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Affärsidéer när de är som bäst! 
Att se affärsidéer och inkomstmöjligheter överallt är en 

underbar känsla. 
Att få syssla med det man tycker är allra roligast och 

dessutom ha det som inkomstkälla ger en underbar frihet.   
 

Del 1 

Av: Jesper Lindén 
 
Det är SÅÅÅ många människor som går och drömmer om att starta eget, att få driva sin egen 
verksamhet och få den där känslan av fullständig frihet. Att kanske få möjlighet att bygga upp 
någonting som kan ge ett ekonomisk oberoende och som kan förverkliga alla de drömmar man 
har. 
 
MEN, för majoriteten av alla personer blir det här aldrig mer än en dröm. 
Är DU en drömmare, eller är du en person som förverkligar drömmar? 
 
Alla kan om de bara vill, det handlar bara om att hitta rätt vägar och förstår hur det hela hänger 
ihop. 

 
Om du ska kunna starta upp en egen verksamhet som förverkligar dina drömmar krävs det 
också att du har en affärsidé, produkter och tjänster som kan göra det här möjligt. 
Det är precis det som jag kommer att visa dig här framöver. 
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Jag kommer att förklara varför du om och om igen har fått helt fel bild av en affärsidé 
uppmålad för dig. Till och med de så kallade experterna har under många år gett dig fel 
uppfattning om hur du tar fram en affärsidé. 
Det handlar inte om att uppfinna någonting nytt eller att bara gå efter sitt eget intresse. 
Du har fått helt fel bild inpräntad i hjärnan, det är därför du inte kommit igång på allvar ännu. 
Det är därför du inte redan driver ditt framgångsrika företag och lever ditt drömliv. 
 
Det gäller även dig som faktiskt har testat men som aldrig lyckats få fart på affärerna. 
 
När jag är klar med dig kommer du att ha en helt annan bild av verkligheten och du kommer 
att se affärsmöjligheter överallt.  
Det är en underbar känsla och jag längtar redan efter att få höra dina idéer. 
Men låt oss inte gå händelserna i förväg. 
Ta ett steg i taget så är du snart där. 
 

Mina utgångspunkter för den här rapporten. 
• Du vill starta igång och driva upp en egen verksamhet. 
• Du letar efter en affärsmöjlighet som går att starta upp med små medel och som går 

att driva hemifrån (eller vart ifrån du nu vill arbeta). 
• Du vill driva ditt arbete med hjälp av bara en dator och en internetuppkoppling. 

 
Det här är mina utgångspunkter, men rapporten går betydligt bredare än så. Principerna 
som jag kommer att visa dig här för att ta fram en optimal affärsidé kan du använda på alla 
typer av företag och alla typer av produkter eller tjänster. Men eftersom min strävan är att 
skapa ett företag som kan ge optimal frihet för den som driver det kommer jag att ha 
utgångspunkten att vi ska driva det hela med hjälp av bara en dator och en 
internetuppkoppling hemifrån. 
 
Dessutom är det så att de flesta människor inte är beredda att slänga sig handlöst ut i 
entreprenörsvärlden och direkt säga upp sig från sitt trygga arbete och den vardag man har 
idag. Så vi utgår också från att man ska kunna starta upp sin egen verksamhet på sin fritid i 
liten skala, och sedan därifrån växa det vidare tills man kan släppa taget om det man har 
idag och få leva fullt ut. 
 
Det är våra utgångspunkter. Låt oss gå vidare… 

 
 
I mitt jobb och mitt företag har jag träffat väldigt många personer i alla åldrar, från tonåringar 
till pensionärer, som drömmer om att få starta upp ett eget litet företag och få påbörja 
vandringen mot sin livsvision. Kanske få lite mer frihet, få arbeta hemma, själv bestämma över 
sitt liv och förhoppningsvis även få en stadig ekonomi som räcker till mer än bara en hygglig 
vardag. 
 
Att jag träffar på den här typen av folk är inte så konstigt då min uppgift i livet de senaste åren 
har varit att just hjälpa folk att komma igång och starta upp egna verksamheter. 
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I början hade även jag en lite naiv syn på det hela och trodde att bara man fick en bra produkt 
eller tjänst i handen, plus lite hjälp med att få upp det tekniska, så kunde vem som helst starta 
upp ett företag. 
Jag insåg ganska snart att man inte kunde ta vilken produkt som helst och ge till vem som helst. 
Det var inte många som klarade av att ta hand om produkten. 
Jag gick då vidare och hjälpte till ännu ett steg med att sätta upp även den tekniska säljbiten och 
att ge råd om hur man hittar kunder. 
 
Men ju mer hjälp jag erbjöd och ju mer ”färdigt” jag serverade på silverfat, desto färre var det 
som kom igång.  

 
Det här rimmade inte med min logik som jag hade då.  
I min värld såg jag människor som skrek efter att få hjälp med att starta upp en egen 
verksamhet. Jag såg människor som längtade efter att få komma igång med ett eget företag. Jag 
såg också att många stupade på att de inte hade tid och pengar för att kunna starta upp allting 
på egen hand.  
Så det mest logiska vore ju att jag hjälpte dem att komma igång så mycket som jag någonsin 
kunde till den låga peng som de hade råd att betala. 
 
Men så här i efterhand kan jag se att jag var lite naiv. Eller jag rättare sagt lite oerfaren. 
Precis så oerfaren som mina kunder är när jag första gången kommer i kontakt med dem. 
Så när en blind leder en blind är det inte så stora chanser att man kommer fram till det mål 
man sätter upp, eller hur? 
 
Det var först när jag själv satte mig ner och började följa upp mina kunder, och analysera vad 
det var som gått snett, som jag fick de verkliga problemen klara för mig. 
 
Jag kommer i den här rapporten att börja med att styra in dina hjärnceller i rätt banor och få 
dem att arbeta på ett mer konstruktivt sätt än tidigare. Därefter kan vi vara lite mer konkreta 
och titta på konkreta affärsmöjligheter och produkter som du direkt kan börja arbeta med. 
Produkter och tjänster som passar som handsken för just dig. 
Förhoppningsvis kommer du ganska snart att ha tagit ett MYCKET stort kliv mot att förverkliga 
dina drömmar och visioner. 
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Helt fel tankar som start… 
 
Problemet är att många går in med helt fel tankar när man letar efter sätt att starta eget eller sätt 
att tjäna pengar. Och många har helt fel tankesätt när de funderar över vilken affärsidé de ska 
starta upp med eller vilka produkter och tjänster som de ska tjäna sina pengar på. 
 
Vi kommer alla från olika håll och har olika syften med våra drömmar om att starta igång en 
egen verksamhet. Jag måste dock börja den här rapporten med det mest uppenbara. 
Ja, jag vet att några stycken av de som läser det här kommer att tycka att jag slår in några öppna 
dörrar med de här kommande raderna, men faktum är att det är så väldigt många som ändå går 
in med den inställningen som jag strax kommer beskriva.  
Det som är mest skämmande är att många inte själva är medvetna om att det är just det här 
tankesättet som gör att de aldrig kommer igång, eller att de faktiskt misslyckas, om och om igen. 
 
Jag vill bara lyfta din blick lite så att du verkligen förstår ditt eget problem eller undviker att 
falla in i det här stora svarta hålet. 
Så häng med här och se till att du tar klivet ifrån den här vägen (om du nu är inne på den). 
 
I statistik jag nyligen tog del av hade man visat att ungefär 
25% av befolkningen i  Sverige går och drömmer om att få 
starta eget och få driva en egen verksamhet. 
Men med den erfarenhet som jag samlat på mig under alla 
de år som jag träffat just den typen av personer kan jag lätt 
konstatera att väldigt många inte har så genomtänkta idéer 
om hur det skulle kunna gå till.  
Drömma är ju en sak, men att se det hela som en realistisk 
plan är en annan.  
 
Många letar efter genvägarna och kommer då in helt fel 
direkt från start. 
 
Genom att sätta sig ner och tänka till lite extra kommer 
man snart fram till att det egentligen inte är en genväg som man ska leta efter. Mer om det 
strax. 
 
Faktum är att jag är lite förvånad att folk inte funderar lite djupare.  
Jag menar verkligen funderar, tar fram lite fakta och sedan drar en enkel slutsats.  
Om fler gjorde det skulle den här rapporten bara behöva vara hälften så lång. Det skulle då 
räcka med att jag staplade upp några olika infallsvinklar så skulle alla kunna hitta en egen 
affärsidé snabbt och enkelt. 
 
Men nu är det tyvärr bara de som har en medfödd entreprenörstalang som snabbt och enkelt 
kan se och rent spontant omvandla allt omkring sig till affärsidéer. 
Jag kan säga att du tyvärr inte tillhör den gruppen. Då skulle du inte ha fastnat för den här 
rapporten i första läget.  
Det säger jag absolut inte för att vara elak.  
Det är ytterst få personer som är födda med en entreprenörstalang, så du är förmodligen helt 
och fullt normal (vare sig du vill vara det eller inte). 
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Min tanke med den här rapporten och de tips jag kommer att ge dig här är att lyfta dig till nästa 
nivå. Att bidra med de där osynliga glasögonen som får dig att se alla affärsmöjligheter, 
affärsidéer, produkter och tjänster helt klart framför dig. 
Det är en underbar känsla när man får på sig de här ”glasögonen”. 
 
Det kommer att öppnas dörrar framför dig som du inte sett förut och du kommer att se att det 
finns möjlighet till att leva ett helt annat liv än det som du lever idag. Om det nu inte är så att 
du redan lever ditt drömliv. 
 
Men som jag sa tänker majoriteten helt fel i grunden när det gäller att hitta och ta fram 
affärsidéer. Det gör att för de flesta personer kommer det här med att driva eget företag bara att 
vara en dröm. Man kommer aldrig längre än så. 
Hur man än vänder och vrider på sina egna tankar kommer man aldrig fram till den där 
toppenidén som man sedan ska starta upp med. 
 
