsniveau 
- Pressefrihed 
- Takster 
- Handelspolitik 
- Anti-trust lov 
- Uddannelseslov 
- Beskæftigelsesloven 
- Databeskyttelseslovgivning 
- Diskriminationslov 
- Miljølovgivning 
- Sundheds- og sikkerhedslovgivning 
- Regulering og deregulering 
- Konkurrenceforordning 
- Fremtidig lovgivning 
- International lovgivning 
- Reguleringsorganer og processer 
- Statsstabilitet og relaterede ændringer 
- Skattepolitik (skatteprocenter og incitamenter) 
- Regeringens engagement i fagforeninger og 

aftaler 
- Intellektuel ejendomsret (Ophavsret, patenter) 
- Importrestriktioner for kvalitet og mængde af 

produkt 
- Loven der regulerer miljøforurening 
- Forbrugerbeskyttelse og e-handel 
- Finansieringstilskud og initiativer 
- Hemmemarkeds lobbyvirksomhed / 

pressegrupper 
- Krige og konflikter 
 
 

- Livsstilstrends 
- Køb vaner 
- Uddannelsesniveau 
- Fremhævelse af sikkerheden 
- Sexfordeling 
- Religion og tro 
- Sundhedsbevidsthed 
- Familie størrelse og struktur 
- Gennemsnitlig disponibel indkomst 
- Sociale klasser 
- Mindretal 
- Holdninger til grønne eller økologiske 

produkter 
- Holdninger til besparelse og investering 
- Holdninger til vedvarende energi 
- Indvandrings- og udvandringsrater 
- Befolkningsvækst 
- Aldersfordeling og forventede levealder 
- Holdninger til arbejde, karriere, fritid og 

pensionering 
- Holdninger til importerede produkter og 

tjenester 
- Holdninger til kundeservice og produktkvalitet 
- Medievisninger 
- Lovændringer, der påvirker sociale faktorer 
- Brand, firma, teknologi billede 
- Mode og rollemodeller 
- Større begivenheder og påvirkninger 
- Køb adgang og tendenser 
- Etniske / religiøse faktorer 
- Reklame og reklame 
- Etiske problemer 

Økonomisk Teknologisk 

- Hjemme økonomi situation 
- Boligøkonomiske tendenser 
- Oversøiske økonomier og tendenser 
- Generelle skatteproblemer 
- Skat specifikt til produkt / tjenester 
- Sæson- / vejrproblemer 
- Markeds- og handelscykluser 
- Specifikke industrielle faktorer 
- Markedsruter og distributionstendenser 
- Kunde / slutbrugerdriver 
- Renter og valutakurser 
- Internationale handel / monetære spørgsmål 
- Inflationen 
- Recession 

- Efterspørgsel / Supply 

- Internetforbindelse 
- Trådløs forbindelse 
- Motor effektivitet 
- Automatisering 
- Konkurrerende teknologisk udvikling 
- Forskningsfinansiering 
- Associerede / afhængige teknologier 
- Udskiftningsteknologier / løsninger 
- Modenhed af teknologi 
- Produktion modenhed og kapacitet 
- Information og kommunikation 
- Forbrugers indkøbsmekanismer / teknologi 
- Teknologilovgivning 
- Innovationspotentiale 
- Teknologi adgang, licensiering, patenter 
- Immaterielle spørgsmål 
-  Global kommunikation 
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1.3.3. “PEST analyser – per sektor og forretning” – Metoder 
 
Varighed: 2,5 timer 
 
Generel beskrivelse 
 
Sektor PEST analyse – gruppe arbejde 
 
Opdel deltagerne i grupper pr. Industri (minimum 3 deltagere pr. Gruppe) og giv dem en 
opgave at forberede plakaten af PEST-analysen for respektive industri i følgende trin: 
 

1. Samle / vælg fra tilbudte muligheder relevante data (træner skal lave listen 
over karakteristika ved hjælp af resultater fra tidligere værksted (en 
karakteristik pr. Et stykke papir), blandet dem og indsæt en forberedt 
konvolut for hver gruppe. Bortset fra det, deltagerne kan bruge bærbare 
computere til at finde oplysninger. 

 
2. Vælg karakteristiske relevante for respektive industri og sæt dem i bestemte 

PEST-kategorier. 
 

Hvis gruppen er mere avanceret, kan træneren gøre øvelsen mere krævende ved at 
tilføje følgende opgaver: 
 

Identificere muligheder og trusler for deres sektor. 
 

1. Vurdere virkningen på deres sektor. 
 
2. Rangere dem med hensyn til betydning. 

 
Når deltagerne udarbejder plakater, skal hver gruppe præsentere deres resultat. Trainer og 
andre deltagere har en opgave at kommentere og tilføje noget, hvis der er behov. 
 
Individuel virksomhed PEST-analyse - hvis der er tid nok - individuelt arbejde 
 
På basis af alle resultater fra 1. og 2. workshop relateret til PEST analyse skal deltagerne 
forberede PEST-analysen for deres egen virksomhed individuelt. Hvis de ikke afslutter det 
samme dag, vil dette være deres lektier og den første del af deres træningsportefølje. 
 
Dag evaluering: En kort spørgeskema: Hvad var godt, hvad ville de ændre, forslag til de 
næste workshops, under hensyntagen til, at dette er evaluering af modulet. 
 
Mål 
 
- At lette udformningen af PEST-analyserne for de specificerede industrier i Danmark 
- At støtte deltagere til at udvikle PEST-analyserne til deres egen virksomhed 
 
Indhold 
 

- PEST analyse pr. Industri 
- PEST-analyse for en bestemt virksomhed 

 
Materiale 
 
PowerPoint-præsentation, projektor, flipoverbord og papir, markører, konvolutter, A4-papir, 
saks, post-it-papirer, papir-salgstape, afhænger af deltagernes grad af læsefærdighed, de 
kan bruge bærbare computere til dette værksted mv. 
 
.   
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PEST analyse skema 
 

Faktor Trend 
Evaluering 

(trussel eller 
mulighed) 

Impact 
1 = lav / 5 = 

høj 

Rang efter 
vigtigheden 

Politisk 
 
 
 

   

Økonomisk 

 
 
 
 

   

Social 
 
 
 

   

Teknologisk 
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1.4 Modul 4 - Forretningsplan 
 

 

Forretningsidé skabelse 

 

1.4.1 Kort Introduktion 

 

Forretningsplanlægning og planlægning af forretningsplanen skal være det sidste skridt i 

iværksætteruddannelsen for flygtninge og indvandrere efter en omhyggelig screening, en 

forretningsideudviklingsdag og efter at have lært de grundlæggende færdigheder for at 

blive iværksætter i de deltagende lande og i Europa . 

Kursdeltagerne skal huske på, at en forretningsplan altid er et udkast og løbende skal 

tilpasses, når virksomheden starter og senere. 

Men hvorfor er det vigtigt at have en forretningsplan? Forretningsplanen beskriver 

forretningsstrategien og hvad der skal gøres for at nå målene. Når ideen er på plads, 

hjælper forretningsplanen med at validere forretningsidéen. Visionerne og missionerne 

bliver sat i ord, så kunderne og måske bankerne og investorerne forstår dem. Eleverne vil 

se, hvem kunderne er, og hvad fordelene ved deres produkter og tjenester er for deres 

kunder. De vil se tæt på, hvor deres marked er, og hvem deres konkurrenter er. De vil 

reflektere over måder og strategier, hvordan man når kunderne. Og så vil de udarbejde et 

budget for at komme i gang, for det første år og for de kommende år. De skal også tænke 

på, om de skal starte alene eller om de skal have partnere, netværk eller interessenter. De 

vil vurdere styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse), og de vil endelig 

lave en køreplan og en tidsplan for at nå deres mål og mål, 

Forskellige metoder til udvikling og udarbejdelse af forretningsplan beskrives nedenfor. 

Øvelsen skal være færdig med en kort tre minutters hældning, der fremhæver de vigtigste 

ideer for at overbevise mulige investorer. 

Links og kontakter findes i slutningen for at finde adgang til gratis rådgivning og service for 

at få din virksomhed startet. Din mentor kan hjælpe dig med de første skridt til at gøre din 

idé og din forretningsplan til en bæredygtig virksomhed. 

 
 

 

 

 

 

1.4.2  Idé Café – Metode 
 
Idé Cafés koncept svarer til konceptet World Café, kun at det bruges til mindre grupper og 
individuelle idéoprettelser med peer mentoring. 
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Varighed: 6-8 timer 
 
Mål 
At udvikle og validere ideer til oprettelse af virksomheder i grupper og individuelt 
 
Materiale/Forberedelse 
 
Skills Passport (Pas med færdigheder) forberedt af den studerende 
 
For at forberede sessionen skal hver elev færdiggøre et Færdighedspas, baseret på 
EUROPASS, men bare enklere. 
 
Dette bør indeholde nogle personlige oplysninger med et billede, nogle oplysninger om 
uddannelse, tidligere job og om deres færdigheder. Oplysningerne kan løbende opdateres 
under kurset. Eleverne bør også opmuntres til at gennemføre EUROPASS CV og pas i 
slutningen af kurset. 
 
Et kreativt rum 
Ideelt ville være et dejligt behageligt venligt rum med masser af lys, om muligt med runde 
brædder til tre til fire studerende og en facilitator pr. Bord. Facilitatoren støtter idéudvikling 
og giver stimuli. 
 

 
 

Eksempel på et Idea Cafe bord 
 
 
 
Hvis muligt skulle runde borde være tilgængelige for grupper på fire elever plus en 
facilitator pr. bord. 
 
Bordene kan dækkes med simpelt brunt papir. Alternativt kan der være flipchart papir eller. 
Der findes også specialudstyret borde. 
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Farvepenne, noter til at udvikle ideer, skal være på hvert skrivebord. 
 

 
 
Der bør være drikkevarer og snacks til rådighed. 
 
 
 
 
Café Workshop 
 
Hver elev har cirka to timer til at udvikle forretningsidéen sammen sammen med en 
facilitator, dvs. de to andre elever og facilitatoren. Den resterende tid er at præsentere 
ideerne i plenummet og få feedback og til pauser eller walk-the-talk. 
 
En elev begynder at tale om hans / hendes evner og drømme. Med kritiske og konstruktive 
vejledende spørgsmål og feedback fra facilitator og de øvrige studerende finder deltagerne 
frem til mange flere færdigheder og hobbyer og drømme end alene. 
 
Under de eksplorative dialoger tager alle studerende notater, doodle, gør brainstorming, lav 
tankekort, tegne, indtil en forretningsidé er fundet. Forretningsidéen bekræftes derefter 
gennem kritiske spørgsmål af facilitatoren og de andre studerende gennem en simpel 
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SWOT-analyse, hvor man undersøger styrken, svaghederne, mulighederne og truslerne i 
forretningsidéen. Så går den næste studerende gennem samme eksplorative cirkel. 
 
Rollen af facilitatoren er, at: 

- indstille konteksten 
- skabe et gæstfri venligt rum og en atmosfære 
- give feedback og stimulere til at hjælpe med at undersøge spørgsmål, der er vigtige 
- opfordre alle til at bidrage 
- hjælpe til med at forbinde perspektiver 
- lytte og finde mønstre og indsigter 
- bidrage til at udvikle historien om forretningsdrømmene rundt om bord, der skal 

deles med andre 
- dokumentere processen og resultaterne med billeder og procedurer. 

 
Der skal være pauser efter behov, også muligheder for at gå udenfor og have tid til at 
tænke og reflektere. 
 
