
 
 

Introduktion til  
PRO-Projektplanen 

	  
En	  vejledning	  i	  hvordan	  I	  udarbejder	  en	  projektplan	  i	  

forbindelse	  med	  optagelse	  i	  PRO-‐Programmet.	  
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En handlingsorienteret start 
på jeres projekt 
	  
	  
For	  lige	  at	  slå	  det	  fast	  inden	  du	  begynder	  at	  komme	  mod	  indvendinger	  imod	  udførlige	  planer	  
for	  noget,	  som	  man	  dybest	  set	  ikke	  kan	  planlægge:	  PRO-‐Projektplanen	  er	  ikke	  en	  
forretningsplan	  og	  den	  er	  ikke	  et	  udtømmende	  dokument.	  	  
	  
PRO-‐Projektplanen	  har	  primært	  til	  formål	  at	  skabe	  fokus	  på	  det	  næste	  der	  skal	  gøres	  for	  at	  
bringe	  dit	  iværksætterprojekt	  fremad.	  	  
	  
Lad	  os	  derfor	  for	  din	  guds	  skyld	  lade	  være	  med	  at	  genstarte	  diskussionen	  om,	  hvorvidt	  man	  
som	  iværksætter	  bør	  bruge	  tid	  på	  en	  forretningsplan	  eller	  ej.	  Lad	  bare	  konsulenter,	  
professorer	  og	  fortidens	  iværksættere	  tage	  den	  diskussion,	  når	  de	  mødes.	  	  
	  
På	  det	  seneste	  er	  det	  med	  Steve	  Blank	  og	  Lean	  Startup-‐bevægelsen	  som	  bannerførere	  blevet	  
god	  latin,	  at	  man	  i	  stedet	  nøjes	  med	  et	  Business	  Model	  Canvas,	  som	  man	  så	  løbende	  opdaterer	  
efterhånden	  som	  man	  bliver	  klogere.	  	  
	  
Det	  råd	  kan	  jeg	  fint	  tilslutte	  mig,	  og	  det	  er	  faktisk	  også	  en	  del	  af	  PRO-‐Projektplanen,	  men	  når	  
den	  første	  forretningsmodel	  er	  skitseret,	  er	  det	  vigtigste	  spørgsmål	  jo	  i	  virkeligheden:	  Hvad	  er	  
det	  næste	  vi	  skal	  gøre?	  
	  
Stifteren	  af	  virksomheden	  Bobles,	  Bolette	  Blædel,	  sagde	  engang	  til	  mig,	  at	  hun	  var	  glad	  for,	  at	  
hun	  ikke	  havde	  lavet	  nogen	  udførlig	  plan.	  Så	  kunne	  hun	  hele	  tiden	  nøjes	  med	  at	  fokusere	  på	  at	  
slukke	  de	  ildebrande,	  der	  brændte	  her	  og	  nu.	  	  
	  
Fokus	  på	  handling	  behøver	  dog	  ikke	  betyde,	  at	  bare	  man	  fiser	  rundt	  som	  en	  flue	  i	  en	  flaske,	  er	  
det	  godt.	  Man	  må	  godt	  vide	  i	  hvilken	  retning	  man	  skal.	  Derfor	  har	  vi	  i	  PRO-‐Programmet	  savnet	  
et	  værktøj,	  som	  både	  havde	  det	  store	  perspektiv,	  som	  man	  har	  i	  en	  forretningsplan,	  men	  
samtidig	  var	  handlingsorienteret.	  Think	  big,	  act	  small,	  som	  de	  kloge	  siger.	  	  	  
	  
Det	  viste	  sig,	  at	  vi	  faktisk	  allerede	  havde	  det	  ved	  hånden	  og	  brugte	  det	  i	  hverdagen,	  idet	  vi	  
bruger	  projektplanen	  fra	  David	  Allens	  Getting	  Things	  Done.	  Det	  gik	  op	  for	  os,	  at	  den	  med	  lidt	  
tilretning	  var	  ganske	  velegnet	  til	  at	  planlægge	  og	  styre	  et	  iværksætterprojekt.	  Projektplanen	  i	  
Getting	  Things	  Done	  fokuserer	  netop	  på	  at	  tænke	  et	  projekt	  så	  meget	  igennem,	  at	  man	  kan	  
definere	  en	  Next	  Action	  og	  fokusere	  den.	  
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Som	  undertitel	  til	  Getting	  Things	  Done	  har	  David	  Allen	  valgt	  ”How	  to	  Achieve	  Stress-‐free	  
Productivity”,	  og	  havde	  han	  skrevet	  den	  i	  dag,	  havde	  han	  nok	  også	  sneget	  det	  nye	  konsulent-‐
ord	  mindfulness	  ind	  et	  sted.	  David	  Allens	  idéer	  og	  metoder	  handler	  dybest	  set	  om	  at	  være	  i	  
stand	  til	  at	  tænke	  på	  én	  ting	  af	  gangen	  i	  en	  kaotisk	  og	  stresset	  hverdag.	  Og	  det	  må	  siges	  at	  
være	  et	  grundvilkår	  for	  enhver	  der	  kaster	  sig	  ud	  i	  at	  starte	  –	  og	  senere	  drive	  –	  en	  ny	  
virksomhed.	  	  
	  
Vi	  afprøvede	  den	  under	  coachingsamtaler	  med	  en	  række	  projekter	  i	  PRO-‐Programmet	  og	  
fandt,	  at	  den	  var	  velegnet	  til	  at	  give	  et	  hurtigt	  overblik	  over,	  hvor	  vi	  stod	  og	  hvad	  der	  skulle	  
ske.	  Og	  så	  har	  den	  den	  fordel,	  at	  man	  hurtigt	  kan	  lave	  første	  version	  og	  så	  løbende	  justere	  den	  
hen	  ad	  vejen.	  	  
	  
Vi	  valgte	  derfor	  at	  gøre	  PRO-‐Projektplanen	  til	  en	  fast	  del	  af	  optagelsen	  i	  PRO-‐Programmet.	  
	  