Allting verkar redan vara uppfunnet… 
Alla smarta affärsidéer finns redan… 
Jag har inte tillräckligt med kunskap för att kunna starta upp med just det som jag skulle vilja… 
Jag har inte tillräckligt med pengar för att kunna dra igång min idé eller min uppfinning… 
 
Och så vidare… 
 
Allting grundar sig i ett feltänk. Dina hjärnceller kopplar ihop fel trådar och du drar fel 
slutsatser, om och om igen. 

 
 Eller så drar du faktiskt rätt slutsatser, men 
den lilla djävulen som sitter på din axel talar 
om för dig att det är svårare än du tror, det 
kostar mer än du tror och att du aldrig 
kommer att klara av det här. Gå tillbaka till 
din vanliga värld och gör det du kan istället. 
 
Även framgångsrika entreprenörer har den där 
lilla djävulen på axeln, men de har lärt sig att 
hantera honom. 
 
Så det vi ska göra i den här rapporten är att se 
till att du öppnar upp dina ögon för en helt ny 
värld av möjligheter. Du ska inse att du 

faktiskt kan leva det drömliv som du vill ha och att alla möjligheter finns runt omkring dig för 
att bygga upp precis det livet. 
 
Massor av personer har gjort det före dig, så varför skulle inte DU kunna göra det? 
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Jag har delat upp det hela i flera små fristående delar. Varje del belyser olika typer av tänkesätt 
och infallsvinklar. Alla kommer inte att passa in på just dig, men håll dina ögon och ditt sinne 
öppet och försök vara mottaglig för de saker som hindrar dig från att se affärsidéer på rätt sätt. 
 
 

Försök inte bli rik, då blir du garanterat bara fattigare… 
 
Det första jag skulle vilja ta upp, eller rättare sagt rensa bort, är tankarna på att försöka bli rik. 
Det här är det i särklass största problemet för alla personer som dag ut och dag in drömmer om 
att få driva ett eget företag. 
Det är också det största hindret för att hitta ett framgångsrikt affärskoncept och affärsidé. 
 

Låter kanske lite knepigt då de flesta som jag träffar, som 
ännu inte startat upp någonting, skulle vilja starta upp av just 
den anledningen att de vill tjäna mer pengar. Man kanske 
inte i första läget siktar på att bli rik, utan mer funderar över 
hur man kan tjäna lite mer pengar än man gör idag och få 
möjlighet att köpa alla de där materialistiska prylarna och 
leksakerna man drömmer om. Få guldkant på tillvaron. 
 
Eller om man ska vara riktigt ärlig och rak handlar det i 
många fall om att man vill imponera på släkt, kompisar och 

grannen. Det gäller väl självklart inte dig, men jag säger att många tror att de skulle känna sig 
mycket mer nöjda om de fick parkera en Ferrari på garageuppfarten eller skriva på Facebook att 
de packar inför Bahamas resan. 
 
Hela det här ”bli-rik-tankesättet” undergräver allt utformande av en bra och långsiktig affärsidé. 
 
Jag själv var inte ett dugg bättre när jag var yngre. Jag ville starta upp ett företag där jag kunde 
bli rik. Helst skulle det inte kosta någonting att starta upp, det skulle vara helt självgående och 
jag skulle kunna leka med mina lyxprylar hela dagarna. 
Det var till och med så att jag var inne på att starta upp pyramidspelsliknande 
försäljningssystem.  
Jag tycker egentligen att det är riktigt pinsamt att sitta här och berätta öppet om de tankar jag 
hade då. De ligger så oerhört långt ifrån de värderingar jag har idag. Tur att man har möjlighet 
att ändra sig och att man faktiskt kan mogna och bli mer klok och erfaren med tiden.. 
 
Så varför är det nu så hemskt att vara fokuserad på pengar när du letar efter en affärsidé? 
 
Pengar kan vara en stor drivkraft och en trigger för att komma igång, men det är en väldigt 
egocentrisk drift. 
Bra affärsidéer, produkter, tjänster och framgångsrika företag skapas i de flesta fall inte av 
egocentriskt tänkande.  
Visst finns de många egocentriska ledare för företag, man faktum är att dessa ofta kommit in i 
företagen som anställda och kanske inte riktigt har den djupa känslan för företaget och 
grundvärderingarna. 
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Det finns många som försökt starta upp företag med egoistisk pengafokus, men det är få som 
lyckats.  
 
När man startar processen utifrån tanken att man själv ska tjäna pengar och sedan går ut för att 
leta efter bra affärsidéer, produkter eller tjänster har man redan från starten helt fel fokus. Du 
har öppnat ditt sinne för fel typ av produkter och tjänster och du blir otroligt mottaglig för det 
som jag brukar kalla för ”opportunistmarknaden”.  
 
Utåt ser det ut som Pandoras ask och alla som 
öppnar den kommer att blir rika och nå 
framgång.  
När man däremot sätter sig in i marknaden och 
börjar granska den upptäcker man en väldigt 
mörk baksida. 
Det här är en marknad jag själv känner väl 
eftersom den är väldigt stor på internet. Sysslar 
man som jag med att hjälpa andra att dra igång 
verksamheter på internet kan man inte undgå 
att bli bombarderad av otroliga erbjudanden 
från alla möjliga håll. Det ena låter bättre än 
det andra. 
 
Hela den här marknaden (med några få 
undantag) har skapats av folk som är just helt fokuserade på att tjäna pengar till sig själva. Deras 
affärsidéer är till 90% egocentriska och bygger på att försöka tjäna så mycket pengar för egen del 
som möjligt. 
 
Om du nu sitter där med tankar om att du ska försöka hitta ett sätt att tjäna pengar och ger dig 
ut för att leta efter affärsidéer, produkter eller tjänster, då kommer du med all säkerhet att sugas 
in i det här mörka hålet och slukas av ”opportunistmarknaden”. 
Jag satt själv fast i det här hålet under flera år. Spenderade åtskilliga tusenlappar och många 
sena kvällar på mängder av gyllene affärsidéer. Åtminstone hade säljaren via sina flashiga 
hemsidor väldigt tydligt förklarat för mig att jag näst intill inte kunde misslyckas med hans 
idéer, och att jag utan tvekan snart skulle kunna leva mitt drömliv. 
 
Återigen får jag de där rysningarna av att lämna ut mig själv och visa upp en sida av mitt 
förflutna som jag helst skulle vilja lägga bakom mig. 
Men man brukar ju säga att det är av misstagen man lär sig. Min förhoppning är att om jag 
delar med mig av mina misstag så behöver inte du göra samma fel. Eller åtminstone komma 
över det stadiet så snabbt som möjligt och istället börja bygga ett framgångsrikt liv på riktigt. 
 
Hängde du med på vad jag menade här? 
 
Genom att starta med tanken om att du ska hitta någonting som ska göra dig rik kommer du 
att aktivt söka upp ”opportunistmarknaden”. Du kommer att sugas in i alla de fantastiska 
erbjudande som läggs framför din näsa och du kommer att fastna i det träsket. Du kommer att 
spendera väldigt mycket pengar på kurser, programvaror och produkter, du kommer att lägga 
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ner oerhört mycket tid på att försöka lära dig ta hand om allting som du köper, men du 
kommer tyvärr med 99% sannolikhet aldrig att komma igång med några lönsamma affärer. 
Kanske lyckas du tjäna några kronor här och var, men det är allt. 
 
Om du nu drömmer om att få starta igång ett eget företag och förhoppningsvis tjäna pengar på 
det så bör du direkt flytta din fokus från tanken på pengar. 
Så länge du har pengar som utgångspunkt kommer du inte att hitta en framgångsrik affärsidé. 
Punkt slut! 
 
Du måste tänka större, och framför allt tänka på vad som kan göra DIG lycklig på längre sikt. 
Det företag du startar upp ska hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Du kommer att arbeta 
med det här företaget varje dag framöver. Så om du bara fokusera på att hitta affärsidéer, 
produkter och tjänster som eventuellt kan göra dig rik finns risken att du skapar ett företag som 
är väldigt tråkigt att arbeta med. Hur kul blir din vardag då? 
 
Så låt oss lämna det tankesättet bakom oss. Lägg fokusen på pengar åt sidan tills vidare. Den 
tanken kan vi plocka upp lite längre fram då vi har hittat vårt område och vår affärsvision. Det 
är först då som du kan ha glädje av ditt sug efter pengar som en drivkraft. 
 
Låt mig få gå vidare och förklara vad jag menar och hur du vänder det här till rätt tankesätt som 
kan förverkliga dina drömmar och ge dig en mycket spännande vardag, varje dag…  
 

Kul företag eller tråkig vardag, du väljer… 
 
Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över om de produkter 
och tjänster som man vill sälja kommer att kunna förverkliga den dröm om en perfekt vardag 
som man har. 
Något eller ett par år senare sitter man fast i en affärsmodell med produkter och tjänster som 
man inte brinner för och som man egentligen inte skulle vilja arbeta med hela dagarna. 
Businessen går inte som man tänkt sig och man trivs inte med sitt eget företag. 
Att i det läget lägga ner allting och starta om på nytt kan vara en ENORM tröskel och det är 
absolut inte en situation som du vill hamna i. 
 
Den här delen i rapporten handlar om att hitta de produkter och tjänster som passar just dig 
som handen i handsken. Produkter som du själv brinner för och som du utan tvekan vill lägga 
din tid på och arbeta med varje dag. 
 
Men det handlar också om att ha produkter som på ett naturligt sätt attraherar dina kunder. 
Produkter som får dina kunder att be om att få köpa av dig utan att du jagar, tränger in dem i 
ett hörn och försöker övertala/tvinga dem att köpa. 
 
(Jag använder ofta enbart ordet ”produkter”, men det innefattar även tjänster.) 
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Älska ditt område och dina produkter… 
 
Det första som jag lite snabbt vill beta av i den här delen är en av nycklarna till ett 
framgångsrikt företag och för att ta fram framgångsrika produkter. 
 