I løbet af den sidste time skelner eleverne deres forretningsidé om cirka tre minutter, og de 
andre studerende og facilitatorer stiller spørgsmål og giver feedback. 
 
Facilitatoren kan enten tage et billede af de forretningsidéer, der er udviklet af hver elev på 
tavlen og vise resultatet med en projektor, mens den studerende stiger. Alternativt kan 
resultaterne fra hvert bord placeres på en væg som en inspiration under pladserne. 
 
Facilitatoren dokumenterer hele processen med fotos, der skal bruges til fremtidig 
assistance. Det er en god ide at dokumentere resultaterne i procedurer som en håndbog. 
 
Efter Idea Café workshoppen: 
Eleverne udvikler yderligere deres Self EMP Skills Passport med de nye indsigter, de har 
udviklet. 
 
Eleverne uddyber yderligere deres forretningsidéer til workshoppen om 
forretningsplanlægning. 
 
Der findes en World Café Etiquette: 20 
 

                                                           
20 from http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf 
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2.4.3 Forretningsidéudvikling med Lego® Serious Play® - Metoden 
 
En mere effektiv og hurtigere måde at hjælpe vores målgruppe med at udvikle deres 
forretningsideer på er brugen af Lego® Serious Play®-metoden. 
 
Varighed: 6-8 timer 
 
Mål 
At udvikle og validere ideer til oprettelse af virksomheder i grupper og individuelt 
 
Forberedelse 
Det samme som for Idé Café. 
 
SELF EMP Skills Passport udfyldes af hver deltager forud for workshop. 
Et lyst kreativt rum, hvis det er muligt med runde borde, er behov. 
Borde til fire personer er nødvendige med brunt papir eller hvidt flipchart papir, farvepenne, 
klistermærker mv. Derudover er der brug for et stort langt eller rundt bord til LEGO klodser, 
som står fri, så deltagere kan gå rundt. 
 
Speciel Lego® Serious Play® klodser skal bruges: 
 

 En pose med et særligt sæt klodser til at udvickle grundlæggende færdigheder til at 
skabe metaforer og bygge og skabe forretningshistorier. 
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 En speciel sæt med klodser med specielle metaforiske elementer, som kan bruges 

for en groupe fra 15 - 20 people, "Lego® Serious Play® Identity and Landscape Kit" 

 
 
 
En  certificeret Lego®Serious Play® Facilitator og en assisterende facilitator for en gruppe 
af 10-15 deltagere er nødvendige. 
 
Baggrundsinformation om fordele og effekten af Lego® Serious® Play metoden skal 
præsenteres. 
 
Fordele LSP kort fortalt:21 
 

 Studerende får et sammenhængende sæt af dele: Forbindelser kommer nemt og 
nogle gange på uventede måder. 

 Et lavt niveau for færdigheder: Så at alle kan hente LEGO klodser og gøre noget 
tilfredsstillende. 

 Et medium til beherskelse: Systemet kan bruges til at skabe både meget enkle og 
meget komplekse konstruktioner. 

 
 

 Evnen til at skabe noget, hvor der tidligere ikke var noget: Fantasi kombineret med 
manglende behov for forberedelse og planlægning: Som de siger i Lego® Serious 
Play® 'Hvis du begynder at bygge, kommer det til at komme'. 

 Et åbent system med uendelige muligheder: Det kan vokse i alle retninger, og 
delene kan kombineres på ubegrænsede måder. 

 En tro på potentialet hos børn og voksne - alle generationer, alle etniske grupper, 
alle nationaliteter og deres naturlige fantasi: Enhver kan gøre og udtrykke, hvad de 
vil, gennem systemet. 

 En tro på værdien af kreativt spil: En respekt for leg som et stærkt køretøj til læring 
og efterforskning. 

 Et støttende miljø: Forskellige ideer kan udprøves og eksperimenteres med, uden 
negative konsekvenser. Tværtimod er det almindeligt, at en god ide fører til en 
anden. 

                                                           
21see http://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2014/03/Gauntlett-LEGO-tool-for-thinking-chapter.pdf 
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LSP Forretningsidéudvikling Workshop 
 
Trin 1: Kort introduktion om udiklingsstrategier i regionen og best practice 
eksempler 
 
Trin 2: Kort præsentation hvad Lego® Serious® Play er 
 
Trin 3: Deltagere bygger en bro så lang og smuk som muligt ved hjælp af "Windows" 
klodserne. 
 
Så fortæller de historien om deres bro. 
Målet er, at deltagere fudvikler færdigheder til at forbinde klodserne og fortælle historier. 
 

 
 

 
 
 

Det er forbløffende, hvordan folk fra alle generationer, køn og nationaliteter udvikler meget 
hurtigtbygningsfærdigheder og bliver stærke til at bygge metaforer og konstruere historier, 
som hjælper dem med at opdage deres egen identitet, færdigheder og drømme, hvor de vil 
hen i livet. 
 

 
Trin 4: Byg dine færdigheder 
 
Baseret på Self EMP Skills Passport visualiserer eleverne deres færdigheder. 
Det er forbløffende, hvor mange flere færdigheder alle elever normalt opdager i sig selv, 
end ved bare at skrive dem ned. 
 
Eleverne fortæller om deres færdigheder og skriver deres hovedfærdigheder ned på et 
klistermærke eller på papiret på tavlen. 
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Trin 5: Byg din forretningsidé 
 
Eleverne begynder nu at bygge deres egen forretningsidé og præsentere deres 
konstruktioner og historier til de øvrige studerende om bord. De andre studerende giver 
feedback. 

 
 
 
 
 

 
Trin 6: Validér din forretningsidé 
 
I et lille team af 3 - 4 studerende valideres forretningsidéerne på styrker, svagheder, 
muligheder og trusler (SWOT-analyse) og defineres KPI'er - Key Performance Indicators. 
Sticky notes bruges til at skrive nøgleordene og lægge dem ved siden af konstruktioner. 
 
Trin 7: Forbind forretninger (valgfril) 
 
Studerende finder ud af, hvilke færdigheder de har, og hvilke de har brug for og finder 
mulige måder at samarbejde med de andre studerende ved at oprette forbindelser fra en 
forretningskonstruktion til andre. Nøglepunkterne er nedskrevet på noter. 
 
Trin 7: Grupperne pitcher (præsenterer kort) deres their forretningskonstruktioner  
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2.4.4 Evaluering 
 
Korte spørgeskemaer skal distribueres i slutningen af workshoppen på papir, eller 
facilitatoren kunne bruge en Ipad eller en anden tablet til at indsamle feedback elektronisk.  
 
Feedback-spørgsmålene skal være enkle, f.eks. 
 
1. Hvor tilfreds var du med workshoppen? 
2. Hvor aktiv var du? 
3. Hvor nyttige var workshoppen? 
4. Service omkring kurset? 
5. Hvad gik det ikke så godt? 
6. Hvad gik rigtig godt? 
7. Har du fundet din forretningsdrøm 
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Forretningsplanudvikling 
 

1.4.5 Kort introduktion 
 
Forretningsplanlægning og planlægning af forretningsplanen skal være det sidste skridt i 
iværksætteruddannelsen for flygtninge og indvandrere efter en omhyggelig screening, en 
forretningsideudviklingsdag og efter at have lært de grundlæggende færdigheder for at 
blive iværksætter i de deltagende lande og i Europa. 
 
Kursdeltagerne skal huske på, at en forretningsplan altid er et udkast og løbende skal 
tilpasses, når virksomheden starter og senere. 
 
Men hvorfor er det vigtigt at have en forretningsplan? Forretningsplanen beskriver 
forretningsstrategien og hvad der skal gøres for at nå målene. Når ideen er på plads, 
hjælper forretningsplanen med at validere forretningsidéen. Visionerne og missionerne 
bliver sat i ord, så kunderne og måske bankerne og investorerne forstår dem. Eleverne vil 
se, hvem kunderne er, og hvad fordelene ved deres produkter og tjenester er for deres 
kunder. De vil se tæt på, hvor deres marked er, og hvem deres konkurrenter er. De vil 
reflektere over måder og strategier, hvordan man når kunderne. Og så vil de udarbejde et 
budget for at komme i gang, for det første år og for de kommende år. De skal også tænke 
på, om de skal starte alene eller om de skal have partnere, netværk eller interessenter. De 
vil vurdere styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse), og de vil endelig 
lave en køreplan og en tidsplan for at nå deres mål. 
 
Forskellige metoder til udvikling og udarbejdelse af forretningsplan beskrives nedenfor. 
Øvelsen skal være færdig med en kort tre minutters hældning, der fremhæver de vigtigste 
ideer for at overbevise mulige investorer. 
 
Links og kontakter findes i slutningen for at finde adgang til gratis rådgivning og service for 
at få din virksomhed startet. Din mentor kan hjælpe dig med de første skridt til at gøre din 
idé og din forretningsplan til en bæredygtig virksomhed. 
 

1.4.6 Forretningsplanudvikling - Metoder 
 
Varighed: 7 - 8 timer 
 
Mål 
 
Hver elev eller gruppe af studerende udvikler deres forretningsplan til egen planlægning og 
indsender til banker og / eller offentlige eller private virksomheder rådgivningstjenester for 
at få yderligere råd. 
 
Hver studerende eller et team af studerende pitcher deres virksomhed. 
 
Indhold 
Udarbejdelse af en forretningsplan med enten en simpel skabelon eller en forretningsplan 
canvas. For temaer, se nedenfor. 
 
Metoder 
 
Tre metoder til udvikling af forretningsplaner vil blive præsenteret nedenfor. 
 
Den første metode er enkel og ret traditionel og kan være ret effektiv. Træneren / 
facilitatoren går bare gennem en forretningsplan skabelon med eleverne i et 8-timers 
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skriftligt værksted, der afspejler sammen på hver overskrift, og så skriver eleverne en del af 
deres plan. 
 
Den anden metode er at bruge business canvas model. Der er mange hjemmesider, hvor 
modellen kan downloades fra. Under 8 timers værk afspejler de i hold om hver overskrift og 
udvikler deres business lærred. Der er også online værktøjer, så eleverne kan være online 
og udvikle lærredet. Der er også sociale medier websteder med værktøj til erhvervsmæssig 
redning, hvor folk fra hele verden kan inviteres til at give feedback. 
 
Den tredje metode er at bruge business canvas modellen sammen med Lego® Serious 
Play®-metoden. Forberedelsen er mere kompleks, og der kræves en særlig facilitator og 
materialer, men metoden involverer alle eleverne, især i en målgruppe, hvor ikke alle elever 
har de samme sproglige færdigheder og uddannelsesmæssige baggrunde. At lade 
eleverne blive styret af deres hænder for at udvikle business lærredet fører normalt til 
fantastiske resultater. 
 
Standard Forretningsplaner 
 
Den første metode er den nemmeste måde at guide dine elever på at udvikle en 
forretningsplan. Metoden er en god mulighed, når der ikke er mange ressourcer til 
rådighed, f.eks. Internet og computere til alle deltagere, facilitatorer til gruppearbejde, 
facilitering materialer. Metoden kan være meget effektiv. Læreren har rollen som træner, 
der vejleder eleverne gennem en standard forretningsplan skabelon og giver stimuli og 
rådgivning. 
 
