
 

Selvstændig, hvad er du værd? 
 

De fleste selvstændige snyder sig selv for penge med 
timeprisen.  

 
Overhæl dine konkurrenter med en god prisstrategi. 

 
Læs vores guide og se din pris efter i sømmene.  

 
Du finder nok steder, hvor du kan indhente flere penge. 

 
 

 
 

Hvem er vi? 
 

Kontolink er forretningsudviklere, revisorer, udviklere og 
meget andet. Vi drømmer om at hjælpe små 

virksomheder, selvstændige og iværksættere med at få en 
bedre og mere effektiv forretning. 

 
Derfor har vi samlet den ultimative guide til at finde din 

timepris som selvstændig. 

 



 

Find din timepris 
Regnestykket for en god timepris er meget, meget simpel. 

 

Din timepris = ønsket årlig løn / årlige antal timer 
 

Nemt, ikke?  
 
Mange selvstændige glemmer vigtige dele af regnestykket og tæller ikke 

skjulte udgifter eller timer med. 
 

Som selvstændig er der mange ting, du ikke får som lønmodtagere får 
automatisk. Der er også mange ting at bruge tid på, som en lønmodtager 

har kolleger til. 
 

Du har kun dig. Lad være med at snyde dig selv. 
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7 ting du skal ha’ med i regnestykket 
 
 

1. Pension og feriepenge 
 
Du har ikke de samme goder som 
lønmodtagere. Du skal betale egen 
pension og ferie, så husk at regne 
det med i din timepris! 
 
 

2. Udstyr og software 
 

De penge du får fra dine kunder 
skal også dække indkøb, der ikke 
direkte handler om din ydelse. 
Det er ikke bare mursten, tømmer 
og film til kameraet, men også 
regnskabssystem og hjemmeside 
 

3. Administration 
 

Når du også bruger penge på en 
bogholder, en SEO-konsulent til 
hjemmesiden og måske en 
gennemgang af din overholdelse af 
GDPR, så skal det også med i din 
timepris. 
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4. Skjulte timer 
 

Ligesom der er skjulte 
omkostninger, så er der også 
skjulte arbejdstimer. 
Al den tid du bruger i 
forretningen kan du ikke 
fakturere. 
 
 

 
OBS! Mange selvstændige 
arbejder næsten dobbelt 
så meget, som de 
fakturerer for. 

5. Papirarbejde 
 

Et eksempel er tiden du bruger på 
papirarbejde. På at finde bilag, 
registrere timer eller betale 
regninger.  
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6. Kundemøder 
 
 
Du bruger helt sikkert også tid på 
at mødes med kunder.  
 
På at skrive til dem, aftale, 
mødes, lave kontrakter og tilbud 
og gøre handelen færdig. 
 
Den tid skal du jo også have 
penge for ;) 
 

7. Reklame og marketing 
 
 
Så er der al tiden der bruges på din 
hjemmeside, på Facebook og 
Linkedin. Tid der bruges på at lave 
reklamer til den lokale biograf.  
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Sådan snyder du dig selv 
 
Der er skjulte timer og skjulte omkostninger. Regner du dem ikke med, 
snyder du dig selv og dit budget bliver uklart og ubrugeligt.  
 
For at få en god timepris er du nødt til at kende alle dine udgifter, og alle 
dine timer. Det kræver at du har styr på dit budget, dit regnskab, din 
kalender og dine ordrer. 
 

Kunder og konkurrenter 
 

Andre guides tror, at du bare kan sætte en pris, og så skal kunderne nok 
komme. 
 
Men du ved godt, at sådan fungerer det ikke.  
 
Uanset hvordan du vender og drejer den, så er den bedste timepris den 
som kunderne faktisk gider betale. Det kan du kun finde frem til ved at 
eksperimentere og udvikle dig. 
 
Find et udgangspunkt og prøv med forhandling. Når du får flere og flere 
kunder kan du prøve at hæve, sænke og ændre strukturen på dine priser. 
 

👇 Klik her for at få vores eksklusive timepris-beregner 👇 
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