Jag brukar alltid råda folk att ge sig in i ett område där de redan har kunskaper och erfarenhet, 
och som de är intresserade av. Allting blir så mycket lättare då. 
 
En av mina vänner blev för några år sedan ofrivilligt arbetslös och började fundera på vad han 
skulle syssla med framöver. Av en ren slump fick han upp ögonen för däckbranschen. 
När vi en varm sommarkväll satt på min altan med varsin kall GT i handen förklarade han hela 
sin plan för mig. Han var väldigt exalterad och förklarade om och om igen hur mycket pengar 
det fanns i däckbranschen, hur man kunde köra ner en lastbil till Europa för att fylla den med 
billiga däck som man sedan sålde till svenska priser hemma. 
 
Till skillnad från många andra, som bara pratar om sina affärsidéer, så genomförde faktiskt min 
kompis en resa med ner till Europa och köpte in ett parti med däck. 
 
Den här killen tycker dock inte om att få skit under naglarna och han är definitivt ingen bil 
kille. Han är egentligen totalt ointresserad av allting som har med bilar att göra. Under nästan 
hela sin tidigare karriär har han haft tjänstebilar och alltid lämnat in bilen till en däckverkstad 
när det var dags för däckbyte. 
Däremot är han en riktigt duktig säljare, så han lyckades efter mycket arbete bli av med de däck 
som han köpte in. 
 
När jag pratade med honom om det här ett par månader senare fick jag svart på vitt de 
föraningar jag hade haft redan från början. 
Han förklarade att de däck han köpt in kanske inte riktigt var de mest lättsålda, dessutom hade 
det varit mycket mer bök och stök med hanteringen än vad han kunnat föreställa sig. 
Försäljningen hade kostat mer än han tänkt sig eftersom det hade varit svårt att få tag på rätt 
kunder. De sista däcken hade han dumpat ut till inköpspris för att slippa ha dem liggande i 
garaget.  
 
Hans egna ord var: 
 
- Om jag hade satt mig in lite mer i det här med däck innan jag gjorde inköpet hade jag köpt däck som var 
mer lätt sålda. Nej förresten, hade jag vetat lite mer hade jag aldrig gjort det här alls. 
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Det enda han fokuserade på innan han drog igång 
däckverksamheten var att han ville driva ett eget 
företag och att han hade hört att däck var en bra 
business.  
Han hade inga förkunskaper och inget som helst 
intresse för det området (förutom ekonomiska 
intressen). 
 
Nu är det här ett ganska uppenbart fall, men om du 
tittar dig omkring och pratar med småföretagare stöter 
du förvånansvärt ofta på det här problemet. 
Produkten var inte det viktigaste när de startade upp, 
det viktiga var att man kunde tjäna pengar på det.  
Tittar man på alla de ”företag” som startas på internet, 
från laptoppen hemma på köksbordet, är det här 
problemet extremt vanligt. Man startar upp helt och 
hållet fokuserad på de pengar som man eventuellt 
skulle kunna tjäna. I många fall köper man ”färdiga” 
affärskoncept, som någon smart marknadsförare säljer 
i dussinupplagor, utan att lägga en tanke på intresse 
eller kunskaper om de produkter och tjänster som ska 
vara grunden för företaget.  
 
Om du inte har intresset för de produkter och det område som du ska bygga ditt företag på 
kommer du aldrig att lyckas bygga dig själv ett trivsamt företag. 
Tar vi t.ex. däckbranschen och ställer min kompis bredvid en riktig ”däcknörd” kommer han 
inte att ha en chans. 
En person som är genuint intresserad av området och produkterna kommer att lägga ner så 
ofantligt mycket mer tid och kommer att få en MYCKET större förståelse för hur marknaden 
ser ut och vad som efterfrågas. 
Då är det inte svårt att räkna ut vem som kommer att kunna erbjuda de bästa lösningarna till 
sina kunder och vem kunderna helst vänder sig till när de har frågor, funderingar och behöver 
hjälp. 
Nu krävs det ju självklart mer än bara ett brinnande intresse, men det gör förutsättningarna 
betydligt bättre. 
 
Det finns ”nördar” inom alla branscher och om du inte är en av dem inom din bransch 
kommer du att få det svårt att ta dig fram inom den. 
Om du inte älskar ditt område och brinner för de produkter eller tjänster som du erbjuder 
kommer du aldrig att lägga ner den tid och det engagemang det krävs för att lära känna din 
bransch och din marknad på djupet. 
 
Dessutom är det ju så att ditt arbete är en del av din vardag, och jag kan inte tänka mig att du i 
din vision planerat in att arbeta med tråkiga produkter och tjänster hela dagarna. J 
 
Så ett brinnande intresse för det område som du bedriver din verksamhet inom är helt 
grundläggande för att du ska kunna bygga upp ett trivsamt företag som kan förverkliga dina 
drömmar. 
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Ett stort ”no, no”… 
 
Jag vill också innan vi går vidare lyfta din blick och få upp ögonen för ännu ett av de stora 
hindren för att kunna bygga upp ett företag som förverkligar visioner. Det här gäller främst för 
dig som arbetar med tjänster. 
Jag har tagit upp det här många gånger tidigare under åren och för min egen del är det här en 
av grundprinciperna i min verksamhet. 
 
Det här är förmodligen den entreprenörsprincip som de flesta egenföretagare som säljer någon 
typ av tjänst missar. Det är den här principen som gör att man mycket snabbt hamnar i facket 
”Frustrerad företagare” och som gör att man kommer att stå och stampa på samma ställe utan 
att utvecklas och växa vidare. 
 
Man startar igång sin verksamhet med en tanke som en anställd, att skapa sig själv ett arbete, 
inte som en entreprenör och företagsägare. 
 
Det vill säga att man bygger hela sitt företag runt sig själv och sin egen tid. Man utför ett arbete 
och får betalt för den tid man lägger ner. Precis som en anställd. 
 
Tar man t.ex. en hantverkare utför han ett arbete under en viss tid och fakturerar sedan för den 
tiden. 
 
Vad händer om han blir sjuk eller någonting gör att han inte kan arbeta fulltid? 

 
Han kan inte längre utföra arbetet och 
företaget får ingen inkomst. Snacka om 
att bygga sitt företag som ett korthus. 
 
Vad händer om han vill utveckla sitt 
företag vidare? 
 
Eftersom han redan bundit upp sin egen 
tid med det dagliga arbetet i företaget 
finns det inte något utrymme (någon tid) 
till fler projekt och utveckling. 
 

Nu finns det extremt många egenföretagare och fåmansföretagare som bygger sin verksamhet på 
den här principen, att man tar betalt för sin egen tid, och många gör det under hela sitt liv. 
Så jag säger inte att det inte fungerar som företagsstrategi. Det jag däremot säger är att du aldrig 
kan skapa dig det optimala företaget och det optimala livet om du säljer din egen tid. Du kan 
leva på det, men du är aldrig fri. 
 
I den här rapporten siktar vi högre, och pratar om hur du ska designa den optimala affärsidén, 
då är tanken att byta din egen tid mot pengar ett STORT ”no, no”. 
 
Om du bara får betalt för den tid du lägger ner har du också per automatik skapat ett tak för 
hur mycket du teoretiskt skulle kunna tjäna. Det finns ju bara 24 timmar på ett dygn. 
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Vill man ha ett drömföretag, där man själv kan spendera tiden så som man vill, är det här sättet 
att tänka helt otänkbart. 
 
Det är dags att kliva in i rollen som riktig entreprenör, inte som en anställd. 
 
Så när du nu framöver tittar på affärsidéer, produkter och tjänster vill jag att du har det här i 
bakhuvudet. Säljer du tjänster måste du så snabbt du bara kan se till att dessa tjänster antingen 
utförs av andra personer eller med hjälp av automatiska system. 
  

Undantag 
Som med allting finns det självklart undantag. 
Det jag menar med att sälja sin egen tid är att du får betalt per timme som du själv lägger ner 
och att den timpenningen utgår ifrån en normal taxa. Du måste mer eller mindre boka upp alla 
dina arbetstimmar för att dra in pengarna och kunna driva ett välmående företag. 
 
Undantaget kan vara då du utför högkvalitativa tjänster och får bättre betalt än ”normal” 
timpenning. T.ex. utför avancerade konsultuppdrag eller håller föreläsningar/tal och får en fast 
summa pengar för det. 
Men så fort den här typen av uppdrag slukar all din egen tid, och ditt företag blir beroende av 
den intäkten för att överleva, hamnar du själv i en situation som du helst bör undvika. När 
företaget står och faller med din personliga arbetsinsats blir företaget dels väldigt känsligt men 
det innebär också att du inte har tiden att utveckla och bygga vidare på företaget. 
 
 
 
 
Brandon Burchard 
Tar $35 000 för ett föredrag i USA, 
$100 000 för föredrag utanför USA.  
 
 
 
 
 
 
Som jag nämnde tidigare finns det självklart många personer som är mycket nöjda och trivs 
med sina arbeten som t.ex. konsulter. Självklart får dessa personer arbeta på det sättet om de 
vill. Det jag däremot här försöker att få fram, och försöker att hjälpa till att skapa, är företag där 
du har full frihet att göra precis det du vill. Om ditt företag är beroende av din tid och din egen 
arbetsinsats kommer du aldrig att få full frihet. 
 
Jag ger dig råden, men det är du som väljer hur du vill leva ditt liv.  
Du har faktiskt möjlighet att designa ditt företag precis som du vill och du har möjlighet att 
själv välja vilka produkter och tjänster som du vill arbeta med.  
Passa på att utnyttja den valmöjligheten så slipper du stå här om ett år och fundera på varför du 
inte har någon fritid och varför du är helt sönderstressad utan att tjäna några stora pengar. 
 