Det anbefales at bruge en standard forretningsplan skabelon, ofte distribueret via 
virksomhedstjenesterne i kommunerne, regionerne eller staten. I Danmark finder du mange 
ressourcer, herunder en forretningsplan skabelon på webstedet 
ivaekst.dk/vaerktojer/ivaekst-vaerktojer, i Storbritannien, hjemmesiden 
startupdonut.co.uk/business-planning/write-a-business-plan/writing-a-business-plan/writing-
a-business-plan/writing- a-business-plan er ganske nyttigt med skabeloner og andre 
ressourcer på engelsk. 
 
Læreren skal præsentere overskrifterne i forretningsplanen med forklaring, stimuli, 
eksempler via en præsentation (Prezi, Powerpoint, Keynote). Efter hver kurs skriver 
eleverne deres afsnit, så efter eleverne har de en færdig udkast til forretningsplan, som de 
"pitcher" i tre minutter i klasseværelset. 
 
En typisk forretningsplan skal indeholde følgende overskrifter: 
 

• Et resumé, resumé eller en kort oversigt over formålet med planen 
• Indholdet af forretningsplanen 
• Virksomheden, produkt (er) og / eller tjenester 
• Markedet og konkurrencen 
• Marketing og salg 
•Ledelse og personale 
• Virksomhedsformular, operationer 
• SWOT-analyse 
• Finansielle tabeller 
• CV (r) 
• Andre referencer, markedsundersøgelsesdata 
• Prøver, billeder af produkter, tjenester 

 
Alle kapitlerne skal være korte og lette at forstå. Træneren skal give individuel coaching. 
 
Resuméet eller Executive Summary- maksimalt ti linjer - bør øge interesse for banker, 
organisationer, der yder mikrofinansiering, samarbejdspartnere, offentlige eller private 
rådgivere osv. Problemet eller behovet og hvordan virksomheden løser det, skal kort 
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beskrives med angivelse af hvad gør produktet eller tjenesten unik. Kunderne og hvordan 
man når dem og mulige konkurrenter skal skitseres. Holdet eller ejeren skal præsenteres 
med få ord. En kort tidsplan og de nødvendige finanser bør gives. 
 
Resuméet efterfølges af en indholdsfortegnelse (se ovenfor). 
 
Forretningskonceptet, produkt (erne) og / eller tjenester skal beskrives kort. Vil 
produkterne blive importeret og solgt, eller vil de blive produceret? Er der en prototype eller 
en færdig model? Eller er der behov for forskning og investeringer til fremstilling af en 
prototype? Hvad er værdien for kunderne og hvad der er unikt? Hvad er prisen og hvor 
meget skal du sælge for at leve? Er der ophavsret til at blive respekteret? Er der 
vækstpotentiale? 
 
Studerende kan også bruge billeder eller grafik til at beskrive produkterne. 
 
Marketing og salg: Hvordan vil du markedsføre dit produkt? Har du brug for et fysisk rum i 
en by, by, landsby - for eksempel en restaurant, cafe, butik, servicecenter? Eller kan du 
sælge rent online og måske rejse til dine kunder. Muligheder og muligheder for digitale 
markedsføringsstrategier bør afspejles og udnytte de sociale medier. 
 
Ledelse og personale: Ejerens færdigheder og, hvis planlagt og kendt, skal partner eller 
team beskrives. De færdigheder, der er nødvendige for fremtidige medarbejdere, kan 
skitseres. 
 
Virksomhedsform, drift: Hvilken virksomhedsform vælges - en enkeltperson / selvstændig 
virksomhed, et partnerskab, et selskab med begrænset ansvar, en social virksomhed. 
Træneren skal give råd til, hvad der er nyttigt at begynde med og hvordan man kommer i 
gang og etablerer sig. 
 
SWOT-analyse: Her skal eleverne reflektere og skrive ned tre til fire interne styrker og 
svagheder og eventuelle forventede eksterne muligheder og trusler. 
 
Finansielle tabeller: Skema (Excel-ark) findes online (se link-liste). Deltagerne bør holde 
tabellerne enkelt her og reflektere over, hvor mange penge de har brug for til at komme i 
gang, hvor mange penge de har brug for for at holde forretningen i gang i det første år på 
månedsbasis og hvor meget de regner med om måneden. Hvis forretningsidéen er mere 
avanceret, kan studerende lave en treårig plan. Man kan også tildele eleverne mentor timer 
til denne øvelse. 
 
 
CV (er): Det anbefales at anvende Europass CV-modellen på 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/da/cv/compose og opfordre eleverne til at 
reflektere over alle deres uformelle, uformelle, og formelle færdigheder og fortsætte med at 
udvikle CV. 
 
Andre referencer, markedsundersøgelsesdata: Studerende kan tilføje andre oplysninger 
her, referencer om statistik, markedsundersøgelsesdata, forskning, de har foretaget. 
 
Prøver, billeder af produkter, tjenester: Hvis de er tilgængelige, kan eleverne tilføje 
prøver af, hvad de vil sælge eller prototyper, hvad de vil udvikle eller fotos. 
 
Hele øvelsen med korte oplæg fra træner og skriftlige øvelser med træning skal tage cirka 
seks til syv timer, inklusive korte pauser. Den sidste time skal bruges til at præsentere 
(pitche) planer i ca. tre minutter. 
 
Planen er en udkastsmodel og bør bruges i mentorfasen for at hjælpe eleverne til at 
registrere og starte deres virksomhed og / eller søge yderligere rådgivning, der normalt 
tilbydes tre afgifter fra de kommunale virksomhedstjenester og de regionale vækstfora. Her 
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kan de også blive en del af et lokalt netværk med andre virksomheder, få yderligere gratis 
råd og få hjælp til at finde finansiering, f.eks. i form af mikrofinansiering, tilskud, 
tilskuerefinansiering. Mentoren skal hjælpe med at etablere netværk. 
 
Forretningsplan Canvas (BMC) 
 
Forretningsplan Canvas eller Business Plan Canvas (BMC) er et godt værktøj til at hjælpe 
start-ups til visuelt at designe deres forretning. BMC blev oprindeligt udviklet af Alex 
Osterwalder og Yves Pigneur og præsenteret i theirbook 'Business Model Generation' 
(2010) som en visuel ramme for udformning, udvikling og testning af en organisations 
forretningsmodel (e). Mange start-ups bryder sig ikke om at sætte sig ned og skrive en 
plan, som ofte skal ændres meget ofte, når virksomheden bevæger sig fremad. Konceptet 
med BMC var at levere et enkelt, intuitivt og fleksibelt værktøj, der hurtigt kan udvikles og 
anvendes løbende for at gentage og opfriske forretningsstrategien. I en enkelt sidevisning 
giver BMC et overblik over virksomheden: produkterne, infrastrukturen, markedet og 
økonomien. 22 Den store fordel er, at eleverne ser hvordan hver af områdene er forbundet 
med hinanden. 
 
Forskellige versioner af Business Canvases kan downloades gratis fra mange websteder. 
Her er en version med værdi for kunderne i midten.23 

 
 
 
 
Deltagere reflekterer over hvilke fordele og værdier de leverer til kunden, hvilke af deres 
problemer de hjælper med at løse, hvilke behov de er tilfredsstillende, og hvilke produkter 
og tjenester de vil tilbyde til hver af kundesegmenterne. Under kanaler afspejler du, 

                                                           
22 see https://strategyzer.com, here you can sign up and download the canvas and copy it for each 
student. 
23 http://get2growth.com/business-model-canvas/ 
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hvordan du kan nå dine kunder bedst. Du reflekterer over, hvad dine kunder er villige til at 
betale, og hvordan de gerne vil betale - indtjeningsstrømmen. Så reflekterer du over de 
vigtigste ressourcer, du har brug for til at udvikle dine produkter og tjenester. Du reflekterer 
over de nøgleaktiviteter, du skal gøre for at producere og levere dine produkter og 
tjenester. Har du brug for Key Partners - leverandører, co-creators, logistikpartnere til at 
levere dine produkter, netværk og hvad er dine omkostninger til at producere og levere dine 
tjenester?

 
 
 
Eleverne kan gøre denne øvelse i grupper og udvikle Canvas med input og support af 
gruppen. Et bord med fire til fem studerende og en træner ville være ideel. Efter syv timer 
er eleverne færdige med deres model og pitch modellen. 
 
Canvas er også tilgængelig som en plakat at udskrive eller kan vises med en projektor, og 
læreren forklarer hver overskrift og eleverne designer alene, parvis eller i små grupper. 
 
Mange former for business canvases er tilgængelige for udskrivning. 
 
Hvis der er computere til rådighed, kan eleverne gøre business lærred online ved hjælp af 
værktøjet på: canvanizer.com/new/business-model-canvas 
 
Et andet meget godt socialt mediewebsted er Babele.co. 
Det er en crowdsourcing platform for business model innovation. Værktøjer til udvikling af 
din forretningsmodel lærred og du kan invitere interesserede mennesker fra hele verden til 
at støtte dig med ideer eller endda give ressourcer eller finansiering. 
Her er en anden model, der anvendes til sociale virksomheder:24 
 

                                                           
24 http://www.socialbusinessmodelcanvas.com 
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Business Canvassing med Lego® Serious Play® metoden 
 
For de særlige målgrupper flygtninge og migranter med særlige behov, f.eks. 
vanskeligheder i kommunikation i værtslandets sprog, traume, manglende ressourcer, 
Lego® Serious Play®-metoden er en god mulighed for at fremme kreativitet og innovation 
og til at understøtte forretningsplanlægning og udarbejdelse, styret af dine hænder og din 
intuition. 
 
Hvorfor er det interessant? 
 
SELF-EMP-projektet er specielt rettet mod flygtninge og indvandrere med vanskeligheder 
med at udtrykke sig på deres værtslands sprog. På grund af traumatiske erfaringer kan der 
være andre læringsproblemer og problemer i interkulturel forståelse. 
 
LEGO-klodserne gør det nemt for deltagerne at sammensætte tilfredsstillende modeller, 
der repræsenterer noget, som de ønsker at kommunikere. De behøver ikke betydelige 
tekniske færdigheder. Mange kender LEGO-systemet, og selvom de ikke har brugt 
metoden før, finder de det meget let at bygge meningsfulde konstruktioner. LEGO 
klodserne kommer i mange former og farver og kan ofte give inspiration til metaforer og 
historiefortælling. Der kan bygges i enkle eller komplekse former, som passer til 
bygherrenes personlighed, og forskning har vist, at mennesker fra alle samfundslag og fra 
alle kulturer over hele verden føler sig godt tilpas ved at tilføre forskellige metaforiske 
betydninger til LEGO-konstruktioner. 
 