Når	  vi	  beder	  jer	  lave	  den	  på	  forhånd,	  kræver	  det	  naturligvis	  lidt	  vejledning.	  Det	  er	  den,	  jeg	  vil	  
give	  jer	  her.	  I	  første	  omgang	  som	  en	  kort	  introduktion,	  og	  i	  nogle	  efterfølgende	  indlæg	  som	  
uddybning	  af	  de	  enkelte	  elementer.	  	  
	  

De seks store spørgsmål 
	  
PRO-‐Projektplanen	  er	  bygget	  op	  omkring	  
	  

• HVORFOR?	  Hvad	  er	  meningen	  med	  jeres	  projekt?	  
• HVORDAN?	  Hvordan	  gør	  I	  det	  til	  en	  forretning?	  
• HVORHEN?	  Hvad	  er	  visionen	  og	  de	  kortsigtede	  mål?	  
• HVAD?	  Hvilke	  opgaver	  indebærer	  det?	  
• HVORNÅR?	  Hvad	  brænder	  på	  nu	  og	  hvad	  skal	  gøre	  senere?	  
• HVAD	  NU?	  Hvad	  er	  det	  næste,	  der	  skal	  gøres?	  

	  
Jeg	  vil	  i	  det	  nedenstående	  kort	  gennemgå	  de	  seks	  spørgsmål	  og	  de	  underspørgsmål,	  der	  er	  i	  
projektplanen,	  så	  I	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  den.	  	  
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Hvorfor? 
	  
Hvad	  er	  meningen	  med	  jeres	  projekt?	  
	  
Under	  årets	  Tour	  de	  France	  kæmpede	  danske	  Jacob	  Fuglsang	  sig	  igennem	  hårde	  bjergetaper	  
trods	  store	  smerter	  og	  sår	  efter	  et	  styrt	  i	  høj	  fart	  på	  en	  nedkørsel.	  Han	  kunne	  have	  valgt	  at	  
give	  op	  overfor	  smerterne,	  men	  som	  holdkammerat	  til	  den	  førende	  rytter,	  havde	  han	  et	  stort	  
ønske	  om	  at	  køre	  løbet	  til	  ende,	  så	  han	  kunne	  fejre	  sejren	  med	  holdkammeraterne	  i	  Paris	  –	  og	  
formentlig	  også	  få	  sin	  andel	  af	  præmiebonussen.	  	  	  
	  
Når	  det	  hele	  bliver	  svært	  og	  gør	  ondt,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  er	  en	  højere	  mening	  med	  det	  hele.	  
Derfor	  bliver	  en	  stor	  sportssejr	  også	  ofte	  dedikeret	  til	  en	  afdød	  far	  og	  mor,	  der	  bakkede	  op	  
mens	  de	  levede.	  	  
	  
Vi	  vil	  også	  gerne	  kunne	  mærke	  denne	  stærke	  drivkraft	  og	  oplevelse	  af	  mening,	  når	  I	  
præsenterer	  jeres	  projekt.	  At	  der	  er	  noget	  der	  driver	  jer,	  så	  projektet	  ikke	  bare	  bliver	  droppet	  
eller	  sat	  på	  pause,	  når	  I	  møder	  modstand	  eller	  når	  I	  får	  lidt	  travlt	  med	  andre	  ting.	  Det	  skal	  sgu	  
være	  vigtigt	  for	  jer.	  	  
	  
Meningen	  og	  drivkraften	  kan	  have	  sit	  udspring	  både	  i	  omverdenen	  og	  i	  jer	  selv.	  Det	  gør	  ikke	  
noget,	  at	  den	  strømmer	  fra	  begge	  retninger.	  	  
	  

Meningen for andre 
	  
Hvorfor	  er	  jeres	  projekt	  vigtigt	  og	  meningsfuldt	  for	  andre?	  Gør	  I	  verden	  til	  et	  bedre	  sted?	  
Retter	  I	  op	  på	  en	  urimelighed?	  Gør	  I	  livet	  bedre	  for	  nogle	  mennesker?	  Forhindrer	  I	  at	  noget	  
værdifuldt	  går	  tabt?	  
	  
Det	  lyder	  måske	  lidt	  som	  en	  velgørende	  organisation	  eller	  en	  interesseorganisation.	  I	  har	  
måske	  ambitionen	  om	  at	  skabe	  en	  virksomhed,	  der	  bliver	  stor	  og	  tjener	  masse	  af	  penge,	  men	  
vi	  tror	  på	  at	  drivkraften	  er	  stærkere,	  hvis	  der	  også	  er	  en	  højere	  mening	  med	  det	  hele.	  	  
	  
Når	  et	  iværksætterforlag	  kommer	  på	  markedet	  med	  nye	  og	  bedre	  læremidler	  til	  iPads	  er	  det	  
naturligvis	  for	  at	  tjene	  penge	  på	  dette,	  men	  det	  er	  også	  for	  at	  gøre	  det	  sjovere	  for	  børn	  at	  lære	  
noget	  og	  lettere	  for	  undervisere	  at	  bruge	  den	  nye	  teknologi.	  Og	  det	  er	  for	  at	  kommunerne	  kan	  
spare	  penge	  på	  indkøb	  af	  læremidler,	  så	  der	  bliver	  penge	  til	  forbedring	  af	  skolerne.	  	  
	  
Hvis	  I	  har	  et	  dybtfølt	  ønske	  om	  at	  lave	  noget,	  der	  giver	  mening	  for	  andre	  og	  skaber	  en	  lidt	  
bedre	  verden,	  så	  fremhæv	  det.	  Det	  styrker	  vores	  tro	  på,	  at	  I	  virkelig	  vil	  det	  her,	  og	  at	  I	  ikke	  
tænker	  så	  meget	  på	  millionen	  i	  starten.	  	  
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I	  PRO-‐Programmet	  har	  vi	  eksempelvis	  et	  projekt	  der	  vil	  gøre	  livet	  lettere	  for	  autister	  og	  
pædagogerne	  omkring	  dem,	  et	  andet	  projekt,	  der	  gør	  det	  lettere	  at	  leve	  med	  parkinson-‐syge	  
samt	  et	  par	  projekter,	  der	  fokuserer	  på	  at	  reducere	  madspild.	  	  
	  