Låt oss gå vidare... 
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Hitta din ”sweetspot” 
 
Jag var mycket tveksam om jag skulle ta med det här avsnittet eller inte. Mitt mål med den här 
rapporten är ju att inspirera dig till att hitta din affärsidé, dina produkter och tjänster, och att få 
dig att verkligen starta upp någonting. Inte bara drömma om att någon gång i framtiden starta 
upp. 
Det jag kommer att skriva om här kan tyvärr få dig ännu mer tveksam till att starta upp och få 
dig att börja tvivla på dig själv och de idéer du kanske redan har i ditt huvud. 
 
Jag vill att du läser det här avsnittet med tanken att det jag beskriver här nedan är det mest 
optimala. Du ska försöka eftersträva det vi kallar för ”sweetspot” så mycket du bara kan. Men 
samtidigt vill jag absolut inte att de här ska hindra dig från att verkligen starta upp. 
Är du osäker är det bättre att starta upp och testa än att börja tvivla på sig själv och bli passiv. 
 
Jag vill också mycket klart påpeka att det här med ”sweetspot” oftast inte är någonting som du 
kan tänka dig till innan du startat. Det är i de flesta fall någonting som man utvecklar med 
tiden. 
Varför jag nu väljer att ta upp det här är för att plantera det här tankesättet i din hjärna så att 
du har det med dig när du väljer vilken väg du ska gå framöver. 
Kan du hitta din egen ”sweetspot” nu direkt så vore det ju underbart, men annars är det 
någonting som du får arbeta fram längs med vägen när du väl har startat igång. 
 
Så vad är nu ”sweetspot” för någonting? 
 
Du har säkert hört att du ska utgå ifrån dina intressen och därifrån försöka hitta en affärsidé. 
Det stämmer, men bara till viss del. 
 
Tänk dig att du har ett mycket stort intresse för t.ex. heminredning. 
(Nu är det bara ett exempel, så ersätt ”heminredning” med det som just du har ett sort intresse för.) 
 
Du drömmer om att blir inredningsarkitekt.  
Men dina vänner runt omkring dig kan ganska snabbt konstatera att din talang för 
heminredning kanske inte riktigt är kommersiellt gångbar, för att uttrycka sig politiskt korrekt. 
Om du då fortsätter att hålla fast vid din idé om att blir inredningsarkitekt, du går utbildningar, 
och du startar upp ett eget litet företag, kommer du då att lyckas? 
 
Chanserna att du kommer att lyckas som inredningsarkitekt är tyvärr ganska små. 
Det är mycket möjligt att du kanske får igång ditt företag och att du får in en del kunder, men 
du kommer att få slita väldigt hårt för att få det att gå runt. Finns inte den naturliga talangen 
får man slita extra hårt för att lyckas. 
 
Jag säger inte att det inte går. Det finns väldigt många företag som startats utifrån intressen och 
där entreprenören inte riktigt har den naturliga fallenheten för det område eller de produkter 
som är grunden för verksamheten. Men tack vare blod, svett och tårar har man fått igång 
rörelsen. 
Hade man även haft talangen hade det däremot krävts hälften så mycket energi för att nå 
dubbelt så stor framgång. 
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Jag vet inte om du hängde med på mitt resonemang ovan. 
 
Själv tycker jag om att spela golf och skulle mycket gärna syssla med det på heltid som proffs, 
men jag har insett att min talang inte riktigt räcker enda fram till den drömmen. 
 
Så när någon säger att du kan bli precis vad du vill och att det inte finns några begränsningar, 
då är det nog en sanning med modifikation. 
 
Det räcker nämligen inte med att bara ha ett intresse, man måste också ha en talang och/eller 
en utvecklad egenskap för att bli riktigt framgångsrik. 
Jag vet att en del kan uppfatta det här som lite deprimerande, men jag vill att du ska ta 
det precis tvärt om. 
 
Alla människor har en ”sweetspot”. 
 
Någonting man är bra på, en egenskap som man är bättre på än sin omgivning.  
Kan man på något sätt få in den egenskapen i sina intressen då kan man komma väldigt långt. 
 
Om man är intresserad av heminredning och dessutom har en talang för färger och former, och 
en förmåga att kunna föreställa sig hur det kommer att se ut när det är färdigt, då har man alla 
förutsättningar att bli en stjärna som heminredningsarkitekt. 
 
Kan man sedan lyckas hitta något sätt att tjäna 
pengar på just den kombinationen, rätt egenskaper 
och stort intresse, då har man hittat sin egen 
”sweetspot”. 
 
De flesta människor hittar aldrig sin ”sweetspot”, 
eller ens försöker hitta den, vilket gör att extremt 
många människor går till arbeten varje dag som de 
egentligen inte trivs med, eller som de faktiskt inte 
är lämpade att göra, vilket i sin tur leder till att de 
får kämpa dubbelt så hårt som de som har en 
naturlig fallenhet för just det arbetet. 
 
Det här blir väldigt tydligt när man startar och 
driver ett eget företag. 
De som inte har den naturliga fallenheten för just de uppgifter som ska genomföras kommer att 
få slita väldigt mycket mer än de som har talangen och intresset. 
 
I ditt fall gäller det att välja rätt spår och att arbeta fram rätt strategi.  
 
Låt säga att du är intresserad av golf, då är det ditt huvudintresse och det som du skulle vilja 
spendera dina dagar med. 
Men att blir professionell golfspelare har du tyvärr inte fallenhet för och som tur är inser du det 
själv också. Då får du gå vidare och specificera vilka unika egenskaper som du har för övrigt. 
Kanske är du duktigt på att skriva och formulera dig i text. 
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Då kan du börja fundera över hur du på något sätt skulle kunna utnyttja dina talanger i 
kombination med dina intressen. 
Kanske kan du skriva böcker eller instruktioner inom golfområdet. Eller du kanske kan börja 
skriva artiklar i golftidningar. Eller du kanske kan hjälpa något av de stora golfföretagen att 
skriva säljande texter och beskrivningar för deras produkter. 
Nu sitter jag bara här och spånar helt vilt men jag tror du börjar förstå vad jag menar. 
 
Om du kan kombinera dina intressen med dina talanger och dina egenskaper kan du skapa dig 
ett mycket trivsamt liv. 
 

Dina intressen 
Dina intressen borde du inte ha speciellt svårt att specificera. Nu handlar det självklart inte bara 
om fritidsintressen, det kan mycket väl vara helt andra intressen. Jag är t.ex. själv väldigt 
fascinerad av dels entreprenörskap men också av marknadsföring och affärsutveckling. Jag 
älskar att sätta mig ner med en bra bok om marknadsföringstekniker eller en självbiografi av 
någon framgångsrik entreprenör. Så det skulle man kunna kalla för ett brinnande ”intresse”. 
 
Din uppgift nu direkt blir alltså att skriva en lista över det du brinner för. Det kan vara precis 
vad som helst. 
Jag har t.ex. en kompis som älskar att läsa om brott och straff. Han lusläser tidningarna efter 
brott och olyckor som skett och kan sedan berätta allt om dem för mig. Jag tror inte han läser 
den här rapporten så jag kan väl erkänna att jag är måttligt intresserad av det själv. Men det är 
hans stora intresse och det som han brinner för. Han arbetar inom kriminalvården. Nu vet jag i 
och för sig inte om han har någon talang för det arbete som han genomför, men han är på god 
väg att hitta sin egen ”sweetspot”. 
 

Egenskaper och talanger 
Att hitta sina starka egenskaper eller talanger kan däremot ibland upplevas som lite knepigare. 
I mitt eget fall vet jag att jag har en viss fallenhet för att förmedla kunskap på ett pedagogiskt 
sätt. Åtminstone något bättre än de flesta andra i min omgivning. Så jag har valt att kombinera 
mitt intresse för marknadsföring och entreprenörskap med min pedagogiska sida för att skapa 
utbildningsmaterial inom just det området. Det är min egen ”sweetspot”. 
 
Alla har någonting som de är bättre på, har mer fallenhet för, än majoriteten av de andra i sin 
omgivning.  
Din uppgift just nu är att försöka identifiera det som du är duktig på. 
Jag vet att många tycker det här är lite jobbigt och att man har den där djupt rotade 
”jantelagen” inprogrammerad i ryggraden. Sverige är fantastiskt på många sätt och vis men just 
att framhäva sig själv är någonting vi behöver arbeta med. 
- Du ska inte tro att du är någon… 
 
Men jag är helt övertygad om att du har någonting som du är något bättre på än din omgivning. 
Det kan vara hur udda som helst, men skriv upp det på din lista över dina talanger. Det brukar 
finnas uppgifter som passar in även för riktigt udda egenskaper och där du med de 
egenskaperna skulle kunna dominera just de arbetsuppgifterna. 
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Den tredje pusselbiten… 
Den tredje delen i det här med ”sweetspot” är den kommersiella delen. Om vi hittat vilket 
intresse/område vi vill arbeta med och vi identifierat våra egenskaper och talanger så är nästa 
steg att utforma en kommersiellt hållbar affärsidé. 
Det här steget kommer vi att komma fram till lite längre fram i rapporten där jag ger dig förslag 
på olika affärsmodeller och rent konkreta förslag på var du hittar produkter och tjänster som du 
eventuellt kan använda dig av.  
Men om du inte har rätt tänkande i grunden kommer det bli extremt svårt att sedan välja vilket 
sätt du ska tjäna dina pengar på. Inkomstmöjligheter finns det extremt gått om, men det gäller 
att hitta en som pass just dig som handen i handsken. Det kommer du aldrig att kunna göra om 
du inte först har klart för dig inom vilka områden som du helst av allt skulle vilja arbeta och 
vilka talanger och egenskaper som du personligen har. 
 
Börjar du se hur vi knyter ihop säcken. 
Se verkligen till att du gör det som du precis läst om. Att läsa om hur man ska göra kan vilken 
idiot som helst göra, att sedan utnyttja och genomföra det man läst om är det som skapar 
framgång. 
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Vad tillför du och ditt företag till världen? 
 