LSP er en praktisk oplevelsesproces hvor man bruger handerne og som er designet til at 
forbedre innovation og forretningsresultater ved at bruge Lego-klodser til at  
 
opbygge forretnings- og brandmodeller, identiteter, strategier og fremtidsscenarier. 
Metoden tilskynder kreativ tænkning, samarbejde og kommunikation og hjælper hold med 
at se udfordringer ud fra et nyt perspektiv, der ofte giver friske løsninger. LSP er ideel til at 
frigøre deltagernes fantasi og hjælpe med at opbygge en bedre forretning eller et projekt 
hurtigere. 
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Metoden er baseret på adskillige videnskabelige teorier, det vil sige Jean Piaget's 
konstruktivisme og Seymour Paperts teori om konstruktionisme og legemliggjort 
kognitionsteori 25, ser vigtigheden af samspillet mellem dele af kroppen og hjernen. Især 
hånd-hjerneforbindelse teorien, "giv din hjerne en hånd" og "dine hænder ved mere end 
din hjerne" er afgørende for LSP-metoden.26 
 

 
 
Endvidere er effekten af leg til at fremme social udvikling, motorisk udvikling, selvregulering 
og selvtillid er vigtig for LSP-metoden. Leg er: 
 

- en intrinsisk og livsvigtig del af vores liv 
- et kommunikationsmiddel 
- en måde at udtrykke ideer og følelser på, udvise håb, frygt, behov, mv. 
- en mulighed for at undersøge løsninger på konflikter og problemer og at frigive 

impulser, der kan være uacceptable i andre situationer 
- en måde at løse problemer og eksperimentere med mulige løsninger 
- afgørende for sund intellektuel, følelsesmæssig og social udvikling 
- opdagelse, ræsonnement og tanke 
- man kan bryde barrierer og regler i spil 
- rollespil, efterligning af social adfærd 
- vigtigt for trivsel og sundhed 
- frigiver kreativitet og fantasi 

 
 
 
 
LSP er blevet brugt med succes over hele verden til at udvikle forretningsidéer, udvikle 
forretningsplaner baseret på forretningsmodel lærredet og at teste ideen.27 
 
Lego® Serious Play®-metoden kan let tilpasses til forretningsplanudviklings-processen ved 
hjælp af Business Model Canvas (BMC) metoden. 
 

                                                           
25 More information on https://plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition/ 
26 See more on the science behind LSP on 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/807542/17019947/1331222149273/The+Science+Behind+the+LEGO+SERI

OUS+PLAY+Method.pdf?token=I02kkca%2F7yuyJ2IpmP7KRllez9E%3D 

27 see more on Per Kristiansen, Exploring the Business Model canvas with LSP, 

https://youtu.be/lr5u_0iw_vs 
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Hvorfor er LSP det perfekte match for BMC? 
 
Det hjælper deltagere til at forestille sig alternative løsninger. "Lad dine hænder - forbundet 
til din hjerne - gøre jobbet", gør det meget nemmere at udvikle unikke, kreative og 
innovative løsninger til hvert problemområde på forretningsmodelets lærred. Folk fra alle 
samfundslag, alder, ethnicitet bliver meget hurtigt dygtige til at forme forretningsmodel 
muligheder med mursten. 
 
Det er et iterativt værktøj. Ved at bygge prototyper er alle løsninger synlige i landskabet, 
kan deltagerne nemt se, hvordan forskellige begreber er forbundet og identificere 
problemområder. Modeller kan let ændres på landskabet, forbundne og klyngede med 
hinanden. 
 
It allows the learners to construct, deconstruct and reconstruct and seeing things differently 
and from new perspectives. 
 
Det er strategisk spil: I løbet af processen forestiller deltagerne, hvilke kundesegmenter de 
potentielt kan tjene, hvilke produkter, oplevelser eller værdipapirer de kan tilbyde, og hvad 
de hver især vil koste. De visualiserer, hvordan konkurrenter, kunder og leverandører vil 
reagere. LSP-processen forbereder deltagerne til at træffe bedre beslutninger, som 
tilpasser deres mål, udfordrer etablerede planer og skaber ny læring. 
 
Brug af metaforer skaber engagement og hjælper med at samarbejde og kommunikere 
med medstuderende, berigende ideer. 
 
Historiebygning og historiefortælling er vigtige i alle kulturer rundt om i verden og afgørende 
i LSP. Tænker gennem metaforer giver perspektivskift og genererer nye måder at forstå 
ting på. Nye eller komplekse ting i forhold til ting, vi allerede ved, forstås lettere. LSP bruger 
metaforer som en del af sin historiefortælling, en form for tænkning og sprog, hvorigennem 
vi forstår eller oplever en ting i form af en anden, som gør det muligt for et objekt at låne 
kvaliteterne fra et andet objekt. 
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Det tænker ved at gøre: Strategi er noget, du bor, ikke noget, der er gemt i et dokument. 
LSP og design handler om at tænke ved at gøre, om at opbygge viden ved at bygge ting, 
noget fysisk og konkret, der er eksternt for os, ved at bruge hånden som sindets forkant. 
 
Det er perfekt til strategisk fantasi: Et af LSPs mål er at understøtte den strategiske fantasi, 
som kombinerer: 
 

- Beskrivende fantasi: beskriver noget der eksisterer, giver mening om ting og hvad 
der sker, f.eks. ved at omarrangere data og information, identificere mønstre 

- Kreativ fantasi: At skabe noget nyt, se hvad der ikke er der og fremkalde nye 
muligheder fra kombinationen, rekombination eller transformation af ting eller 
begreber, f.eks. vision, brainstorming, tænkning ud af kassen 

- Udfordrende fantasi: Udfordrende noget eksisterende, demontering af hvad der er 
der, startende fra bunden og antager ingenting. 

 
 
I alle LSP-sessioner er det fantastisk, hvordan hver enkelt deltager lærer færdighederne til 
at skabe og fortælle historier gennem metaforer hurtigt. Alle bliver lige involveret. Og det er 
altid forbløffende, hvor selv de skæmmeste studerende, ofte kvinder, der aldrig har sagt et 
ord, pludselig udtrykker deres drømme og gør dem til en forretningsstrategi. 
 
Opsætningen af rummett er det samme som i sessionen om Business Idea Creation. Det er 
ideelt at have bestyrelser med tre til fire studerende og en medfacilitator. 
 
Business Canvas plakater (A2) distribueres til hver elev. 
 
Ca. 30 minutter bruges med enkle øvelser til at udvikle kompetencerne til at bygge 
metaforer. 
 
 
Derefter går facilitatoren igennem hver ting i business lærredet, og hver elev begynder at 
bygge. I slutningen af hver bygningsfase præsenterer de deres metaforer til 
medstuderende. 
 
Værdiansættelsen: Opret dit produkt / service og værdien for kunderne. 
Kundsegmenterne: Opret kundesegmenter, forbinder dem med produkter / tjenester. Hvilke 
behov tilfredsstiller dine produkter / tjenester? 
 
Kanalerne: Hvordan kan du nå kunderne? 
 
Indtægterne: Hvad betaler dine kunder for? Er de glade for at betale for dette? 
 
Nøgleressourcer: Hvad har ressourcer til at oprette dine produkter og værdier. 
 
Nøgleaktiviteter: Hvad skal der gøres? 
 
Nøglepartnere: Hvem er du afhængig af? 
 
Så forbinder eleverne alle områder, der er afhængige af hinanden for at visualisere 
forbindelserne. 
 
Endelig identificerer eleverne alle de interne styrker, svagheder og eksterne muligheder og 
trusler og diskuterer løsninger, hvordan man kan overvinde disse. 
 
Medlederen dokumenterer processerne med et kamera og notering. Den vigtigste facilitator 
stiller spørgsmålene og tiden. 
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Processen kan udføres i ca. 7 timer inklusive små pauser. Den sidste time skal bruges til 
pitcher - korte overbesinde præsentationer. 
 
Et hjemmearbejde kunne være at overføre historien til et online business canvas system, 
som Babele.co for at fortælle historien til et større publikum, invitere feedback og måske få 
crowdfunding for at udføre konceptet. 
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Anneks 1. Simulation af indkomst og udgifter  

  

1 Simulation af indkomst og udgifter 

Varighed: 45 minutter 

Mål: 
At introducere deltagere til det grundlæggende begrebet beskatning, 
pengestrømme og realkreditlån. 

Udstyr: 
Du skal bruge: flipover, pen og trykt  skema "simulering af indtægter og 
udgifter" 

Deltagere har 
brug for: 

Blyant og papir 

Nyttig 
værktøje: 

Simulation af indkomst og udgifter  

Forløb: 

DEL 1: Træneren deler deltagere i par, som arbejder sammen og 
forklarer formålet med øvelsen og distribuerer skemaet "simulering af 
indkomst og udgifter". 

Del 2: Træneren beder hvert par om at udfylde den første side og at lave 
et resumé af omkostninger og indkomst. 

Tips: 
Forklar, at i slutningen af måneden, der skulle være en 
pengebesparelse, en balance og ingen gæld. 
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SIMULATION AF INDKOMST OG UDGIFTER - Personvirksomheder 

INCOME EXPENSES 

PERSONLIG INDKOMST 

 

- Løn per måned                                                                     1500 € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 

 

UDGIFTER PER MÅNED 

 

- Realkredit udgifter                                                         _______ € 
- Øffentlig transport                                                          _______ €                                                  
- Benzin/diesel  - bil                                                          _______ €                                                                              
- Kredit bil                                                                         _______ €      

- Mad                                                                                _______ € 

- Telefon/Internet                                                              _______ €        

- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 
- __________________________                                   _______ € 

                                                 

 

TOTAL                                                        € 

 

TOTAL                                                          € 

Overskud per måned: 

BEMÆRKNINGER: Spørg træneren hvordan man beregner personligt pengestrømme og personlig beskatning 
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Anneks 2: Simulation af indkomst og udgifter - Frugt og grønsager butik 

  

2 Simulation af undkomst og udgifter - Frugt og grønsager butik 

Varighed: 30 minutter 

Mål: 
At introducere deltagere til det grundlæggende koncept om 
beskatning, pengestrømme og realkreditlån i virksomheder. 

Udstyr: 
Du skal bruge: flipover, pen og trykt "simulering af indtægter og 
udgifter virksomheder" 

Deltagerne 
har brug for: 

Blyant og papir 

Værktøj: Simulation af indtægter og udgifter til virksomheder 

Forløb: 

DEL 1: Træneren deler klasseværelset i par, der arbejder sammen og 
forklarer formålet med øvelsen og distribuerer "simulering af indkomst- 
og udgiftsfirmaer" trykt. 

Del 2: Træneren beder hvert par om at udfylde den anden side og 
lavet et resumé af omkostninger og indkomst i en frugt- og 
grøntsagshandel. 

Tips: Forklar at i slutningen af måneden skal der være en gevinst. 
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Simulation af indkomst og udgifter - Frugt og grønsager butik 

INDKOMST Udgifter 

PERSONLIG INDKOMST 

 
- Indtægter per 

dag/gennemsnit 
for 26 arbejdsdage per måned                                                
1100 €  
 
 

- Indkomst per måned                                                              
€ 

 
- Udgifter til frugt og grønt: gennemsnit på 660 € 

om dagen, betalt med en faktura i slutningen af 
måneden 

- Vand og mindre regninger 1000 € hver anden 
måned 

- Løn for 2 arbejdere (i slutningen af måneden) 
3000 € 

- Social sikring og skat til personale (15. hver 
næste måned) 2000 € 

- Lån (i starten af måneden) 3000 € 

 
OMKOSTNINGER  
PER DAG 
                                    
€    
                                    
€    
                                    
€    
                                    
€    
                                    
€  
                                    
€    
                                    
€    
   

OMKOSTNINGER  
PER MÅNED 

                                  €    
                                   €    
                                   €    
                                   €    
                                   €   
                                   €    
                                   €    
 
 

 

TOTAL                                                        
€ 

 

TOTAL                                                          € 

Overskud per måned: 

BENMÆRKNINGER: Spørg træneren hvordan man beregner personligt pengestrømme og 
beskatning af firmaet. 
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Anneks 3: Simulation af virksomhedernes indtægter og udgifter - MOMS 

  

3 Simulation af virksomhedernes indtægter og udgifter - Moms 

Varighed: 1 time 

Mål: 
At introducere deltagere til det grundlæggende koncept om beskatning, 
pengestrømme og pant (moms). 