Men	  betydningen	  af	  mening	  handler	  ikke	  kun	  om,	  at	  vi	  og	  fremtidige	  samarbejdspartnere	  –	  
herunder	  investorer	  –	  tror	  på	  at	  I	  vil	  det	  her.	  Det	  handler	  også	  om	  at	  det	  er	  lettere	  at	  
overbevise	  sig	  selv	  om	  at	  give	  gratis	  hjælp	  til	  et	  projekt,	  der	  har	  en	  højere	  mening.	  Der	  er	  
ingen,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  give	  gratis	  hjælp	  for	  at	  hjælpe	  jer	  til	  at	  blive	  rige,	  men	  hvis	  det	  handler	  
om	  at	  kunne	  yde	  sit	  bidrag	  til	  at	  skabe	  et	  bedre	  live	  for	  personer	  med	  parkinson-‐syge,	  så	  er	  
der	  langt	  flere,	  der	  gerne	  vil	  yde	  en	  hjælpende	  hånd	  bare	  for	  at	  kunne	  fremstille	  sig	  selv	  i	  et	  
godt	  lys.	  	  
	  

Meningen for jer selv 
	  
Selvom	  det	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  andre	  kan	  være	  en	  stærk	  drivkraft,	  så	  er	  det	  som	  regel	  også	  
jeres	  egne	  behov	  og	  drømme	  om	  et	  godt	  liv,	  der	  skal	  drive	  værket.	  Og	  her	  tænker	  jeg	  ikke	  
specifikt	  på	  de	  penge,	  I	  måske	  kan	  tjene,	  for	  der	  er	  formentlig	  mere	  sikre	  måder	  at	  blive	  rig	  på.	  	  
	  
Meningen	  kan	  også	  være	  at	  bruge	  jeres	  faglighed	  til	  den	  ultimative	  udfordring	  eller	  måske	  
giver	  jeres	  virksomhed	  jer	  mulighed	  for	  at	  rejse	  til	  spændende	  lande	  eller	  møde	  interessante	  
mennesker.	  	  
	  
Én	  af	  mine	  franske	  studerende	  fortalte	  mig,	  at	  hendes	  far	  havde	  starte	  mange	  virksomheder,	  
og	  han	  gjorde	  det	  ofte	  for	  at	  lære	  noget	  nyt.	  Måske	  for	  selv	  at	  blive	  bedre	  til	  noget	  eller	  for	  at	  
forstå	  en	  branche	  eller	  teknologi	  bedre.	  	  
	  
Som	  studerende	  kan	  det	  måske	  handle	  om	  at	  kunne	  arbejde	  praktisk	  og	  forretningsmæssigt	  
med	  en	  teknologi,	  som	  man	  er	  meget	  optaget	  af,	  eller	  det	  kan	  måske	  handle	  om	  at	  lære	  at	  
sælge	  eller	  lede,	  fordi	  det	  er	  det	  man	  vil	  senere	  i	  karrieren.	  Eller	  det	  kan	  bare	  handle	  om	  at	  
lære	  at	  starte	  virksomhed.	  Hvis	  man	  kan	  det,	  behøver	  man	  jo	  aldrig	  nogen	  A-‐kasse.	  	  
	  
Det	  vi	  gerne	  vil	  se	  er,	  at	  selvom	  studierne	  er	  vigtige,	  så	  har	  start	  af	  virksomhed	  så	  stor	  
betydning	  for	  jer,	  at	  I	  altid	  vil	  kunne	  finde	  lidt	  tid	  til	  det	  hver	  uge.	  	  
	  
Vistnok	  i	  et	  radioprogram	  hørte	  jeg	  for	  nogle	  år	  siden	  en	  person,	  som	  altid	  checkede	  ”De	  fire	  
F’er”	  inden	  hun	  sagde	  ja	  til	  et	  nyt	  projekt.	  De	  fire	  F’er	  står	  for:	  Fun,	  Finance,	  Forward,	  Future,	  
og	  handler	  groft	  sagt	  om:	  Er	  det	  sjovt?	  Er	  der	  gode	  penge	  i	  det?	  Bringer	  det	  mig	  fremad	  i	  min	  
personlige	  og	  faglige	  udvikling?	  Kan	  det	  føre	  noget	  andet	  og	  måske	  bedre	  med	  sig	  i	  fremtiden?	  
Mindst	  én	  af	  F’erne	  skal	  være	  opfyldt	  for	  at	  man	  kan	  sige	  ja	  –	  eller	  måske	  flere,	  hvis	  du	  er	  
kræsen.	  	  
	  
Så	  hvilke	  af	  F’erne	  skal	  drive	  jer	  igennem	  projektet,	  når	  det	  bliver	  svært?	  
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Hvordan? 
	  
Hvordan	  vil	  I	  gøre	  det	  til	  en	  forretning?	  Og	  hvilke	  principper	  
og	  værdier	  skal	  gælde	  for	  jeres	  samarbejde?	  
	  
Uanset	  om	  I	  har	  fokus	  på	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  verden	  eller	  skabe	  en	  virksomhed,	  som	  kan	  
gøre	  jer	  rige,	  så	  er	  der	  fire	  grundlæggende	  spørgsmål	  I	  skal	  gøre	  jer	  nogle	  forestillinger	  om:	  
	  

• Hvad	  vil	  vi	  levere?	  
• Hvordan	  kan	  vi	  sælge	  det?	  
• Hvordan	  kan	  vi	  lave	  det?	  
• Hvordan	  kan	  vi	  tjene	  penge	  på	  det?	  

	  
Det	  er	  jo	  grundlæggende	  det	  al	  forretning	  handler	  om:	  At	  lave	  noget,	  som	  man	  kan	  sælge	  til	  en	  
kunde,	  der	  vil	  betale	  for	  det.	  At	  der	  så	  ind	  imellem	  er	  et	  twist	  på,	  så	  man	  får	  andre	  til	  at	  lave	  
det	  man	  sælger	  eller	  så	  man	  får	  andre	  end	  brugeren	  til	  at	  betale,	  ændrer	  ikke	  på	  den	  
grundlæggende	  dynamik.	  	  
	  