Kanske kan det här stycket verka lite knepigt och filosofiskt, men du kommer snart att se vart 
jag är på väg någonstans. Det kommer att lägger grunden för att få produkter som både dina 
kunder älskar och som du älskar att arbeta med. 
 
Jag hade en kund som jag mailade fram och tillbaka med under en period för inte så länge 
sedan. Han ville ha lite feedback på en affärsidé som han gick och funderade på. 
Det gick ut på att han skulle sälja prenumerationer på strumpor med ett multilevel marketing 
upplägg (”pyramidförsäljning” med återförsäljarprovision i flera led).  
Jag frågade då vilket pris han hade tänkt sig för en prenumeration. 
 
Han svarade att ett tre-pack med stumpor skulle kosta 349kr och skickas ut 4 gånger per år. 
Jag svarade då med att jag tycke det var dyrt för 3 par strumpor och att jag trodde att det skulle 
bli svårt att sälja in det då stumpor inte är speciellt svårt att få tag på till ett mer attraktivt pris 
på andra ställen. 
 
Jag fick då svar tillbaka att priset inte kunde vara lägre för då blev det ingen provision över till 
de som sålde det här vidare. Han förklarade också att alla som skaffade 5 återförsäljare under 
sig skulle få sina egna stumpor betalda. 
 
Med andra ord kom produkten i andra hand. Det viktigaste var att sälja in konceptet att man 
kunde tjäna pengar på att skaffa andra återförsäljare/prenumeranter. 
 
Jag frågade honom vad det här skulle tillföra till världen?  
Skulle det här göra det bättre, enklare, hjälpa eller tillföra 
mer glädje för andra människor? 
 
Jag fick aldrig något mer svar från den här kunden. 
Min förhoppning är att han insåg att de idéer som han 
försökte klura på enbart gick ut på att han själv skulle få 
det bättre. Hans mål, och enda fokus, var att han själv 
skulle tjäna pengar.  
 
Min fulla övertygelse är att om man hjälper andra, 
bidrar till att världen utvecklas, förbättrar och skapar 
mer glädje så får man maximalt tillbaka också. 
 
Återigen kanske ett filosofiskt tänkande.  
Men om du tittar på framgångsrika personer och företag så tillför alla någonting till det 
samhälle som vi lever i. Man bidrar på ett eller annat sätt till utveckling och förbättring. 
 
Jag kanske skulle säga ”näst intill alla”, för det finns tyvärr en del egoistiska personer som byggt 
sin egen framgång enbart på att köra över och att lura andra personer. Eller personer där 
girighet tagit överhand och nyttan av handlingarna sätts åt sidan. Ta exempelvis finansmännen 
som leker med pengar på de stora börserna. Grundidén är säkert god, men man kan rätt ofta 
ifrågasätt om deras handlingar tillför någonting eller om de enbart skapar osäkerhet och oro. 
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Vill du bygga upp någonting hållbart och långvarigt, och dessutom göra det så snabbt som 
möjligt, ska du alltid ha i bakhuvudet att det som du gör ska bidra till någonting större. 
Låt mig få förklara så kommer du att se att det är det smartaste sättet att tänka. 
 
Om ditt företag genomför handlingar som förbättrar, utvecklar, underlättar eller skapar mer 
glädje, kommer folk att på ett naturligt sätt vilja hänga med. Det kommer att vara mycket 
lättare för dig att skaffa kunder, och det kommer att vara lättare för dig att skaffa finansiärer 
eller annan typ av hjälp. Folk kommer på ett naturligt sätt att vilja följa med och hjälpa dig. 
 
Men för att det här tänkandet ska fungera måste du själv vara klar med vad du själv, som 
privatperson och människa, kan och vill bidra med. När du vet dina personliga syften med dina 
gärningar kan du sedan gå vidare med att designa din affärsidé och ditt företag så att det 
förstärker och får det hela att accelerera.  
Om du har tänkandet att allting du gör ska bidra med någonting för att förbättra, utveckla, 
underlätta eller skapa mer glädje så kommer du också att skapa ett företag som både dina 
kunder och de personer som du har runt om dig älskar. 
 
I mitt eget fall har jag satt upp mitt mål, min mission och mitt syfte att försöka hjälpa så många 
företagare (eller blivande företagare) som möjligt att förverkliga sina drömmar, samtidigt som de 
bygger upp framgångsrika företag.  

Om jag kan bidra till att fler personer lyckas 
bygga upp företag som växer och utvecklas 
kommer förhoppningsvis också många, många 
fler personer att få glädje av det, som ringar på 
vattnet. 
 
Så frågan är nu vad som är ditt syfte med ditt 
liv? 
 
Vad kan du bidra med för att förbättra, 
utveckla, underlätta och skapa mer glädje för 
andra? 
 
 

Vad tillför du till världen? 
 
Det här med syfte och att tillföra någonting gäller i allra högsta grad när man tar fram och 
utvecklar en affärsidé, produkter, tjänster och en affärsplan för sitt företag. 
Precis som jag nämnde tidigare bör ditt företag vara din förlängda arm för att kunna genomföra 
och accelerera dina personliga syften. 
 
Egentligen är rätt fascinerande för det kan i första läget tyckas lite motsägelsefullt.  
Att företaget och din affärsidé ska vara ett verktyg och förlängd arm för att du ska kunna uppnå 
dina personliga visioner, samtidigt som fokusen ligger på att hjälpa andra och att bidra till en 
bättre värld. Men det är ju så samspelet ser ut. 
Är du till freds med dig själv kommer du också att kunna hjälpa andra människor på bästa 
möjliga sätt. Det ena driver det andra. 
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När jag tittar på affärsidéer som jag får skickade till mig, både från kunder och från personer 
som vill ha med mig på olika projekt, gör jag alltid utvärderingen om det här skulle kunna 
tillföra någonting till världen.  
I väldigt många fall kan jag ganska snabbt dra slutsatsen att syftet bara är antingen för egen 
vinnings skulle (ofta av ekonomisk karaktär) eller där produkterna eller tjänsterna egentligen 
inte tillför någonting. Det är produkter/tjänster som kanske skulle gå att sälja, men i och med 
att de egentligen inte tillför någonting för att förbättra, utveckla, underlätta eller skapa mer 
glädje kommer produkten eller tjänsten inte att ta en naturlig plats på marknaden. 
Man kommer att få kämpa hårt för att få ut budskapet och för att övertala folk att köpa. 
 
Tar man istället en produkt eller tjänst som tillför någonting kan man med ganska små medel 
sätta fart på den ”snöbollen” och sedan se hur den börjar rulla och växa på ett naturligt sätt. 
 
Jag hoppas att du hängde med på mitt resonemang här.  
 
Det viktiga just nu är bara att du funderar ut (och skriver ner) ditt syfte. 
 
Du ska kunna återge ditt syfte med ditt liv och ditt företag med några korta rader. 
Det här är självklart ingenting som är skrivet i sten efteråt. Man ändrar ofta intressen flera 
gånger i livet. Men det är viktigt att du sätter upp ett klart syfte för dig som gäller just nu. 
 
Här är syftet för andra företag som du säkert känner igen. 
Lägg märke till att de inte pratar om vilka produkter eller specifika tjänster som de ska använda 
sig av. Det är en senare fråga. 
 
Google – Att organisera all världens information och göra den tillgänglig och användarvänlig för alla.  
 
Facebook – Ge folk kraften att dela med sig och att göra världen mer öppen och sammankopplad.  
 
Jesper Linden Consulting - Att skapa, utveckla och inspirera entreprenörer till att snabbare uppnå både 
sina egna och företagets visioner. 
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Kunden ska inte köpa dina produkter (i första hand)… 
 
När du har ditt syfte med ditt företag, vet varför det ska existera och vad det kommer att tillföra 
världen, klart framför dig blir det också lättare att titta på vilka produkter och tjänster som 
skulle kunna passa in för det här syftet. 
 
Produkterna är ju egentligen bara ”verktyg” för att du ska kunna genomföra och förverkliga ditt 
syfte med företaget, eller hur? 
 
Jag förmodar att det här är en ny infallsvinkel för dig och att du, precis som alla andra, 
fokuserat på att bygga ditt företag omkring de produkter och tjänster som du vill sälja. 
Grejen är den att när man går in och granskar framgångsrika företag på djupet upptäcker man 
att de alla har ett klart syfte med sin existens.  
Nu kan det mycket väl vara så att man kanske startat med en produktfokuserad bild och sedan 
går över till ett syftes-fokuserat tankesätt. 
 
Det jag vill få fram är att genom att tänka i ett större perspektiv, och se ditt företag (oavsett hur 
litet eller stort det är) som en drivkraft för att förbättra, utveckla, underlätta eller skapar mer 
glädje i världen, så får du också en helt annan syn på dina produkter. Ditt företagstänk snurrar 
inte längre omkring din huvudprodukt, utan du blir mer fokuserad på hur du ska kunna ge rätt 
produkter till dina kunder för att nå det högre syftet. 
 

Sidokommentar 
Har du trots allt jag hittills förklarat för dig ändå satt upp ett syfte med ditt företag som 
handlar om hur du personligen ska tjäna pengar så tycker jag att du ska stanna upp direkt. 
Då har du missat hela poängen. 
Syftet handlar om hur du och ditt företag ska hjälpa andra människor inom ett specifikt 
område. Din egen vinning kommer som ett brev på posten när du väl förstått och börjat 
arbeta efter de här principerna. Ville bara flika in den kommentaren då jag av erfarenhet 
vet att folk ofta bara ögnar igenom de viktiga delarna för att sedan gå vidare precis på 
samma sätt som tidigare, och med samma usla resultat som tidigare. 

 
Genom att ha det tänkandet i bakhuvudet kommer du att ta fram bättre lösningar och 
produkter för dina kunder. Dina kunder blir nöjdare och din business rullar på snabbare och 
bättre. 
 