Udstyr: 
Du skal bruge: flipover, pen og trykt "simulering af indkomst- og 
udgiftsfirmaer" allerede udført og trykt "momsberegning af frugt og 
grøntsager" 

Deltagerne 
har brug for: 

Blyant og papir 

Værktøj: Momsberegning af frugt og grøntsager butik 

Forløb: 

Momsberegning af frugt og grøntsager shopPART 1: træneren deler 
klasseværelset i par, der arbejder sammen og forklarer formålet med 
øvelsen, og at de vil bruge "simulering af indkomst og udgifter til firmaet" 
allerede gjort, mens den trykte "momsberegning af frugt og grøntsager 
butik "er distribueret. 

Del 2: Træneren beder hvert par om at udfylde den anden side og få et 
resumé af omkostninger og indkomst i en frugt- og grøntsagshandel og 
beregne nettoomkostningerne uden moms og momsbalancen. 

Tips: Forklar at i slutningen af måneden skal der være en pengebesparelse. 



 
Project “Self-employment for migrants and refugees with low literacy skills" - SELF-EMP 

2016-1-ES01-KA204-025278 

                                                                                                                                                                
 

65 

 

Momsberegning af en frugt og grøntsager butik  - MOMS 

MÅNEDLIG 
GROSS 
INDKOMST 
INKLUSIVE 
Moms 25% 
 
Lavet af: 
 
 
MOMSPLIGTI
G: 
 
MOMS 
 

TOTAL UDGIFTER PER 
MÅNED  
UDGIFTER UDEN MOMS:                                        

__________________                                       
__________________                                       
__________________ 

TOTAL:                            

 
TOTAL MOMS AF SALG :                
____________ 
 
TOTAL MOMS AF KØB:                    
____________ 
 
 
 
MOMS TIL BETALING:             
_________________ 
 
INDTÆGT–  
UDGIFTER – 
MOMS= 
__________________________________
___ 
 
 
 
Bruttoindtjening  
 
_____________________________ 
 

UDGIFTER MED MOMS 
25%: 

                                 
__________________                                       
__________________                                       
__________________ 

TOTAL:                            
 
Lavet af 
Skattepligtig       
                                          
__________________ 
MOMS         
                                          
__________________ 

 

 
TOTAL MOMS 
UDGIFTER______________
__ 
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Anneks 4: Simulation af indtægter og udgifter - virksomheder - CASHFLOW 

 

4 Simulation of income and expenses firms - CASHFLOW 

Varighed: 90 minutter 

Mål: 
At introducere deltagere til det grundlæggende begrebet beskatning, 
pengestrømme og realkreditlån. 

Udstyr: 
Du skal bruge: flipover, pen og trykt Simulation af indtægter og 
udgifter - cash flow 

Deltagerne 
har brug for: 

Blyant og papir 

Værktøj: Simulation af intægter og udgifter - cash flow  

Forløb: 

DEL 1: Træneren deler deltagerne i par, der arbejder sammen og 
forklarer formålet med øvelsen og distribuerer "Simulering af indkomst 
og udgifter - pengestrømme" trykt. 

Del 2: Træneren beder hvert par om at udfylde den anden side og 
lavet et resumé af omkostninger og indtægter i en frugt- og 
grøntsagsbutik og beregne pengestrømme, der antager at betale frugt 
og grønt i slutningen af måneden og at modtage alle indtægter i 
kontanter dagligt. 

Tips: Forklar betydningen af en cash flow plan 
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SIMULATION AF INDTÆGTER OG UDGIFTER - VIRKSOMHEDER - CASHFLOW 

INDKOMST UDGIFTER BALANCE IN 
CASH 

Gennemsnitlig daglig indkomst 
i 26 dages arbejdsdage i måneden 
1100 € 
 
 

1
st måned 

‐ Total uge 1                                   

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

2
nd måned 

‐ Total uge 1                                                                                                           
‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

3
rd måned 

Total uge 1                                                                                                         

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

4
th måned 

‐ Total uge 1                                   
‐ Total uge  2                                                      
‐ Total uge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

INDKØB: gennemsnit på 660 € pr 
dag, betalt med en faktura i 
slutningen af måneden - Vand og  
mindre regninger 1000 € hver 
anden måned - Løn for 2 arbejdere 
(i slutningen af måneden) 3000 €; - 
Social sikring og skat til personale 
(15. hver næste måned) 2000 € -
Lån (den 1st i måneden) 3000 €. 

1
st måned 

‐ Total uge 1  
‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

2
nd måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                   
 Total tuge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

3
rd måned 

Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total uge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

4
th måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total uge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

 
 

1
st måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                   
‐ Total tuge  3                          
‐ Total uge 4                                                      

‐ Total dag 25 og 26                                            

2
nd måned 

‐ Total uge 1  
‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
‐ Total dag 25 og 26                                            

3
rd måned 

Total uge 1                                                                                                         
Total uge  2                                                       

‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
‐ Total dag 25 og 26                                            

4
th måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total uge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
Total dag 25 og 26                                            

Beholdning efter måned 4  
________________________________ 

Kritiske punkter: 
________________________________ 

BEMÆRKNINGER: Ved afslutningen af testen vil læreren forklare, at du skal overveje de 
åbningsomkostninger, du skal lægge i realkreditlån (firmaets sammensætning, udgifter til køb af varer 
osv.), Og at du skal overveje de periodiske omkostninger af revisor og jobrådgiver, beskatning af lokale 
overskud og afgifter. 
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Anneks 5: Simulation af indtægter og udgifter - rengøringsfirma - CASHFLOW 

 

5 
Simulation af indkomst og udgifter - Rengøringsfirma - 
CASHFLOW 

Varighed: 90 minutter 

Mål: 
At introducere deltagere til de grundlæggende begreber beskatning, 
pengestrømme og realkreditlån. 

Udstyr: 

Du skal bruge: flipchart, pen og trykt "Simulering af indtægter og 
udgifter -  rengøringsvirksomhed", "Momsberegning af 
rengøringsselskab", "Simulering af indtægter og udgifter til 
rengøringsselskabets pengestrømme" 

Deltagerne 
har brug for: 

Blyant og papir 

Værktøj: 

Simulering af indtægter og udgifter til rengøringsselskab 
Momsberegning af rengøringsselskab 
Simulering af indtægter og omkostninger i rengøringsselskabet - Cash 
Flow 

Forløb: 

DEL 1: Træneren deler deltagere i par, der arbejder sammen og 
forklarer formålet med øvelsen og distribuerer vedhæftet skemaet 

Del 2: Træneren beder hvert par om at udfylde skema og lave et 
resumé af et rengøringsselskabs omkostninger og indtægter og 
beregne pengestrømme. Der antages at betale for udstyr i slutningen 
af måneden, og at modtage alle indtægter i slutningen i den anden 
måned efter arbejdet, man skal være opmærksom på cash flow 
planen. 

Tips: Forklar betydningen af en cash flow plan 
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SIMULATION AF INDTÆGTER OG UDGIFTER AF EN RENGØRINGSVIRKSOMHED 

INDKOMST UDGIFTER 

 

- Inkomst ved slutningen af 
måneden  
_____€ + VAT_____  %         
 
TOTAL ______ € 

- Løn og social omkostninger for 8 arbejder 
(slutningen af måned)  

- Andre udgifter (slutningen af måned) 

 
  

MÅNEDLIGE OMKOSTNINGER 
___________________________________  €   
___________________________________  €   
___________________________________  €   
___________________________________  €   
___________________________________  €   
___________________________________  €   

 
 

 

TOTAL                                                        
€ 

 

TOTAL                                                          € 

Overskud pr. måned: 

BEMÆRKNINGER:  

 

 

 

Momsberegning af en rengøringsvirksomhed  - MOMS 

MÅNEDLIG 
GROSS 
INDKOMST 
INKLUSIVE 
Moms 25% 
 
Lavet af: 
 
 
MOMSPLIGTI
G: 
 
MOMS 
 

TOTAL UDGIFTER PER 
MÅNED  
UDGIFTER UDEN MOMS:                                        

__________________                                       
__________________                                       
__________________ 

TOTAL:                            

 
TOTAL MOMS AF SALG :                
____________ 
 
TOTAL MOMS AF KØB:                    
____________ 
 
 
 
MOMS TIL BETALING:             
_________________ 
 
INDTÆGT–  
UDGIFTER – 
MOMS= 
__________________________________
___ 
 
 
 

UDGIFTER MED MOMS 
25%: 

                                 
__________________                                       
__________________                                       
__________________ 

TOTAL:                            
 
Lavet af 
Skattepligtig       
                                          
__________________ 
MOMS         
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__________________ 

Bruttoindtjening  
 
_____________________________ 
 

 

 
TOTAL MOMS 
UDGIFTER______________
__ 

 

 

 

 

 

 

SIMULATION AF INDTÆGTER OG UDGIFTER - RENGØRINGSVIRKSOMHED - 

CASHFLOW 

INDKOMST UDGIFTER BALANCE IN 
CASH 

Gennemsnitlig daglig indkomst 
i 26 dages arbejdsdage i måneden 
1100 € 
 
 

1
st måned 

‐ Total uge 1                                   

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

2
nd måned 

‐ Total uge 1                                                                                                           
‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

3
rd måned 

Total uge 1                                                                                                         

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

4
th måned 

‐ Total uge 1                                   
‐ Total uge  2                                                      

Løn og social omkostninger for 8 
arbejder og andre udgifter 

1
st måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

2
nd måned 

‐ Total uge 1  
‐ Total uge  2                                                   
 Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
‐ Total dag 25 og 26                                            

3
rd måned 

Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total uge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
‐ Total dag 25 og 26                                            

4
th måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total uge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        

 
 

1
st måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                   
‐ Total tuge  3                          
‐ Total uge 4                                                      

‐ Total dag 25 og 26                                            

2
nd måned 

‐ Total uge 1  
‐ Total uge  2                                                       
‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
‐ Total dag 25 og 26                                            

3
rd måned 

Total uge 1                                                                                                         
Total uge  2                                                       

‐ Total tuge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
‐ Total dag 25 og 26                                            

4
th måned 

‐ Total uge 1  

‐ Total uge  2                                                       
‐ Total uge  3                                                  

‐ Total uge 4                                                        
Total dag 25 og 26                                            
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‐ Total uge  3                                                  
‐ Total uge 4                                                        

‐ Total dag 25 og 26                                            

‐ Total dag 25 og 26                                            

Beholdning efter måned 4  
________________________________ 

Kritiske punkter: 
________________________________ 

BEMÆRKNINGER: Ved afslutningen af testen vil læreren forklare, at du skal overveje de 
åbningsomkostninger, du skal lægge i realkreditlån (firmaets sammensætning, udgifter til køb af varer 
osv.), Og at du skal overveje de periodiske omkostninger af revisor og jobrådgiver, beskatning af lokale 
overskud og afgifter. 
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Anneks 6: Sidste øvelse  

 

6 Final exercise  

Varighed: 90 minutter 

Mål: At identificere virkningen af tidligere øvelser 

Udstyr: Man skal bruge: flipover, pen og trykt slut øvelse 

Deltagerne 
har brug for: 

Blyant og papir 

Værktøj: 
 
Slut øvelse  

Forløb: 

DEL 1: Træneren deler deltagere i par, der arbejder sammen og forklarer 
formålet med øvelsen og distribuerer vedhæftet skema. 

Del 2: Træneren beder hvert par om at udfylde den anden side og lave et 
resumé af et rengøringsselskabs omkostninger og indtægter og beregne de 
pengestrømme, som antages og skal betales for udstyr i slutningen af 
måneden og at modtage alle indtægter i slutningen i den anden måned efter 
arbejdet. Man skal være opmærksom på cash flow planen. 