Men	  hvordan	  skal	  det	  foregå	  i	  jeres	  virksomhed?	  Det	  er	  det	  I	  skal	  besvare	  kort	  i	  dette	  afsnit	  af	  
PRO-‐Projektplanen.	  	  
Men	  selve	  det	  idé-‐	  og	  forretningsmæssige	  er	  jo	  kun	  en	  del	  af	  projektet.	  Den	  anden	  del	  er	  jer	  
som	  team.	  Vi	  har	  i	  PRO-‐Programmet	  oplevet,	  at	  teamets	  medlemmer	  ikke	  altid	  har	  samme	  idé	  
om	  hvor	  store	  økonomiske	  ricisi	  man	  ønsker	  at	  løbe.	  Altså	  hvor	  mange	  penge,	  man	  tør	  sætte	  
på	  spil.	  Man	  er	  heller	  ikke	  altid	  enige	  om,	  hvordan	  man	  vægter	  studier,	  fritidsjobs	  og	  familie	  i	  
forhold	  til	  projektet	  og	  således	  heller	  ikke	  enige	  om	  hvor	  mange	  timer,	  man	  kan	  forvente	  at	  
lægge	  i	  det.	  Og	  med	  tiden	  viser	  det	  sig	  måske	  også,	  at	  man	  heller	  ikke	  har	  samme	  forestillinger	  
om,	  hvad	  det	  kan	  blive	  til.	  	  
	  
Derfor	  vil	  vi	  opfordre	  jer	  til	  at	  gøre	  nogle	  af	  disse	  overvejelser	  allerede	  ved	  starten	  af	  
projektet.	  Der	  skal	  nok	  dukke	  konflikter	  op	  undervejs	  alligevel,	  men	  prøv	  at	  løse	  nogle	  af	  dem	  
inden	  de	  opstår	  ved	  at	  definere	  nogle	  principper	  og	  værdier	  i	  jeres	  projekt	  med	  det	  samme.	  	  
	  
	  

Forretningsmodel og hypoteser 
	  
De	  fire	  spørgsmål:	  Hvad	  vil	  vi	  levere?	  Hvordan	  vil	  vi	  sælge	  det?	  Hvordan	  vil	  vi	  lave	  det?	  Og	  
hvordan	  vil	  vi	  tjene	  penge	  på	  det?	  definerer	  helt	  forenklet	  en	  forretningsmodel.	  	  
	  
I	  har	  måske	  stiftet	  bekendtskab	  med	  Business	  Model	  Canvas	  som	  en	  struktur	  for	  en	  
forretningsmodel,	  og	  den	  er	  et	  glimrende	  redskab	  til	  besvarelse	  af	  denne	  del	  af	  PRO-‐
Projektplanen.	  Indsæt	  blot	  et	  Business	  Model	  Canvas.	  	  
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Hvis	  du	  ikke	  kender	  forretningsmodellen	  og	  Business	  Model	  Canvas,	  kan	  du	  se	  mere	  på…	  
	  
http://pro-‐programmet.dk/portfolio-‐items/forretningsmodel/	  	  
	  
Det	  er	  dog	  ikke	  strengt	  nødvendigt	  at	  forstå	  denne	  model.	  Ved	  hjælp	  af	  PRO-‐Programmets	  
hypotesekort	  kan	  du	  selv	  bygge	  din	  forretningsmodel	  uden	  at	  vide,	  hvad	  en	  forretningsmodel	  
er.	  	  
	  
Download	  dem	  nedenfor,	  print	  dem	  (4-‐6	  kort	  pr.	  A4-‐ark).	  Klip	  dem	  derefter	  ud	  enkeltvis,	  og	  
fuldend	  de	  sætninger,	  der	  står	  på	  kortene.	  	  
	  
http://pro-‐programmet.dk/portfolio-‐items/pro-‐hypotesekort/	  
	  
Skriv	  dem	  derefter	  ind	  i	  listeform	  i	  PRO-‐Projektplanen.	  Gerne	  opdelt	  efter	  farver.	  	  
	  
Hvis	  I	  i	  stedet	  bruger	  Business	  Model	  Canvas,	  anbefaler	  jeg	  at	  I	  også	  laver	  en	  list	  over	  jeres	  
vigtigste	  antagelser/hypoteser	  i	  forretningsmodellen.	  	  
	  
Antagelser/hypoteser	  er	  sådan	  som	  I	  umiddelbart	  tror	  at	  kunderne	  tænker	  og	  verden	  
forholder	  sig	  etc.	  En	  del	  af	  det	  viser	  sig	  formentlig	  at	  være	  forkert,	  men	  formålet	  er	  at	  fortælle	  
os,	  hvordan	  jeres	  forestilling	  om	  forretningen	  ser	  ud	  her	  og	  nu.	  	  
	  
	  

Værdier og principper 
	  
Som	  i	  ethvert	  andet	  partnerskab	  er	  det	  vanskeligt	  at	  forudsige,	  hvilke	  små	  og	  store	  konflikter,	  
der	  vil	  opstå.	  Især	  i	  startfasen	  er	  man	  båret	  af	  begejstringen,	  og	  de	  er	  ikke	  så	  meget	  at	  være	  
uenige	  om	  endnu.	  Og	  hvis	  man	  oven	  i	  købet	  er	  gamle	  venner,	  tror	  man	  altid	  at	  man	  kan	  
snakke	  om	  tingene.	  Det	  kan	  man	  heldigvis	  som	  regel	  også.	  	  
	  
Men	  da	  det	  kan	  være	  svært	  at	  være	  den,	  der	  tager	  konflikten	  eller	  konfrontationen,	  når	  man	  
er	  i	  gang,	  kan	  det	  gøres	  lidt	  lettere,	  hvis	  man	  på	  forhånd	  diskuterer	  nogle	  af	  de	  værdier	  og	  
principper,	  der	  skal	  gælde	  for	  samarbejdet.	  	  
	  