Det här leder oss in på nästa princip… 
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Kunden köper dig… 
Det finns ännu en infallsvinkel som jag vill att du plockar in i ditt medvetande. 
Den här inställningen och tankesättet kanske har lite mer att göra med marknadsföringssidan 
när du väl kommit igång, men jag vill introducera den redan nu så att den finns i ditt 
bakhuvud. 
 
För att illustrera det här kan vi ta ett av världens mest 
framgångsrika företag just nu, Apple. 
De har lyckats med konststycket att skapa ett så starkt 
namn och så starka varumärken att produkterna i sig 
inte längre är det viktigaste i första läget för kunden. 
 
Ska du köpa en mobiltelefon (Sony, HTC, Samsung…) 
eller ska du köpa en iPhone (Apple)? 
En PC (HP, Acer, IBM…) eller en Mac (Apple)? 
 
När man blivit ”Apple-frälst” funderar man inte längre 
på om iPhone är bättre eller sämre än t.ex. Samsung, 
man köper iPhone för att den kommer från Apple. 
 
Det jag vill framöver är att när du väl kommer igång med din egen verksamhet lägger mer fokus 
på att föra fram värdet av dig och ditt företag istället för att bara visa vilka produkter du säljer. 
 
Det här är självklart en balans, men låt mig få förklara vidare. 
 
Det här är någonting som blir väldigt tydligt när man arbetar med t.ex. affiliateprodukter på 
internet. Man rekommenderar alltså andras produkter och får en provision när någon köper 
(jag kommer att berätta mer om det längre fram). Många företag kör kampanjer och 
säljtävlingar för att få sina återförsäljare (affiliates) att sälja mer.  
Tittar man på statistiken efteråt kan man konstatera att det bara finns kända namn bland de 
som säljer mest. De har alla byggt upp ett starkt eget varumärke som en grund. När de sedan 
rekommenderar sina kunder att köpa en viss produkt så lyssnar kunderna, känner förtroende, 
och köper.  
 
Hade de personerna enbart fokuserat på att prata om och marknadsföra de produkter de 
rekommenderar just för tillfället hade de aldrig kommit i närheten av några topplaceringar i 
säljtävlingar. 
 
Det samma gäller om du erbjuder samma eller snarlika produkter som många av dina 
konkurrenter. Om du bara pratar om produkterna kommer du bara att bli en i mängden. 
Kunderna kanske köper av dig vid något tillfälle, för att du är billigast, men kommer sedan 
knappt ihåg vem de köpt av. Nästa gång de vill ha en produkt som du skulle kunna erbjuda 
startar du från ruta 1 igen och är bara en i mängden. Ditt enda vapen blir priset, vilket i 
förlängningen innebär att du får en dålig lönsamhet. 
 
Så den viktigaste ”produkten” som du har framöver, och som du ska lägga mest tid på att 
marknadsföra, är dig själv och ditt företag. Kunderna ska komma ihåg dig och ha ett stort 
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förtroende för dig. De ska veta vad du och ditt företag står för och vad du kan hjälpa dem med 
framöver (återigen ditt syfte).  
De produkter och tjänster som du erbjuder kommer ett snäpp längre ner i hierarkin (dock 
självklart också mycket viktiga).  
 
Det här blir faktiskt en naturlig del av ditt företag om du använder den princip som jag pratat 
om tidigare, att fokusera på att hjälpa andra att få det bättre. Om du lämnar produktfokusen 
och istället fokuserar på vad du kan tillföra till världen kommer också du och ditt företag att 
öka sin goodwill. 
 
 

Specialister och experter säljer mer och enklare… 
 
Jag hör så ofta blivande företagare säga att deras visioner för företaget är att bli störst inom sitt 
område. De ska bygga upp en hemsida, en portal, där folk kan få svar på allting inom det här 
området. 
Tanken är säkert god men den hindrar dig från att bli riktigt framgångsrik. Framför allt hindrar 
den dig från att lyckas snabbt. 
 
Låt säga att du får problem med dina ögon, vem tror du skulle 
kunna hjälpa dig bästa, allmänläkaren eller ögonläkaren? 
 
Om du vill komma upp högt på sökmotorernas sidor vem tar du 
då helst kontakt med, killen som säger att han är 
marknadsföringsexpert eller han som säger att han är 
sökmotoroptimeringsexpert? 
 
Om vi ser det utifrån kundens ögon, vilket vi alltid ska göra, så vill 
de flesta ha experthjälp inom precis det område som man har 
frågor och funderingar inom. Det här gäller i synnerhet när man tittar på internet. 
På internet styrs de flesta sökningar efter specifika behov. Man letar efter svar på specifika frågor 
och funderingar som man har.  
 
Jag ger alltid rådet att man ska hitta sin egen lilla nisch och starta sin verksamhet omkring den 
nischen. För snabbast och bästa resultat bör man hitta en nisch inom nischen. Alltså försöka bli 
expert på ett smalt område.  
Dels är det betydligt enklare och snabbare att starta upp, och sedan har du också en klarare 
målgrupp med ditt budskap. Ju klarare målgrupp du har från start desto enklare blir din 
marknadsföring. Du vet precis vem du vänder dig till. 
 
Ett av de stora tankefelen som många nya eller blivande entreprenörer gör är att försöka 
attrahera så många olika personer som möjligt redan från start. 
Jag förstår tanken, man vill ha en så bred målgrupp som möjligt för då finns det fler att sälja till. 
Men ju bredare och mer allmänt ditt erbjudande blir desto mindre intressant blir det.  
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De som ses som specialister och experter inom ett område har mycket lättare att sälja in sina 
produkter eller tjänster. Dessutom kan de ofta ta mer betalt för det. Man betalar mer för 
specialisthjälp än för allmän hjälp. 
 
Så när du nu tar fram din affärsidé och din strategi försök då att dra ner dina visioner till en 
liten nisch. En nisch som du har möjlighet att dominera om du bara gör det lite bättre än dina 
konkurrenter inom den nischen. 
 
När du kommit igång och behärskar din nisch kan du sedan bygga vidare på det och göra din 
verksamhet bredare (om du nu behöver göra det). 

 
 

Produkter och tjänster som säljer sig själva… 
 
Du vet nu vilket syfte du vill ha med ditt företag och det syftet går hand i hand med vad du 
skulle vilja arbeta med och lägga din tid på. Jag utgår åtminstone från att du dragit den 
slutsatsen själv. 
Nu ska vi då ha produkter och tjänster som kan vara vårt verktyg för att kunna driva igenom 
företagets och dina personliga syften. 
 
Man kan självklart erbjuda alla möjliga och omöjliga typer av produkter. Jag vill absolut inte 
vara den som sätter upp några begränsningar. Dessutom kan jag omöjligt ha full koll på vad 
som fungerar eller inte fungerar på marknaden inom alla områden. 
Det jag däremot kan göra är att ge lite råd om hur man kan tänka för att få produkter och 
tjänster som är lättsålda och som snabbt kan få ditt företag att växa. 
 
Min förhoppning är att du ska kunna plocka upp några av de råd och principer som jag ger här 
framöver och kunna implementera det på dina produkter och tjänster så att de upplevs som 
mer attraktiva och säljer lättare. 
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Kundernas produkter… 
 
En av de viktigaste grundpelarna, för att kunna skapa de optimala produkterna eller tjänsterna, 
är att man älskar sina kunder. Älskar man sina kunder blir det också naturligt att försöka hjälpa 
dem så mycket som möjligt. 
Din uppgift blir att ta fram produkter och tjänster som hjälper dina kunder att ta ett steg 
framåt. 
 
Här uppstår det ofta ett stort gap… 

 
Tittar man på de företag som fastnat, och står och stampar på samma ställe utan att komma 
vidare, har de allra flesta startat upp sin verksamhet med produkten eller tjänsten i fokus. 
 
Man kallar det för produktfokuserad uppstart. 
 
Man har utifrån sina egna värderingar, och vad man tror att kunderna vill ha, tagit fram 
produkter eller tjänster som man erbjuder. 
 
Kunderna man vänder sig till känner inte riktigt igen sig i de problem och behov som du vill 
lösa, och känner inte att dina produkter och tjänster passar helt in för vad de helst skulle vilja 
ha. 
Där har du gapet. 

 
Dina produkter som du tror de vill ha på ena sidan, kundens behov och vad de verkligen skulle 
vilja se som en lösning på andra sidan. 
 

Extra kommentar:  
Det finns också en mängd med företagare som bara tagit fram produkter och tjänster med 
pengarna i fokus. Företagare som inte bryr sig om kunden utan bara ser dem som 
vandrande plånböcker. 
Med den inställningen kommer man aldrig att kunna skapa sitt optimala företag och sin 
optimala arbetsplats. 
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Det du måste göra är att utgå ifrån dina kunders behov. 
 
Det här låter så enkelt och självklart, men när man börjar gräva lite i det upptäcker man snart 
att vart och vartannat företag startats upp med en produkt eller tjänst i fokus. Det är det som 
varit grunden till att man startat sitt företag, man har hittat en bra produkt. Därefter har man 
tittat på vilka kunder som man skulle kunna hjälpa med sin produkt. 
 
När man stannar upp och funderar en stund är det ju ett ganska knepigt sätt att tänka på, eller 
hur? 
 
Du kommer då att börja i en uppförsbacke och bli tvingad att leta upp och jaga kunder. När du 
får kundens uppmärksamhet måste du övertala kunden om att det är just din produkt som han 
behöver. Kunden känner ingen riktigt samhörighet med produkten och vi kommer i ett läge 
där du måste övertala för att kunna sälja. 
Gapet som vi just pratade om. 
 

