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mikrovirksomheder og freelancere, der gerne vil vokse. Ikke nødvendigvis i antal medarbejdere, men i

netværk, i partnerskaber og i opgave-typer.

Vokseværk kan føles såvel fysisk som psykisk. Mange vokser simpelthen ud af deres lokaler, og mange
vokser mentalt ud af deres virksomhed. De skal ud at søge nye udfordringer, løfte større opgaver, dygtiggøre
sig, tænke nyt, tænke stort. At vokse med en virksomhed er ikke at arbejde mere og hårdere, men at arbejde

anderledes, mere strategisk.

Bogen tager fat på nogle af de spørgsmål og problemer, som mange freelancere kender til:

- Hvordan kan jeg få løst nogle af de mange praktiske opgaver, som tager tid fra mine rigtige arbejdsopgaver,
men som er nødvendige, for at virksomheden fungerer?

- Jeg må i stadig stigende grad sige nej til opgaver, jeg egentlig gerne vil løse. Jeg kan kun være ét sted ad
gangen. Hvordan imødekommer jeg efterspørgslen uden selv at skulle arbejde mere?

- Jeg har brug for professionel rådgivning. Hvordan etablerer man et advisory board eller får sig en erfaren
mentor, en coach, en revisor eller en advokat?

- Jeg ser muligheder i at tilbyde min arbejdskraft til udlandet. Hvordan bærer jeg mig ad? Hvad er fordele og
ulemper?

- Vækst er lig med forandringer og uro. Hvordan sørger jeg for ikke at gå ned med stress, mens min
virksomhed vokser?
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