Nogle	  eksempler	  kan	  være:	  
	  

• Drømme	  og	  visioner	  –	  hvad	  skal	  det	  hele	  føre	  til?	  Drømmer	  I	  om	  høj	  vækst	  eller	  om	  
noget,	  som	  I	  selv	  kan	  overskue?	  

• Arbejdsindsats	  –	  hvor	  meget	  forventes	  den	  enkelte	  at	  kunne	  lægge	  i	  arbejdet?	  
• Prioritering	  –	  hvordan	  prioriteres	  projektet	  i	  forhold	  til	  studier,	  fritidsarbejde,	  hobby,	  

familie	  etc.	  	  
• Risikovillighed	  –	  hvor	  meget	  tid	  og	  hvor	  mange	  penge	  er	  man	  villig	  til	  at	  investere	  før	  

man	  begynder	  at	  tjene	  penge?	  Er	  man	  villig	  til	  at	  låne?	  
• Ejerskab	  –	  ønsker	  I	  at	  bevare	  kontrollen,	  eller	  er	  I	  villige	  til	  at	  tage	  andre	  

partnere/investorer	  ind,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt	  for	  at	  vokse?	  
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Vi	  anbefaler,	  at	  I	  hver	  især	  udfylder	  vores	  Iværksætterprofil	  og	  gennemgår	  den	  enkeltes	  profil	  
i	  teamet.	  På	  baggrund	  af	  den	  diskussion,	  som	  det	  giver	  anledning	  til,	  kan	  I	  formulere	  et	  sæt	  
fælles	  værdier	  for	  teamet.	  	  
	  
Download	  skema	  til	  iværksætterprofil	  på:	  
	  
http://pro-‐programmet.dk/portfolio-‐items/ivaerksaetterprofilen/	  
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Hvorhen? 
	  
Hvad	  skal	  det	  hele	  blive	  til?	  
	  
I	  mit	  eget	  liv	  som	  selvstændig	  har	  jeg	  pløjet	  mig	  igennem	  en	  solid	  stak	  amerikansk	  litteratur	  
om	  personligt	  lederskab,	  og	  jeg	  har	  bemærket,	  at	  de	  altid	  starter	  med	  at	  man	  skal	  forestille	  sig	  
den	  situation,	  den	  virksomhed	  eller	  det	  liv,	  som	  man	  ønsker	  at	  skabe.	  
	  
”Begynd	  med	  slutningen”	  lyder	  vane	  nr.	  2	  i	  Stephen	  R.	  Coveys	  bestseller	  7	  Gode	  Vaner.	  Her	  går	  
én	  af	  øvelserne	  ud	  på	  at	  man	  skal	  forestille	  sig,	  hvad	  man	  gerne	  vil	  have	  at	  der	  bliver	  sagt	  i	  
talen	  til	  éns	  begravelse.	  Andre	  går	  mere	  nøgternt	  til	  værks	  og	  anbefaler	  at	  man	  opstiller	  
konkrete	  mål,	  mens	  nogle	  arbejder	  mere	  visuelt	  og	  anbefaler	  at	  man	  tegner	  eller	  visualiserer	  
den	  ønskede	  tilstand.	  	  
	  
I	  sportens	  verden	  har	  det	  i	  mange	  år	  været	  en	  del	  af	  den	  mentale	  forberedelse,	  at	  man	  
forestiller	  –	  visualiserer	  –	  sig	  selv	  gøre	  det,	  som	  man	  drømmer	  om	  at	  gøre.	  Eller	  som	  da	  
håndboldlandstræner	  Ulrik	  Wilbek	  under	  en	  EM-‐slutrunde,	  hvor	  det	  så	  ret	  sort	  ud,	  	  bad	  
spillerne	  forestille	  sig,	  hvordan	  det	  ville	  føles	  at	  løfte	  pokalen	  og	  modtage	  guldmedaljer.	  	  
	  
Kort	  sat	  kan	  det	  være	  vanskeligt	  at	  stræbe	  efter	  noget	  diffust,	  som	  man	  ikke	  har	  dannet	  sig	  et	  
billede	  af.	  Derfor	  vil	  vi	  gerne	  have	  jer	  til	  at	  forestille	  jer,	  hvad	  det	  hele	  skal	  blive	  til.	  
	  

7 års visionen 
	  
Hvilken	  forskel	  har	  jeres	  virksomhed	  gjort	  om	  7	  år?	  Måske	  har	  I	  medvirket	  til	  at	  en	  million	  
mennesker	  i	  Europa	  og	  USA	  kan	  leve	  bedre	  med	  parkinson	  eller	  måske	  har	  I	  simpelthen	  
hjulpet	  de	  store	  danske	  detailkæder	  af	  med	  deres	  lager	  af	  returvarer	  og	  samtidig	  hjulpet	  
100.000	  danskere	  årligt	  til	  at	  spare	  penge.	  	  
	  
I	  denne	  tidlige	  faser	  har	  jeres	  vision	  ikke	  så	  meget	  at	  gøre	  med	  en	  realistisk	  prognose,	  men	  
handler	  mere	  om	  at	  udtrykke	  et	  ambitionsniveau.	  Selvom	  vi	  gerne	  ser	  projekter	  med	  
vækstambitioner,	  så	  behøver	  I	  heller	  ikke	  at	  fremstå	  som	  fantaster.	  Prøv	  at	  forestille	  jer,	  hvad	  
det	  kan	  blive	  til,	  hvis	  det	  går,	  som	  I	  drømmer	  om.	  	  
	  