Sidokommentar 
Jag måste dock flika in här att verkligheten kanske inte riktigt är så svart eller vit som jag 
målar upp den. Det jag försöker visa är att det rent teoretisk är bättre att utgå ifrån 
kundernas behov och därefter skapa produkter och tjänster som passar perfekt.  
I realiteten brukar det dock inte riktigt vara så självklart. Det blir oftast ett samspel mellan 
kundernas behov och vilka produkter och tjänster som finns tillgängliga.  
Så om du idag sitter med en produkt eller tjänst som du skulle vilja satsa på så behöver det 
självklart inte vara helt fel. Se bara till att du verkligen tar reda på vad dina tänkta kunder 
letar efter. Är gapet för stort kommer du få svårt och arbetsamt att sälja dina produkter. 
Ville bara flika in detta så att man inte tror att det är helt och hållet fel att starta utifrån 
sin produkt eller tjänst. Jag vill dock här visa det mest optimala tänkandet. 

 
En produkt eller tjänst som passar in perfekt på vad kunden frågar efter behöver sällan säljas in 
med övertalning. 
Det mest naturligt vore då självklart att man först tog redan på vad kunderna verkligen har 
behov av. 
Många säger att de har gjort det, men när man gräver djupare i det har de i bästa fall bara gjort 
någon enkel marknadsundersökning, men i de flesta fall har man inte ens gjort det. Man har 
helt enkelt bara tagit fram produkterna och tjänsterna utifrån vad man själv tror att kunderna 
skulle vilja ha (eller vad man själv tycker är intressant). 
 
Om du älskar dina kunder kommer du också att naturligt vilja gå ut och umgås med dem. Du 
kommer att vilja befinna dig på samma hemsidor, forum, grupper etc. som dina kunder. 
Det är först då som du får en verklig förståelse för vad dina kunder faktiskt frågar efter och vilka 
lösningar som de skulle älska att få av dig. 
 
Regelbundna marknadsundersökningar är självklart alltid bra att göra, och du bör göra det, 
men svaren du får skrapar bara på ytan. Engagerar man sig mer kommer man djupare in och 
kan se de verkliga behoven. 
 
Mitt tips är att du tittar på dina kunder du har idag, eller dina tänkta kunder om du inte startat 
igång ännu, och så lägger du några timmar på att gräva så mycket som möjligt i de problem och 
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behov de har. 
Se det som grävande journalistik. Nöj dig inte med ett kort svar, ställ följdfrågor (till både dig 
själv och kunderna) så att du går på djupet. 
 
Ju mer du vet om dina kunder, och ju mer du förstår problemen och behoven, desto enklare 
kommer det att bli för dig att skapa ditt optimala företag. 
 

Du kommer att kunna skapa och ta fram produkter och 
tjänster som passar kunden som handen i handsken. Har 
du en produkt som passar perfekt behövs det ingen större 
övertalning för att sälja in det. Det blir alltså enklare för dig 
att sälja och fler kommer att köpa av dig. 
 
Ju mer du vet om kunden desto enklare blir det att skapa 
ditt säljmaterial. Du kommer att veta precis vad kunden 
letar efter och du kommer att kunna få med det i ditt sälj- 
och presentationsmaterial. Inga gissningar eller överdrivna 
säljtexter. 

 
Kunderna kommer att älska dina produkter, de kommer självmant att rekommendera dem för 
andra och de kommer dessutom att vända sig till dig när de behöver mer framöver. 
 

Produkter som säljer sig själva… 
 
Nyckeln till att skapa produkter och tjänster som säljer sig själva är alltså: 
 
Grävande journalistik 
 
Ju mer du lär känna dina kunder desto enklare kommer det att vara för dig att ta fram 
produkter som pass perfekt och som i princip säljer sig själva. 
 
När man börjar tänka på det här sättet och börjar sin grävande journalistik öppnas ofta en helt 
ny värld och man får ännu en aha-upplevelse. 
Det jag har upplevt hos mina kunder som redan har startat upp en egen verksamhet är framför 
allt att de upptäcker att deras sälj- och presentationsmaterial inte stämmer överens med vad 
kunderna skulle vilja höra. 
Man gör lite justeringar och plötsligt ökar konverteringen. 
Man säljer mer. 
Istället för att gissa vad de skulle vilja höra kan man 
förmedla precis det som de vill höra. 
Tänk om du skulle kunna möta dina kunders behov lite 
bättre än dina konkurrenter. Då skulle du med all 
sannolikhet sälja betydligt mycket mer. 
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1+1=4 
 
Det här med att anpassa sina produkter så att de passar kunderna lite bättre än konkurrenterna 
är rätt fascinerande. Det kan nämligen bli en mycket större effekt av det än du kan föreställa 
dig. 
 
Om man tittar på ett specifikt kundbehov, där 
det finns flera olika företag som erbjuder olika 
lösningar, brukar det vara 2-3 av dem som är 
kundernas favoriter och som säljer betydligt 
mer än de andra. 
Ofta brukar den berömda Pareto principen, 
80/20-regeln, gälla.  
Om det finns 10 företag på din marknad som 
erbjuder en lösning på kundens behov kan 
man alltså räkna med att 2 av dem tar 80% av 
alla kunder. 
 
 
Nu kan det här självklart bero på flera olika 
faktorer. Men man kan inte bortse från att den som bästa möter kundens behov har betydligt 
lättare att nå toppen (topp 20%) som tar hem de stora vinsterna (80%). 
Om det nu är så att du och dina produkter ser ut och fungerar precis som dina konkurrenters 
produkter, och du sedan marknadsför dig precis på samma sätt som dina konkurrenter, då 
kommer du också att tillhöra de 80% som får dela på 20% av kakan. 
 
Kan du möta dina kunders behov lite bättre än dina konkurrenter, och få kunden att känna att 
din produkt bättre passar in på det som kunden efterfrågar, då kommer du också att få många 
fler som väljer dig före dina konkurrenter. 
 

Ett litet knep… 
Jag ska ge dig ett litet knep här, ett knep som ofta används inom matvarubranschen. 
Det är nämligen så att det här med att erbjuda någonting som passar perfekt in på kundens 
upplevda behov i många fall inte har speciellt mycket med själva produkten att göra. 
 
Oftast finns det flera olika lösningar på kundens problem och alla kan vara lika effektiva. 
Kunderna kommer då att välja den lösning som utåt ser ut att passa bäst för just det behovet 
man har. När produkterna är likvärdiga är det alltså inte själva produkten som är avgörande, 
utan på vilket sätt som den presenteras för kunden. 
 
Om du går in i en ICA-butik kan du hitta 3 olika varianter, av ungefär samma vara, alla med 
märket ICA, men med olika förpackningar och priser. Det är ICA Selection, ICA:s Egna och 
ICA Basic.  
Ska man se det rent logiskt borde det väl räcka med en enda förpackning för sparris. Men för 
att ICA ska kunna ta en större marknadsandel med sina egna produkter av sparrisen skapar 
man två olika förpackningar som vänder sig till två olika målgrupper. Den prismedvetne tar den 
röd-vita basic förpackningen och den som letar efter kvalitet väljer den snygga ICA Selection 
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förpackningen.  Man har alltså med hjälp av förpackningen fått kunden att känna att det passar 
mer in på det som han letar efter. På tallriken är det säkerligen ganska liten skillnad och 
smaken är förmodligen den samma, ändå får kunden en känsla av att produkten passar för just 
dem när de står och väljer i affären. 
 
Tittar du i mejerihyllan hittar du gul, blå, grön, röd, närproducerad, ekologisk… - mjölk. Varje 
produkt är anpassad för att på bästa sätt kunna tillfredsställa varje kunds specifika upplevda 
behov. 
 
Coca-Cola introducerade 2007 Coca-Cola 
Zero. På deras hemsida står det  
 
- …Coca-Cola® zero - läskedrycken för killar…   
 
(jag visste inte att det finns specifika kill- 
respektive tjejsmaker, eller vad menar de?) 
 
Coca-Cola light har funnits ända sen 1983 i 
Sverige men det man upptäckte i sina 
marknadsundersökningar var att ordet ”light” 
mer attraherade tjejer. Det upplevdes helt enkelt inte manligt med light-läsk.  
Använde man däremot ordet ”zero” och sedan satte en svart etikett på flaskan, istället för den 
silvervita etiketten på light varianten, kunde man helt plötsligt attrahera fler killar. 
Det här är ett praktexempel på att försöka anpassa sin produkt och marknadsföring för att 
bättre passa in på kundens upplevda behov. 
 
Det jag vill att du tar med dig av det här är dels att du måste sätta dig in i exakt vad dina kunder 
verkligen vill ha, och sedan se till att du gör allting som står i din makt för att få dina produkter 
och tjänster att upplevas som att det passar som handen i handsken för det som kunden letar 
efter. 
 

Effekten… 
 
Det här kan innebära att du kanske måste skapa lite olika varianter av dina produkter och/eller 
att du måste skapa flera olika säljsidor och erbjudanden för samma produkt eller tjänst, för att 
bättre kunna attrahera specifika kunders behov. 
Ju mer generellt ditt erbjudande är och ju större målgrupp du försöker attrahera med ett och 
samma budskap, desto sämre effekt kommer du att få. 
Det här är egentligen grundläggande marknadsföring, men jag är övertygad om att väldigt 
många entreprenörer behöver en påminnelse om det här då och då. Det räcker med att surfa 
runt lite på nätet och titta på säljsidor så blir man övertygad om att väldigt många inte tillämpar 
den här grundläggande kunskapen.   
 
Den effekt du får av att göra mer specifika och kundanpassade produkter och erbjudanden kan 
bli exponentiell.  
Från att ha varit en i mängden, och bara konkurrerat med pris, till att bli det naturliga 
förstavalet för en specifik kundgrupp. 
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När kunderna känner att det som du erbjuder passar bättre in på deras behov än 
konkurrenterna kommer du inte att behöva anstränga dig speciellt mycket för att övertala 
kunden att köpa. Det innebär att du får en mycket högre konvertering på dina säljsidor.  
En högre konvertering innebär att dina marknadsföringskostnader sjunker och du får en bättre 
lönsamhet. 
Men det här kan du bara åstadkomma om du vet vad dina kunder vill ha, om du ägnat din tid 
åt ”grävande journalistik”. Som du märker hänger allting ihop i ett system. 
 