Tips: Forklar betydningen af en cash flow plan. 



 
Project “Self-employment for migrants and refugees with low literacy skills" - SELF-EMP 

2016-1-ES01-KA204-025278 

                                                                                                                                                                
 

73 

Slut øvelse 

Hvor meget kapital skal man have for at åbne en frugt og 
grøntsagerbutik og hvor megetkapital er nødvendig for at starte en 
rengøringsvirksomhed? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forklar svaret: 
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2. Vejledning 
 

Anbefalede metoder 
 
1.1. “My logo” – Icebreaking aktivitet 
 
Varighed: 0,5 timer 
 
Mål 
Denne isbrydende aktivitet er at facilitere samtalen blandt deltagerne, få dem til at føle sig 
godt tilpas med hinanden og med træneren, for at få praktikanter involveret i sagen og 
begynde at arbejde sammen og derefter fleksibelt som led i et hold for at bidrage mere 
effektivt til et vellykket resultat. 
 
Indhold 

- Hver deltager udvikler sit eget personlige logo og sikrer, at de andre i gruppen ikke 
har set logoet, han / hun har udviklet. 

- Træneren samler alle logoer og stikker dem på væggen eller på tavlen. 
- Deltagere i gruppen skal gætte den person, som hvert logo tilhører, og begrunde, 

hvorfor de kom til denne konklusion. 
- Derefter forklarer logoets ejer, hvad logoet præsenterer, og hvorfor det specifikke 

logo matcher hans / hendes personlighed. 
 
Materiale 

 Pen/blyant (en per deltager) 

 A5 papir (en side per deltager) 

 Klæbebånd 
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1.2. “Ranking dine Top 5 Mål” – Individuel øvelse og gruppediskussion 

 

Varighedn: 1 time 
 
Generel beskrivelse 
Dette er en øvelse for flygtninge og indvandrere for at facilitere at tænke på professionelle 
mål. 
 
Mål 
Denne øvelse har til formål at gøre / hjælpe deltagerne med at tænke, identificere og 
prioritere deres faglige mål og at starte et første skridt til diskussion over deres fremtidige 
forretningsaktiviteter. 
 
Indhold 
 
Faciliatoren laver en kort introduktion i enkelt sprog om, hvad et professionelt mål kan 
være, og hvordan det kan variere mellem forskellige personer eller den samme person i 
forskellige perioder af deres liv, for eksempel: 
 

- Finansielle mål (som indtjening af løbende indtægter eller opførelse af et aktiv til 
fremtidigt salg) 

- Familiemål (som at skabe forretningsmuligheder for familiemedlemmer) 
- Livsstilsmål (som f.eks. arbejde på deltid eller i en bestemt industri) 
- Professionelle mål (som at bringe en ide til virkelighed eller arbejde i en bestemt 

industri) 
- Sociale mål (som forskning i at helbrede en sygdom eller yde en tjeneste til en 

underserved gruppe) 
- Andre ... .. 

 
Så kan facilitatoren følge nedenstående trin: 
 

- At videregive deltagerne arbejdsarket til øvelsen (bilag 1) og bede dem om at 
udfylde det. 

- At give dem 15 minutter at afslutte skrivningen eller for at lette dem til at skrive ned 
deres mål. 

- At lade deltagerne præsentere deres svar for hvert mål. 
- Facilitatoren kan skrive på flipchart de vigtigste emner, der skal behandles / 

diskuteres 
- Gruppediskussion 

 
Materiale 
• Brug et regneark til at placere dine top 5 mål. 
• Et flipover 
• Markører 
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1.3.  “Profil af en iværksætter” – Individuel øvelse & gruppesamarbejde 
 
Varighed: 1 time 
 
Generel beskrivelse  
For deltagere at vurdere sig selv som potentielle iværksættere. 
 
Mål 

- At hjælpe deltagerne med at udforske og selvvurdere aspekter af deres 
personlighed i forhold til væsentlige træk hos en succesfuld iværksætter. 

- At lære at kende deltagernes personlige færdigheder og sætte dem i stand til at 
genopbygge deres selvværd og personlige tillid. 

 
Indhold 

- Facilitatoren udeler deltagerne arbejdsbladet "Profil af iværksætter" og beder dem 
om at udfylde den ved at markere med en X i den relevante boks det svar, som man 
synes bedst passer til sin personlighed. 

- Facilitatoren giver dem 15 minutter for at afslutte arbejdet og støtte dem, hvis de 
ikke kan forstå betydningen af ord / sætninger 

 
- Bed deltagerne om at beregne deres samlede score: 

o Hvert svar JA svarer til 3 point, måske 2 point, NEJ 1 point. 
o Hvis deltagernes karakterer er mellem 60-75, har de grundlæggende 

færdigheder af en iværksætter. 
o Hvis deltagernes karakterer er mellem 48-59, kan de være iværksætter, men 

det kan være nødvendigt at udvikle sine evner, der forbedrer de svageste 
punkter. 

o Hvis deltagernes karakterer er mellem 37-47, kan de måske ikke starte en 
virksomhed uden at forbedre deres færdigheder. 

o Hvis karakterer er under 37, passer iværksætteri måske til dem. 
 

Facilitatoren kan skrive på flipchart de vigtigste spørgsmål, som skal diskuteres. 
 
Materiale 
• Et arbejdsblad (bilag 2) pr. deltager 
• Flipover 
• Markører 
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1.4. “Kreativitet og iværksætteri” – Gruppe øvelse 
 
Varighed: 1 time 
 
Generel beskrivelse 
Denne øvelse kan udføres parvis. 
 
Mål 
 
At hjælpe deltagerne til at tænke mere kreative og ud af bokse. 
 
Indhold 

- Underviseren deler deltagerne parvis og giver et billede (eller lad dem vælge) til 
hvert par  

- Hvert par vil forsøge at finde ud af (ved at se på billeder) innovative aspekter i hvert 
billede og skabe en lille historie relateret til begrebet kreativitet, innovation og 
iværksætteri. 

- Efter 15 minutter giver hvert par en kort præsentation (5 minutter for hvert par). 
- De andre deltagere tilføjer deres egne kommentarer til billedet. 

 
Materiale 

-  Tilfældige billeder fra magasiner eller trykt fra internetkilder 
-  Papir-sheets 
-  Penne / blyanter  
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1.5. “Generering af forretningsidéer” – Gruppe øvelse 
 
Varigehed: 1 time 
 
Generel beskrivelse 
Denne øvelse kan bruges til en gruppe af flygtninge / indvandrere til at brainstorme 
iværksætter ideer. Deltagerne styres i hvordan man bruger deres egne færdigheder, viden 
og kreative ideer til at skabe forskellige forretningsmuligheder. 
 
Mål 
Denne træning er for dem, der ønsker at besvare de centrale spørgsmål: 
• Hvordan kommer jeg op med en forretningsidé? 
• Hvor leder jeg efter ideer? 
 
Indhold 
Grupper sammen til brainstorming for nye forretningsidéer 
Generelt 5-6 deltagere pr. gruppe 
Forbered på brainstorming ved at kigge i blade, bringe prøver osv. 
Idéer skrives ned på  etstore ark (Brug farve markører) 
 
Et 'Brainstorm Møde' (5-6 personer) 

- 15 minutter 
- Brug store ark med forskellige farvemarkører 

 
Brainstorming Regler 

- Et gruppemedlem vælges til at lede deres brainstorming 
- Et gruppemedlem skriver ned alle idéer 
- Et gruppemedlem er udpeget for at sikre, at ingen idéer kritiseres 

 
Efter 15 minutter opmuntres deltagerne til at oprette en anden liste ved at tænke på andre 
mulige idéer om hobbier og interesser, som kunne skabe muligheder for 
indtægtsgenererende idéer. Først i gruppen opstiller du en liste over hobbier og 
interessepunkter, som deltagerne har; derefter brainstorm på de mulige forretningsidéer, 
der kunne komme fra de hobbyer og interesser. 
Som et sidste trin i øvelsen skal du inden for gruppen identificere en række forretningsidéer 
fra de to lister, som deltagerne ville være interesserede i at overveje som mulige 
forretningsaktiviteter. 
 
Feedback 
At evaluere øvelsen: Følgende spørgsmål kan stilles: 

- Hvordan hjælper det deltagerne? 
- Var oplysningerne nye? 
- Er der nye ideer? 
- Var der forskelle i ideerne fra de forskellige grupper? 

 
Materiale 

- Flipover og markører 
- Notesbøger eller papir for at notere idéer 
- Post-it noter 
- Penne / blyanter 
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1.6. “Karriere Projekt” – Individuel øvelse 
 
Varighed: 3 timer 
 
Generel beskrivelse 
Denne aktivitet vil omfatte tænkning om planlægning af et teoretisk personligt og 
professionelt projekt og planlægning af aktioner med det formål at opnå målene af det 
valgte projekt. Træningen er opdelt i tre dele. Hver del er forberedende til den næste del: 
 

- At identificere, definere og evaluere et personligt og professionelt projekt ud fra en 
liste over mindst tre muligheder; 

- Organisering af det valgte projekt 
- Definér en handlingsplan. 

 
Mål 
Gennem aktiviteterne kan deltagerne planlægge deres personlige og faglige projekt ved at 
opdele det i aktioner, der indgår i en plan for udviklingstid. 
Specifikke mål: 

- At udvikle de teoretiske værktøjer til brug ved at vælge, definere og implementere et 
veludviklet personligt og professionelt projekt 

- At udvikle færdigheder til projektets tekniske organisation, identificere hvert trin, 
handlinger, opgaver (forberedelse, implementering og evaluering); 

- At overføre begrebet organisation, planlægning og tidsstyring med hensyn til et 
designmål (bestemme hvad man skal gøre og sætte det ind i en præcis tidsplan for 
handling). 

 
Indhold 
Træneren vil faciliter et forløb, hvor de studerende identificere mindst tre faglige og 
personlige projekter gennem opførsel af opfølgende aktiviteter, der giver mulighed for at: 
Beskriv hvert projekt med hensyn til: 

- Sektoren 
- De vigtigste opgaver / færdigheder, der kræves for denne 

virksomhed 
- Evner / færdigheder / viden til at forbedre og udvikle, og hvilke midler 

og instrumenter skal bruges 
- Evaluere individuelle projekter i forhold til jobbet, arbejdsmarkedets præstationer, 

efterspørgslen efter bestemte profiler og attraktiviteten hos bestemte 
produktionssektorer ved at overføre eleverne i en proces med konfrontation med 
virkeligheden, der vil hjælpe med at identificere, hvad der er muligt og 
gennemførligt. 

- Organiser de handlinger, der skal udføres 
- Planlæg en tidsplan for enkeltaktioner. 
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1.7.  "Iværksætteri for dem med en god forretningsidé, som gerne vil have mere 
information om oprettelse af en gruppe" - Præsentation og praktiske øvelser 

 

Varighed: 1 time (præsentation) & 2 timer (praktiske øvelser) 
 
Generel beskrivelse 
Dette værktøj kan bruges til en gruppe flygtninge og indvandrere, der tænker på at starte 
deres eget firma. Inden for denne session vil deltagerne lære problemer, der er forbundet 
med at oprette en virksomhed, f.eks.  

- Forretningsmiljøproblemer (egenskaber, komponenter og strategier) i et teoretisk 
miljø. 