Første års resultater 
	  
Man	  kan	  nå	  en	  del	  på	  syv	  år,	  men	  hvor	  meget	  kan	  i	  nå	  på	  ét	  år.	  Prøv	  at	  sætte	  nogle	  konkrete	  og	  
målbare	  mål	  op	  for,	  hvad	  I	  har	  nået	  i	  løbet	  af	  det	  kommende	  år.	  Hvis	  I	  har	  nået	  at	  sælge	  noget,	  
så	  sæt	  et	  tal	  på	  hvor	  mange	  enheder	  I	  har	  solgt	  eller	  for	  hvor	  meget	  I	  har	  omsat.	  Eller	  måske	  
hvor	  mange	  kunder	  I	  har	  fået.	  	  
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Resultater	  kan	  også	  handler	  om,	  hvor	  langt	  I	  er	  nået	  i	  jeres	  produktudvikling,	  hvilke	  
samarbejdsaftaler	  I	  har	  indgået,	  hvor	  godt	  jeres	  produkt	  fungerer	  eller	  hvad	  I	  nu	  finder	  
relevant.	  	  
	  
Prøv	  at	  være	  så	  konkret	  som	  muligt.	  Det	  handler	  igen	  om	  at	  kunne	  visualisere	  resultatet.	  Vi	  
har	  solgt	  vores	  produkt	  til	  4	  gartnerier	  i	  Danmark,	  kunne	  være	  en	  formulering.	  	  
	  
	  	  

Forudsætninger og delmål 
	  
En	  designvirksomhed	  havde	  udviklet	  en	  holder	  til	  Nintendo	  Wii-‐konsollen,	  og	  havde	  regnet	  
sig	  frem	  til,	  at	  man	  kunne	  blive	  umådeligt	  rige,	  hvis	  man	  blot	  solgte	  til	  én	  procent	  af	  alle	  Wii-‐
brugerne.	  	  
	  
Det	  er	  nok	  det	  mest	  benyttede	  trick	  til	  selv-‐forførelse	  blandt	  iværksættere.	  1	  procent	  af	  
markedet	  lyder	  altid	  realistisk.	  Men	  hvordan	  får	  man	  én	  procent	  af	  markedet?	  Skal	  man	  sælge	  
til	  en	  procent	  af	  Wii-‐ejerne	  i	  hele	  verden	  fra	  Santiago	  over	  Rudkøbing	  til	  Ulan	  Bator?	  Eller	  skal	  
man	  være	  repræsenteret	  hos	  80%	  af	  Wii-‐forhandlerne	  i	  Skandinavien	  og	  Tyskland	  (jeg	  har	  
ikke	  lige	  regnet	  efter	  regnestykket	  går	  op,	  men	  håber	  at	  I	  forstår	  pointen).	  	  Det	  er	  to	  vidt	  
forskellige	  opgaver,	  og	  i	  sidstnævnte	  tilfælde	  betyder	  det	  måske,	  at	  man	  kan	  være	  dækket	  ind,	  
hvis	  man	  kommer	  ind	  i	  en	  håndfuld	  kæder	  i	  de	  enkelte	  lande.	  	  
	  
Opgaven	  ville	  måske	  kunne	  løses	  ved	  at	  opsøge	  et	  par	  kæder	  om	  måneden,	  hvis	  de	  ellers	  siger	  
ja,	  men	  det	  vil	  måske	  kræve,	  at	  nogle	  bestemte	  kæder	  skal	  være	  med,	  hvis	  man	  skal	  nå	  målet.	  	  
	  
Ved	  at	  splitte	  målet	  op	  i	  aktiviteter	  får	  man	  en	  fornemmelse	  af,	  hvad	  der	  reelt	  skal	  til.	  I	  
eksemplet	  tidligere	  med	  salg	  til	  4	  gartnerier,	  kunne	  delmålene	  være,	  at	  vi	  skal	  kontakte	  	  10	  
gartnerier	  på	  Fyn	  og	  10	  i	  Jylland	  og	  forventer	  at	  halvdelen	  vil	  være	  interesseret	  i	  et	  besøg	  og	  at	  
40%	  af	  de	  besøgte	  vil	  købe	  produktet	  indenfor	  det	  første	  år.	  	  
	  
Igen	  er	  formålet	  med	  delmålene	  ikke	  at	  forsøge	  at	  forudsige	  et	  resultat,	  men	  snarere	  at	  gøre	  
det	  mere	  konkret,	  hvad	  der	  egentlig	  skal	  til.	  Selve	  tallene	  vil	  I	  efter	  al	  sandsynlighed	  komme	  til	  
at	  justere,	  når	  I	  er	  blevet	  klogere	  på,	  hvad	  der	  holder	  og	  hvad	  der	  ikke	  gøre.	  Hvis	  det	  viser	  sig	  
at	  kun	  20%	  ønsker	  besøg,	  men	  at	  halvdelen	  af	  dem	  faktisk	  køber,	  er	  I	  blevet	  lidt	  klogere	  på,	  
hvad	  der	  faktisk	  skal	  til	  eller	  hvor	  I	  børe	  forbedre	  jer.	  	  
	  
	  
	  
Men	  husk	  at	  gøre	  denne	  øvelse	  uden	  at	  tænke	  for	  meget	  over	  den.	  Brug	  jeres	  intuitive	  
fornemmelse.	  Det	  vigtige	  er,	  at	  I	  forestiller	  jer,	  hvor	  I	  skal	  hen,	  og	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  
komme	  derhen.	  	  
	  
Så	  har	  vi	  noget	  konkret,	  som	  vi	  kan	  begynde	  at	  afprøve	  og	  blive	  klogere	  på.	  	  
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Hvad? 
	  
Hvad	  skal	  I	  gøre	  for	  at	  realisere	  målene?	  
	  
	  
Vi	  begyndte	  så	  småt	  ovenfor	  at	  tilnærme	  os	  konkrete	  aktiviteter,	  så	  dem	  går	  vi	  dybere	  i	  nu.	  
Når	  I	  har	  forestillet	  jer,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  virksomhed	  I	  vil	  skabe,	  er	  det	  lettere	  at	  forholde	  sig	  
til,	  hvad	  der	  skal	  gøres.	  	  
	  
Brug	  dette	  afsnit	  i	  PRO-‐Projektplanen	  til	  en	  brainstorm	  over	  ALT	  det	  der	  skal	  gøres	  i	  en	  
overskuelig	  fremtid.	  Skulle	  der	  komme	  noget	  på	  bordet,	  som	  ligger	  lidt	  længere	  ude,	  så	  tage	  
også	  bare	  det	  med.	  	  
	  
Formålet	  med	  brainstormen	  er	  at	  få	  overblik	  over	  ALLE	  	  de	  opgaver,	  som	  I	  på	  én	  eller	  anden	  
måde	  allerede	  har	  tænkt	  på.	  Det	  gør	  det	  lettere	  at	  se,	  hvad	  det	  er	  man	  har	  glemt.	  Om	  ikke	  for	  
jer	  selv,	  så	  for	  andre.	  	  
	  
I	  behøver	  ikke	  at	  tænke	  på	  rækkefølge	  her.	  Skriv	  blot	  alle	  de	  opgaver	  ned,	  som	  I	  mener	  bør	  
gøres	  i	  en	  overskuelig	  fremtid.	  	  
	  
Til	  inspiration	  har	  vi	  samlet	  en	  lang	  række	  både	  praktiske	  og	  analytiske	  opgaver	  i	  
Værktøjskassen	  på	  PRO-‐Programmets	  hjemmeside.	  	  
	  
Se	  http://pro-‐programmet.dk/vaerktoejskassen/	  
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Hvornår? 
	  
Under	  det	  foregående	  Hvad-‐spørgsmål	  er	  I	  måske	  nået	  frem	  til	  en	  lang	  og	  uoverskuelig	  liste	  
over	  ting,	  der	  skal	  gøres.	  	  
	  
Derfor	  er	  det	  nu	  tid	  til	  at	  få	  lidt	  struktur	  i	  disse.	  Hvad	  er	  det	  vigtigst	  at	  gøre	  nu	  og	  hvad	  kan	  
vente	  til	  senere.	  Og	  hvem	  ansvaret	  for	  de	  enkelte	  opgaver,	  hvis	  det	  ikke	  er	  en	  fælles	  opgave	  
for	  teamet?	  
	  
	  

Milepæle og opgaver 
	  
Det	  vil	  som	  regel	  være	  relevant	  at	  opstille	  nogle	  milepæle	  og	  så	  angive,	  hvilke	  opgaver	  der	  
skal	  til	  for	  at	  nå	  disse	  milepæle.	  	  
	  
Vi	  har	  oplevet,	  at	  det	  ofte	  kommer	  af	  sig	  selv,	  hvis	  I	  har	  udfyldt	  de	  tidligere	  nævnte	  
hypotesekort	  (se	  ovenfor	  under:	  Hvordan?	  –	  Forretningsmodel	  og	  hypoteser).	  
	  
Bred	  de	  udfyldte	  hypotesekort	  ud	  på	  et	  bord	  og	  vælg	  så	  den	  eller	  de	  2-‐3	  hypoteser,	  som	  I	  først	  
og	  fremmest	  skal	  have	  be-‐	  eller	  afkræftet	  og	  læg	  dem	  i	  en	  række.	  	  
	  
Vælg	  derefter	  de	  næste	  der	  skal	  undersøges,	  og	  læg	  dem	  i	  en	  række.	  	  
	  
Tilføj	  evt.	  praktiske	  opgaver	  til	  hver	  række.	  Så	  har	  i	  jeres	  handlingsplan	  med	  milepæle	  og	  det	  
hele.	  	  
	  

Kritiske hypoteser 
En	  mere	  systematisk	  måde	  at	  identificere	  de	  hypoteser,	  som	  I	  først	  og	  fremmest	  skal	  have	  
afklaret,	  er	  at	  tegne	  nedenstående	  diagram	  med	  to	  akser	  på	  et	  stort	  ark	  papir.	  	  
	  

Sikkert/Usikkert 
På	  den	  ene	  akse	  placerer	  I	  jeres	  hypoteser	  alt	  efter	  om	  de	  er	  sikre	  eller	  usikre.	  Hvis	  I	  er	  
absolut	  sikre	  på,	  at	  I	  har	  fundet	  det	  segment,	  hvor	  I	  skal	  finde	  jeres	  første	  kunder,	  kan	  I	  
placere	  jeres	  antagelser	  om	  dette	  i	  venstre	  side	  af	  diagrammet.	  Hvis	  I	  stadig	  er	  meget	  i	  tvivl	  
om,	  hvorvidt	  jeres	  første	  kunder	  er	  små	  individuelle	  cykelhandlere,	  kæder	  af	  cykelbutikker	  
eller	  varehuse	  med	  cykelsortiment,	  så	  kan	  I	  placere	  den	  i	  højre	  side.	  	  
	  

Kritisk/Ikke kritisk 
På	  den	  lodrette	  akse	  angiver	  I	  om	  hypotesen	  er	  kritisk	  eller	  ej.	  Hvis	  jeres	  løsning	  hjælper	  
forbrugerne	  med	  at	  reducere	  madspild,	  er	  det	  nok	  en	  kritisk	  hypotese,	  at	  forbrugerne	  ser	  
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deres	  eget	  madspild	  som	  et	  problem,	  mens	  det	  måske	  er	  mindre	  kritisk	  om	  I	  er	  i	  stand	  til	  at	  få	  
supermarkeder	  til	  at	  forhandle	  jeres	  løsning,	  hvis	  I	  kan	  nå	  kunderne	  ad	  anden	  vej.	  	  
	  

Test og optimering 
Når	  I	  har	  placeret	  jeres	  forskellige	  hypoteser	  i	  diagrammet,	  vil	  det	  være	  naturligt	  at	  starte	  
med	  at	  starte	  med	  at	  teste	  og	  evt.	  justere	  de	  hypoteser,	  som	  I	  har	  placeret	  i	  ”det	  røde	  felt”	  
øverst	  til	  højre	  i	  diagrammet.	  	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

Kritisk	  

Ikke	  kritisk	  

Sikkert	   Usikkert	  

Testes	  	  
og	  	  

optimeres	  
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Hvad nu? 
	  
I	  har	  nu	  lavet	  en	  projektplan	  med	  fokus	  på	  dels	  jeres	  overordnede	  vision	  og	  dels	  hvad	  der	  skal	  
gøres	  for	  at	  tage	  de	  første	  skridt	  fremad.	  	  
	  