- Iværksætterbegreber, færdigheder og evner hos succesfulde iværksættere, 
- Forretningsplan (definition, rolle, egenskaber og dens nødvendighed, typer og 

indhold af en forretningsplan, de ressourcer, der er nødvendige for at udføre en 
virksomhed) 

- Europæiske midler, finansieringskilder til projekter, der vedrører iværksætter 
holdninger. 

 
Mål 
At udvikle viden: 

- om hovedkomponenterne, egenskaber og overvågningsstrategier for 
erhvervsmiljøet 

- omde vigtigste kvaliteter og færdigheder, der definerer en succesfuld iværksætter 
- Betydningen af begrebet "forretningsplan" og forstå betydningen af at udvikle en 

ordentlig forretningsplan 
- af hovedtyperne af ressourcer og den grundlæggende måde at opnå de 

økonomiske ressourcer på 
- Reglerne og de vigtigste trin for adgang til og brug af EU-midler 

 
Indhold 
Generel præsentation af iværksætterkulturen 
Definition, begreber og teorier, samt færdigheder, hindringer og barrierer for at blive 
iværksætter. Erhvervsklima, iværksætterkoncept, færdigheder og evner hos succesfulde 
iværksættere, forretningsplan, iværksætterkulturens rolle i økonomien, hvordan man bliver 
iværksætter, hvordan man udarbejder en forretningsplan, hvordan man får europæiske 
midler. 
Praktisk øvelse 
Hver deltager skal tænke og præsentere mulige forretningsidéer og diskutere om 
finansieringsmetoderne for at forsøge at etablere en virksomhed. 
Evaluering 
 
Materials 
• PowerPoint-præsentation 
• Videoprojektor og bærbar computer 
• Flipover  
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1.8.  “Succes historier” – Video & Diskussion 
 
Varighed: 1 time (præsentation)  
 
Generel beskrivelse 
To videoer om indvandrere, som bliver iværksættere i host land, præsenteres. Inden for 
denne session vil deltagerne se succeshistorier og tænke på deres egen virksomhed. 
 
Mål 
At identificere fællesforhold mellem personer i videon og sig selv. 
 
Indhold 
Facilitatoren viser følgende videoer: 

- I går en flygtning, i dag en iværksætter 
https://www.youtube.com/watch?v=t19deWKqPZ0   
- To succes historier 
https://youtu.be/2t_pw1ZynXY  

 
Diskussionen om videoens succeshistorier er realistiske ud fra følgende spørgsmål: 

- Er disse historier vellykkede eksempler efter deltagernes mening? 
- Hvilken historie afspejler deltagernes forretningsmål? 
- I hvilken stilling / virksomhed vil hver deltager være? 

 
Materiale:  

 Internetforbindelse 

 Adgang til YouTube 
 
   

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=t19deWKqPZ0
https://youtu.be/2t_pw1ZynXY
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Anneks 1. Handout for øvelsen "Ranking Dine Top 5 Mål" 

 
Handout for RANKING DINE TOP 5 MÅL 

Indtast venligst dine professionelle mål: 

Rank Mål 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

4 
  

5 
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Anneks 2. Handout “Profil af en ivæksætter” 
 

FIND UD PROFILEN AF EN IVÆRKSÆTTER 

Profil egenskaber Ja Måske Nej 

Selvbevidsthed 

Opdag hvem du er, hvad du 
er god til og hvad nyder du 
at gøre 

 

Jeg ser på mine fejl og lærer af 
dem 

   

Jeg elsker selv-kontrolle    

Jeg er en positiv person    

Det er behageligt at arbejde 
alene 

   

 
Selv motivation 

Overvinde din frygt og 
bekymringer og overvej 
hindringer som udfordringer 
 

Succes er et stærkt personligt 
behov 

   

Jeg betragter problemer som 
udfordringer 

   

Jeg kan overvinde mulige 
følelsesmæssige forhindringer 

   

Når jeg vil have noget, prøver 
jeg at tænke på det endelige 
resultat 

   

Tage en risiko 

Vis vilje til at risikere at tage 
eller kræve ressourcer, som 
du tror, vil hjælpe dig med 
at opnå 

Jeg tager risici    

Jeg er villig til at tage risici, når 
jeg har en god ide 

   

Selvtillid 
Behave som du allerede har 
opnået i hvad du gør og vise 
kunder og partnere, at du 
kan gøre det. 

Jeg er selvsikker     

Tålmodighed 
Vær tålmodig med dine 
kunder eller dine partnere, 
selvom du tror, at deres 
synspunkter eller deres 
påstande er falske eller 
urealistiske. 

Jeg er en fleksibel person    

Beslutsomhed 
Når du skal træffe en 
beslutning, skal du ikke 
udsætte den i lang tid 
(selvom du ikke er sikker 
på alle dataene. 

I er en intuitive person    

Jeg holder fast i mine 
beslutninger 

   

Erhvervserfaring 
Hvis du føler at du ikke 
har tilstrækkelig 
forretnings erfaring, finder 
du måder at forbedre den 
på 

For at lære noget nyt ser jeg 
på, hvad jeg ikke vidste indtil i 
dag. 

   

Jeg kan lide at eksperimentere 
med nye måder for at opnå 
nogle ting 

   

Jeg plejer at gøre tingene på 
min egen måde. 
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2.  Links og yderlige ressourcer 

Generel EU ressourcer 

 Annual Report on European SMEs 2015 / 2016 - 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf  

 Business Europe - https://www.businesseurope.eu/  

 Europe in 12 lessons, European Commission Directorate-General for Communication 
Citizens’ Information 1049 Brussels BELGIUM, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2017- https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/20691fde-ea17-4c58-bb7a-6aeb23024a84  

 European Commission, 2010, “European Attitudes towards Entrepreneurship” - 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-232_en.htm?locale=en  

 European Investment Bank - http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm  

 European Investment Fund - http://www.eif.org/  

 European Small Business Portal - http://ec.europa.eu/smallbusiness/index_en.htm  

 GROWTH - http://ec.europa.eu/growth/smes_en  

 OECD, 2016, “Entrepreneurship at a Glance 2016” - 
http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm  

 Regional Policy - http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-
funds/  

 SBA and SBA Review - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-
act/index_en.htm  

 SME Performance Review - https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-

environment/performance-review-2016_en  

 Thinking Big for Small Businesses -https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/6953e0ce-9e7f-4255-90f3-ec3e45ee52bb    

 Your Europe - http://europa.eu/youreurope/business/  

 European Agenda on Migration – Factsheets - https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf
https://www.businesseurope.eu/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/20691fde-ea17-4c58-bb7a-6aeb23024a84
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/20691fde-ea17-4c58-bb7a-6aeb23024a84
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-232_en.htm?locale=en
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/smallbusiness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes_en
http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/accessing-funds/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_en
http://europa.eu/youreurope/business/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en
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Nyttige ressourcer – Danmark 

 

 VIRK, a portal where you can register a company online – www.virk.dk  
   

 IVAEKST, a portal with many tools, including a business plan template, tools to make 
budget, courses and counselling for start-up – www.ivaekst.dk  
 

 Dansk Iværksætter Forening, a networking site for start-ups in Denmark and many 
tools and news – www.ivaerksaetteren.dk  
 

 Work in Denmark - Site with a detailed description how to start up a company in 
Denmark – www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business  
 

 Start Up svar, site to start-up your business - www.startupsvar.dk/startup-guide-uk  
 

 SKAT, the official tax revenue site with information to start your business – 
www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2244378  
 

 VIRK Start-Up, the official site with useful information and tools and access to 
addresses in all municipalities and regions to find free of charge counselling for start-up 
– www.startvaekst.virk.dk  
 

 Dinero, a tool to make your bookkeeping and annual tax accounts online and access to 
tax consultants, who can help you against a fee – www.dinero.dk  

 
 

http://www.virk.dk/
http://www.ivaekst.dk/
http://www.ivaerksaetteren.dk/
http://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business
http://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2244378
http://www.startvaekst.virk.dk/
http://www.dinero.dk/
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Nyttige ressourcer – Italien 

 

 
 The Development Agency, National agency for the attraction of investments and 

enterprises development -  http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-

nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html  

 

 The Development Agency – self-employment – 

http://www.autoimpiego.invitalia.it/default.asp  

 

 The Development Agency – small enterprises  – 

http://www.autoimpiego.invitalia.it/microimp_destinatari.asp  

 

 The Development Agency FQA – http://www.autoimpiego.invitalia.it/faq_lavaut.asp  

 

 Lazio innovates, microcredits –  http://www.lazioinnova.it/inclusione/microcredito/  

 

 Italian Chamber of Commerce - 

http://asbl.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=569:la-

microfinanza&catid=99:accesso-al-credito&Itemid=93  

 

 Intesa SanPaolo Bank, microcredits  

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/bisogni/Sviluppare-il-mio-

business/finanziamento-microcredito-imprenditoriale-crescita-impresa.html  

 

 Institution BNL is an Italian bank which set up Mestiereimprese, a programme aimed 

at supporting small entrepreneurs - 

https://mestiereimpresa.bnl.it/roller/MI/entry/agevolazioni_per_la_microimpresa_a  

 

 UniCredit Bank, small enterprises, financing and benefit -  

https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-

finanziamenti/finanziamenti-agevolati.html   

 

 Artigiancassa bank, microcredits - 

http://www.artigiancassa.it/finanziamenti/Pagine/PrestitoArtigiancassaMicrocredito.aspx  

 

 PMI is an internet portal website that delivers ICT and Business information aimed at 

small and medium enterprises - http://www.pmi.it/tag/microimpresa 

 Italia Grants – Support to micro enterprises https://www.italiacontributi.it/micro-

imprese.html  

 

 CTR stands for Communication, Territory and Relations IT, document about 

financing of micro enterprises 

http://ww.ctr.it/back_end/file_documentazione/5.8%20Microimpresa%20-

%20Finanziamenti.pdf   

 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.autoimpiego.invitalia.it/default.asp
http://www.autoimpiego.invitalia.it/microimp_destinatari.asp
http://www.autoimpiego.invitalia.it/faq_lavaut.asp
http://www.lazioinnova.it/inclusione/microcredito/
http://asbl.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=569:la-microfinanza&catid=99:accesso-al-credito&Itemid=93
http://asbl.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=569:la-microfinanza&catid=99:accesso-al-credito&Itemid=93
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/bisogni/Sviluppare-il-mio-business/finanziamento-microcredito-imprenditoriale-crescita-impresa.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/bisogni/Sviluppare-il-mio-business/finanziamento-microcredito-imprenditoriale-crescita-impresa.html
https://mestiereimpresa.bnl.it/roller/MI/entry/agevolazioni_per_la_microimpresa_a
https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/finanziamenti-agevolati.html
https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/finanziamenti-agevolati.html
http://www.artigiancassa.it/finanziamenti/Pagine/PrestitoArtigiancassaMicrocredito.aspx
http://www.pmi.it/tag/microimpresa
https://www.italiacontributi.it/micro-imprese.html
https://www.italiacontributi.it/micro-imprese.html
http://ww.ctr.it/back_end/file_documentazione/5.8%20Microimpresa%20-%20Finanziamenti.pdf
http://ww.ctr.it/back_end/file_documentazione/5.8%20Microimpresa%20-%20Finanziamenti.pdf
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 Cucina Nostra, the home enterprises funding –  

http://www.cucinanostra.eu/impresa-domestica/fonti-di-finanziamento/144-

microimpresa-domestica-alimentare-finanziamenti-e-start-up.html?jjj=1519070528899  