Men	  jo	  mere	  I	  har	  specificeret	  hvad	  der	  skal	  gøres,	  des	  vigtigere	  bliver	  det	  at	  definere,	  hvad	  I	  
skal	  gøre	  i	  morgen.	  Eller	  ikke	  mindst	  hvad	  i	  kan	  gøre	  i	  morgen.	  	  
	  
Derfor	  fokuserer	  den	  sidste	  del	  af	  planen	  på	  at	  definere	  en	  næste	  handling.	  Noget	  som	  I	  kan	  
gøre	  NU!	  Noget	  som	  I	  ved,	  hvordan	  man	  skal	  gøre.	  Noget	  der	  er	  håndgribeligt.	  Og	  noget,	  som	  
ikke	  afhænger	  af	  andre.	  	  
	  
Hvis	  I	  fx	  har	  defineret,	  at	  I	  skal	  have	  undersøgt,	  hvordan	  kunderne	  oplever	  det	  problem,	  som	  I	  
vil	  løse,	  så	  kan	  man	  definere	  det	  som	  ”undersøge	  kundernes	  oplevelse	  af	  problemet”.	  Men	  det	  
er	  ikke	  særlig	  håndgribeligt.	  Og	  hvor	  starter	  man	  lige.	  	  
	  
Aftale	  interview	  med	  det	  første	  kundeemne	  er	  langt	  mere	  konkret,	  men	  det	  indebærer	  også	  
flere	  opgaver,	  hvis	  ikke	  man	  lige	  ved	  hvem	  det	  er,	  så	  måske	  er	  de	  næste	  opgaver	  at:	  
	  

• Finde	  10	  mulige	  kundeemner	  via	  KOB-‐databasen.	  	  
• Prioritere	  emner.	  
• Finde	  relevante	  kontaktpersoner	  i	  virksomheden.	  	  
• Lave	  manuskript	  til	  kundehenvendelse	  (hvis	  I	  ikke	  bare	  vil	  ringe).	  
• Ringe	  til	  kundeemner	  og	  aftale	  møde.	  	  

	  	  
	  
Jeg	  ved	  godt,	  at	  det	  kan	  ligne	  en	  lidt	  omstændelig	  proces,	  når	  man	  bare	  kan	  tage	  telefonen	  og	  
ringe.	  Men	  pointen	  er	  ikke,	  at	  I	  nødvendigvis	  skal	  lave	  omstændelige	  to-‐do-‐lister.	  Pointen	  er,	  
at	  vi	  nogle	  gange	  definerer	  en	  opgave	  uden	  egentlig	  at	  forstå,	  hvad	  den	  indebærer.	  
	  
Hvis	  ”aftale	  møde	  med	  en	  kunde”	  er	  noget	  I	  bare	  gør,	  så	  er	  det	  godt.	  Men	  hvis	  det	  virker	  lidt	  
uoverskueligt,	  hvordan	  I	  skal	  gribe	  det	  an,	  så	  del	  det	  op	  i	  konkrete	  opgaver,	  som	  I	  ikke	  
udskyder	  fordi	  I	  ikke	  ved,	  hvor	  I	  starter.	  	  	  
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Få det gjort i en fart 
	  
At	  lave	  en	  projektplan	  kan	  –	  ligesom	  en	  forretningsplan	  –	  blive	  et	  monsterprojekt,	  hvor	  man	  
ubeslutsomt	  bruger	  dage	  og	  uger	  på	  at	  blive	  færdig,	  fordi	  man	  gerne	  vil	  gøre	  det	  rigtigt.	  	  
	  
Men	  det	  er	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  at	  den	  første	  udgave	  af	  PRO-‐Projektplanen	  alene	  har	  til	  formål	  
at	  få	  det	  ud	  på	  papir,	  som	  I	  allerede	  har	  i	  tankerne,	  man	  bare	  ikke	  formuleret	  endnu.	  	  
	  
Når	  I	  har	  lavet	  den,	  vil	  I	  får	  nye	  tanker	  og	  idéer.	  Men	  de	  er	  ikke	  nødvendigvis	  mere	  rigtige.	  
Bare	  anderledes.	  Og	  sådan	  kan	  I	  blive	  ved	  i	  uge-‐	  og	  månedsvis.	  	  
	  
Derfor	  har	  vi	  en	  anbefaling,	  som	  vi	  ville	  stille	  som	  et	  ultimativt	  krav,	  hvis	  vi	  kunne	  kontrollere	  
det:	  
	  

Lav	  projektplanen	  i	  ét	  ryk.	  	  
	  
Tag	  en	  dag	  eller	  måske	  bare	  en	  hel	  eftermiddag	  eller	  en	  lang	  aften	  ud	  til	  at	  lave	  projektplanen	  
i	  én	  arbejdsgang	  med	  indlagte	  pauser.	  	  
	  
Skriv	  den	  ind	  i	  skabelonen	  og	  send	  den	  til	  os	  inden	  I	  begynder	  at	  lave	  den	  om.	  Det	  er	  alligevel	  
en	  kladde,	  som	  i	  første	  omgang	  blot	  skal	  bruges	  til	  indmeldelse	  i	  PRO-‐Programmet.	  	  
	  
Herefter	  har	  I	  ca.	  en	  måned	  til	  jeres	  første	  præsentation	  af	  projektet	  for	  et	  panel	  af	  andre	  PRO-‐
deltagere.	  	  
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Brug for hjælp? 
	  
Undervejs	  i	  arbejdet	  med	  PRO-‐Projektplanen	  vil	  I	  måske	  støde	  på	  spørgsmål	  I	  ikke	  forstår	  
eller	  I	  har	  måske	  svært	  ved	  at	  formulere	  noget	  fælles.	  	  
	  
Hvis	  I	  får	  brug	  for	  lidt	  hjælp	  til	  PRO-‐Projektplanen,	  er	  I	  velkomne	  til	  at	  kontakte:	  
	  
Projektleder	  
Pernille	  Hovmand	  Petersen	  
	  
Tel:	  21261388	  
Email:	  pehp@sdu.dk	  
	  
	  