 

 NIDI, a new fund set up by the Apulia region aimed at supporting new enterprises 

http://www.nidi.regione.puglia.it/ 

 

 Your Europe in Italian, provides entrepreneurs with information and interactive 

services that help them expand their business abroad.  - 

https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm  

 

 Facile, the website that showcases the best offer for insurances 

https://www.facile.it/prestiti/guida/come-attivare-un-prestito-d-onore.html  

 

 Region Grants, funding for Molise - 

http://www.contributiregione.it/sovvenzioni_molise.php  

 

 Region Grants, Announcements for Molise - http://www.contributiregione.it/categoria-

bando/molise/  

 

 The Regional Development Agency of the Molise Region – grants to enterprises 

http://www.sviluppoitaliamolise.com/agevolazioniattivitaimprenditoriali1.aspx 

 

 Molise region grants - http://www.molisecontributi.it/ 

 

 Non-repayable funding- funding, announcements, non-repayable grants for 

Molise http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-fondo-

perduto-molise/ 

 

 European grants -  http://www.contributieuropa.com/v3/store/veditutti.asp 

 

 Regional Fund for the development of Molise - http://www.finmolise.it/mi-fido-di-

te.html 

 
 
 

Nyttige ressourcer – Portugal 

 

 Promotion of interculturality and integration  
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/41781/manual_net+%282%29_claii.pdf/a4e41
597-2701-41ab-b321-9647823cdb40  

 

 High Commissioner for Immigration of Portugal 
http://www.acm.gov.pt/acm?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_m
ode=view&_3_advancedSearch=false&_3_keywords=&_3_assetCategoryIds=128143&
_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_andOp
erator=true&_3_cur=22 

 

 Map of good practice welcoming and integrating immigrants in Portugal 
http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/296070/mapa+de+boas+praticas.pdf/85a7
01a1-d02d-420e-853a-10f5aa0d9b72  

http://www.cucinanostra.eu/impresa-domestica/fonti-di-finanziamento/144-microimpresa-domestica-alimentare-finanziamenti-e-start-up.html?jjj=1519070528899
http://www.cucinanostra.eu/impresa-domestica/fonti-di-finanziamento/144-microimpresa-domestica-alimentare-finanziamenti-e-start-up.html?jjj=1519070528899
http://www.nidi.regione.puglia.it/
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
https://www.facile.it/prestiti/guida/come-attivare-un-prestito-d-onore.html
http://www.contributiregione.it/sovvenzioni_molise.php
http://www.contributiregione.it/categoria-bando/molise/
http://www.contributiregione.it/categoria-bando/molise/
http://www.sviluppoitaliamolise.com/agevolazioniattivitaimprenditoriali1.aspx
http://www.molisecontributi.it/
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-fondo-perduto-molise/
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-fondo-perduto-molise/
http://www.contributieuropa.com/v3/store/veditutti.asp
http://www.finmolise.it/mi-fido-di-te.html
http://www.finmolise.it/mi-fido-di-te.html
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/41781/manual_net+%282%29_claii.pdf/a4e41597-2701-41ab-b321-9647823cdb40
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/41781/manual_net+%282%29_claii.pdf/a4e41597-2701-41ab-b321-9647823cdb40
http://www.acm.gov.pt/acm?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_keywords=&_3_assetCategoryIds=128143&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_andOperator=true&_3_cur=22
http://www.acm.gov.pt/acm?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_keywords=&_3_assetCategoryIds=128143&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_andOperator=true&_3_cur=22
http://www.acm.gov.pt/acm?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_keywords=&_3_assetCategoryIds=128143&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_andOperator=true&_3_cur=22
http://www.acm.gov.pt/acm?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_keywords=&_3_assetCategoryIds=128143&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_andOperator=true&_3_cur=22
http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/296070/mapa+de+boas+praticas.pdf/85a701a1-d02d-420e-853a-10f5aa0d9b72
http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/296070/mapa+de+boas+praticas.pdf/85a701a1-d02d-420e-853a-10f5aa0d9b72
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 Migration and refugee flows to the integration 
https://www.sg.mai.gov.pt/FundosComunitarios/QFP20142020/Documents/Sess%C3%
A3o%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o_Introdu%C3%
A7%C3%A3o%20SGMAI.pdf  

 

 The inclusion of migrants and refugees: the role of cultural organizations 
file:///C:/Users/VictorS/Downloads/Acesso-Cultura-migrantes-refugiados.pdf 

 

 Processes of admission and integration of highly skilled immigrants in 
PORTUGAL and their relationship with CIRCULAR migration 
https://www.iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1029/1/ESTUDO%2054.pdf 

 

 Social Entrepreneurship Handbook A Systemic approach 
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/ManualEmpreendedorismoSocial.pdf 

 

 Entrepreneur's Practical Guide 
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo- 

 

 Entrepreneurship 
http://www.anje.pt/system/files/items/73/original/Empreendedorismo-v10-final.pdf 

 

 Entrepreneurship: Concepts and definitions -file:///C:/Users/VictorS/Downloads/612-
2762-2-PB.pdf 

 

 Economic culture of the ethnic Enterprise: ways of immigration to 
entrepreneurship - http://www.scielo.br/pdf/rae/v47n1/v47n1a11 

 

 Self-employment creation http://www.cidadevirtual.pt/cpr/integra/guia_bp_emp_4.html  
 

 
 

Nyttige ressourcer – UK 

 

 UK Government - https://www.gov.uk/browse/business  
 

 HM Revenue and Customs - https://www.gov.uk/government/organisations/hm-
revenue-customs  
 

 Department for Business, Energy & Industrial Strategy – 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-

industrial-strategy  

 

 Business Finance Support Finder - https://www.gov.uk/business-finance-support  
 

 Start Up Loans - https://www.startuploans.co.uk/  
 

 UK Export Finance - https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance  
 

 Local enterprise partnerships (LEPs) - http://www.lepnetwork.org.uk  
 

 Business Information Points - https://www.westminster.gov.uk/business-information-
points  
 

 

https://www.sg.mai.gov.pt/FundosComunitarios/QFP20142020/Documents/Sess%C3%A3o%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o_Introdu%C3%A7%C3%A3o%20SGMAI.pdf
https://www.sg.mai.gov.pt/FundosComunitarios/QFP20142020/Documents/Sess%C3%A3o%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o_Introdu%C3%A7%C3%A3o%20SGMAI.pdf
https://www.sg.mai.gov.pt/FundosComunitarios/QFP20142020/Documents/Sess%C3%A3o%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o_Introdu%C3%A7%C3%A3o%20SGMAI.pdf
file:///C:/Users/VictorS/Downloads/Acesso-Cultura-migrantes-refugiados.pdf
https://www.iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1029/1/ESTUDO%2054.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/ManualEmpreendedorismoSocial.pdf
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-
http://www.anje.pt/system/files/items/73/original/Empreendedorismo-v10-final.pdf
file:///C:/Users/VictorS/Downloads/612-2762-2-PB.pdf
file:///C:/Users/VictorS/Downloads/612-2762-2-PB.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rae/v47n1/v47n1a11
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/integra/guia_bp_emp_4.html
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/business-finance-support
https://www.startuploans.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance
http://www.lepnetwork.org.uk/
https://www.westminster.gov.uk/business-information-points
https://www.westminster.gov.uk/business-information-points
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 Startups, the UK’s leading independent, online resource for anyone starting and 

growing a business - https://startups.co.uk 

 

 StartUp Britain, a national campaign by entrepreneurs for entrepreneurs, harnessing 

the expertise and passion of Britain’s leading businesspeople to unleash 

entrepreneurship across the UK - http://startupbritain.org  

 

 StartUp Donut website is aimed at helping businesses to succeed by providing reliable 

information and resources - https://www.startupdonut.co.uk/about  

 

Nyttige ressourcer – Spanien 

 

 Autonomous, Social Economy and Social Responsibility of Companies - 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/index.htm 

 

 SEPE - Incentives and grants - 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/prestaciones_ayudas

.html 

 

 Junta de Andalucia - http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo.html 

 

 https://inaem.aragon.es/servicio-de-apoyo-la-creacion-de-empresas 

 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/creacion_de_empres

as_y_autoempleo 

 

 http://www.ceatcantabria.es/ 

 

 http://www.cantabriaemprendedora.es/ 

 

 https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248590033/_/_/_ 

 

 http://redei.es/ 

 

 http://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante 

 

 https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-fer-me-autonom/ 

 

 http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalEmprendedores

/Page/EMPW_home 

 

 http://www.emprendedores.gva.es/ 

 

 http://extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas/tipos-de-ayudas/autoempleo 

 

 https://extremaduraempresarial.juntaex.es/ 

 

 http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/ 

 http://www.caeb.com.es/tag/autonomos/ 

 

https://startups.co.uk/
http://startupbritain.org/
https://www.startupdonut.co.uk/about
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/index.htm
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/prestaciones_ayudas.html
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/prestaciones_ayudas.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo.html
https://inaem.aragon.es/servicio-de-apoyo-la-creacion-de-empresas
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/creacion_de_empresas_y_autoempleo
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/creacion_de_empresas_y_autoempleo
http://www.ceatcantabria.es/
http://www.cantabriaemprendedora.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248590033/_/_/_
http://redei.es/
http://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante
https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-fer-me-autonom/
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalEmprendedores/Page/EMPW_home
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalEmprendedores/Page/EMPW_home
http://www.emprendedores.gva.es/
http://extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas/tipos-de-ayudas/autoempleo
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/
http://www.caeb.com.es/tag/autonomos/
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 http://www.ader.es/servicios/emprendedores/  

 

 https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Trabajo/Autonomo/ 

 

 http://www.navarraemprende.com/autonomos 

 

 http://www.lanbide.euskadi.eus/empleo/-/informacion/como-crear-una-empresa/ 

 

 http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40948&IDTIPO=100&RASTRO=c$

m29982 

 

 http://www.uatae.org/ 

 

 https://www.ser+autonomo.net/ 

 

 https://infoautonomos.eleconomista.es/ 

 

 http://www.ventanillaempresarial.org/ 

 

 http://www.autonomosdeccoo.es/ccooautonomos/  

 

 

Nyttige ressourcer – Grækenland 

 

- Start Up Greece - http://startupgreece.gov.gr/  
 
- http://koinsep.org/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-
%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-
%CE%B5%CF%80/  
 
- http://www.ypakp.gr/  

 
 

Andre nyttige ressourcer 

 

- New Start Project - http://www.newstart-project.eu/     

- EPALE, Overview Refugees and Adult Education - 
https://ec.europa.eu/epale/en/content/overview-refugees-and-adult-education-europe  

- Your Europe, Start-ups - http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-
ups/index_en.htm  

- Business Model Canvas - http://business.tutsplus.com/articles/how-to-put-the-business-
model-canvas-to-good-use--fsw-40622  
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https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Trabajo/Autonomo/
http://www.navarraemprende.com/autonomos
http://www.lanbide.euskadi.eus/empleo/-/informacion/como-crear-una-empresa/
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40948&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29982
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http://www.uatae.org/
https://www.ser+autonomo.net/
https://infoautonomos.eleconomista.es/
http://www.ventanillaempresarial.org/
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http://startupgreece.gov.gr/
http://koinsep.org/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-%CE%B5%CF%80/
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https://ec.europa.eu/epale/en/content/overview-refugees-and-adult-education-europe
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http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm
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http://business.tutsplus.com/articles/how-to-put-the-business-model-canvas-to-good-use--fsw-40622