Så det jag frågar mig är varför så många nya företagare (och även erfarna) utgår från själva 
produkten och sedan försöker leta upp kunder som kan tänkas vara intresserade???  
Det mest naturliga och mest framgångsrika är att starta utifrån kundens synvinkel och 
därefter skapa produkter och tjänster i harmoni med det. 
 
Precis som vi sa tidigare blir det också lättare att göra det om du har syftet med ditt företag i 
bakhuvudet och inte är helt produktstyrd.  
 
När du gör det kommer du att kunna skapa produkter och tjänster som snabbt tar dig mot din 
vision. 
Gör det inte svårare än det är! 
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Produkter som bygger… 

I en studie, där 400 småföretagare fått komma till tals om sina inkomstkällor, lyfts en 
inkomstkälla fram som viktigare än andra…  

àÅterkommande kunder 

När företaget Visma genomförde studien ”Småföretagen och marknaden” visade sig den 
viktigaste inkomstkällan för småföretagarna, i alla branscher utom en, vara återkommande 
kunder. Dessa kunder står, enligt studien, för 66% av småföretagarnas totala intäkter och 
speciellt viktiga är de för partihandeln, där 83% av inkomsterna härrör från återkommande 
kunder. 

Företag som arbetar med bevakning och fastighetsservice uppger istället att deras huvudsakliga 
inkomstkälla består av fasta avtal (som egentligen också en form av återkommande kunder), 
vilket för småföretagarna över lag är den näst viktigaste. 

De återkommande kunderna visar sig även vara företagens främsta marknadsförare. De 
tenderar att berättar om sina positiva upplevelser av företagens produkter eller tjänster för sina 
vänner och bekanta. När småföretagarna rankar hur de får nya kunder hamnar just 
”rekommendationer” i topp; nästan 7 av 10 småföretagare anger alternativet i sin topp-tre-lista. 
På andra plats kommer företagets egen hemsida och på tredje plats egna vänner och bekanta, 
tätt följt av annonser i tidningar. I botten på listan ligger sociala media. 

− Det hjälper inte hur mycket man annonserar om inte kunderna pratar väl om företagets 
produkter eller tjänster. Därför är bra kundrelationer grunden för allt framgångsrikt 
företagande. Inte ens de sociala medierna ändrar på denna sanning, säger Rolf Dahlberg, 
VD för Visma Spcs, i ett pressmeddelande. 

 

Viktigaste produktstrategin… 
 
Du kanske tycker att det här har mer med marknadsföring att göra än med att ta fram 
affärsidéer och produkter. Men jag stöter så väldigt ofta på personer som är på gång att starta 
upp med produkter eller tjänster som spretar åt alla möjliga olika håll. Man blandar olika typer 
av produkter i tron att man ska kunna attrahera en större målgrupp. 
Den taktiken är ett gigantiskt stort misstag som bara leder till att man aldrig kommer igång på 
allvar. 
Låt mig få ge dig lite mer fakta om det här så ser du vad jag menar. 
 
När det gäller produktstrategi finns det många olika delar och infallsvinklar, men för att på 
snabbast och bästa sätt kunna bygga upp ditt företag för att ta dig mot dina visioner kommer 
det som jag tar upp här var en av de viktigaste strategierna och principerna. 
 
Det är nämligen så att en av de största anledningarna till att många företag står och stampar på 
samma ställe är för att de byggt upp företaget på första försäljningen till en kund. 
 
Det här är ett ganska naturligt sätt att se det på om man är helt ny och inte har någon 
erfarenhet eller utbildning i företagsstrategi. 



© Jesper Linden Consulting – www.jesperlinden.se 31 

Man sätter upp sin webbshop/säljsida och försöker driva så mycket besökare man kan till den. 
 
Man tänker inte så mycket på om det är återkommande kunder eller inte, huvudsaken är att de 
köper. 
Med det här tänkandet får man en enorm press på sig att alltid jaga besökare till sina sidor.  
 
Det jag kommer att förklara för dig här med några korta ord kan formligen komma att vara det 
viktigaste råden i hela din framtida karriär. 
 

Smarta företagare tänker i flera dimensioner… 
 
Som ny företagare tänker man ofta bara i en dimension, som jag precis nämnde. Man lägger 
fram en eller flera produkter, driver trafik till sidan och försöker sälja. 
 
Stannar man upp lite, studerar framgångsrika företag och utbildar sig lite i företagsstrategi, 
upptäcker man väldigt snart att det är de återkommande kunderna som står för de stora 
inkomsterna. 
 
Det här är absolut ingen nyhet, ta vilken bok som helst i företagsstrategi så kommer den att 
upplysa dig om att det är i de återkommande kunderna pengarna finns. 
Ändå väljer majoriteten av alla företag att satsa näst intill alla sina marknadsföringsresurser på 
att jaga nya, färska kunder. 
 
Om du ska kunna bygga ditt optimala företag måste du se till att tänka i flera dimensioner 
och att använda dig av hävstångseffekter. 
 
En dimension är självklart att jaga 
nya kunder, men lägg också till 
dimensionen att titta på djupet. 
Hur kan du få dina kunder att köp 
mer och oftare av dig? Kan du bygga 
vidare på dina produkter och tjänster 
så att du kan hjälpa dina kunder 
ännu mer? 
 
De som följt mig och tagit del av de 
filmer och rapporter som jag 
publicerat tidigare vet att jag ofta 
återkommer till det här. Låt mig få ge 
dig en liten kort beskrivning av 
skillnaden mellan att fokusera på 
första försäljningen kontra att satsa 
på återkommande försäljning. 
 
Fundera inte så mycket på siffrorna i exemplet, de är bara hypotetiska för att ge en klarare bild. 
Siffrorna kan variera, men det jag vill att du tittar på är den långsiktiga effekten av att tänka rätt 
och att designa företaget på rätt sätt. 
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Den här filmen visar egentligen en specifik marknadsföringsteknik men min tanke är som sagt 
att du ska börja se ditt företag på längre sikt än bara den direkta försäljningen här och nu. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lS98BisjJIo 
 
Låt oss gå vidare… 
 
Antar att du nu sett filmen och fått lite mer idéer om varför det är så viktigt med att se det hela 
i en djupare dimension än att bara försöka sälja till förstagångsköpare. 
 
Men det här är bara början.  
Siffrorna i exemplet i filmen är självklart hypotetiska och konverteringen kan man diskutera 
hur vida den ska vara si eller så. Det är egentligen inte så viktigt, för det som är intressant är hur 
det ser ut på lite längre sikt. 
Kortsiktighet är ett stort problem bland internetföretagare och synnerhet hos rastlösa personer 
som vill starta upp en egen verksamhet med främsta syftet att tjäna pengar. Men den delen har 
vi ju redan avverkat här så jag hoppas och tror att du lämnat det spåret nu. 
 
Den stora frågan är ju vilken typ av verksamhet som du vill driva om ett år eller kanske 2 år. 
Det du gör idag är det som lägger grunden för hur det kommer att se ut om ett år. 
 
Så varför jag tar upp det här i den här rapporten är för att du redan från start ska fundera över 
hur ditt företag ska utvecklas framöver. När du nu ska ta fram en affärsidé och produkter så ska 
du också redan nu fundera över hur du skulle kunna utveckla det här med tiden, hur du kan 
bygga vidare på dina produkter och få dina kunder att stanna hos dig och utvecklas med dig 
under en lång tid framåt. 
 
Så när vi pratar om att skapa oss det optimala företaget gäller det att tänka till lite extra innan 
man kastar sig rakt in i en traditionell endimensionell modell och gör allting precis som alla 
andra. 
Tänker du till lite extra kommer du att se var pengarna genereras och hur du ska designa ditt 
företag för att få största möjliga hävarm i ditt företag på sikt. 
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Bygger på varandra… 
 
När du förstått principen med att det är dina återkommande kunder som kommer att bygga 
upp ditt företag är det också lättare att utveckla det vidare med nya produkter och tjänster. 
 
Ett av de största problemen med företagare som inte får fart på sin verksamhet, och som känner 
sig stressade och pressade, är precis som vi sa tidigare att de inte skapat produkter och tjänster 
som bygger på varandra och som hänger ihop. 
 
Låt mig få utveckla det lite till och ta ett enkelt exempel från min egen bransch: 
 
Vi vill hjälpa folk att starta upp en verksamhet på internet. Första produkten kanske då är en 
kurs som visar någon form av affärsidé för att komma igång. 
 
Vi får ett lyckat resultat med den första produkten och folk tycker om den. 
 
Nu har jag då valet hur jag ska gå vidare. Vilken typ av produkt ska jag satsa på? 
 
Alternativ 1 
Jag tar fasta på att det här med affärsidéer var någonting som folk ville ha och så bygger jag upp 
ännu en kurs med en annan typ av affärsidé. Jag marknadsför den utåt och får in nya kunder på 
den kursen. De flesta av kunderna är nya kunder. De tidigare kunderna har ju redan den första 
kursen och affärsidén och har inte behov av den nya produkten. 

 
När det gäller just den här branschen fungerar det dock inte riktigt så. Många av de 
tidigare kunderna kommer även att köpa nästa produkt. Folk köper och köper men kommer 
aldrig igång, Men det är en helt annan historia som i sig är ganska tragisk, låt oss inte gå 
in på det just nu. 

 
Alternativ 2 
Jag tittar på min första produkt och gör en 
marknadsundersökning för att se vad mina kunder 
behöver mer hjälp med. Upptäcker att för att kunna 
starta sin internetverksamhet behöver de ett webhotell 
och en emailtjänst. 
Jag har då 2 nya produkter som jag redan i förväg vet att 
folk frågar efter och har ett behov av. 
 
Går jag på alternativ 1 kommer jag på sikt att bygga ett företag som är drivet av 
förstagångsköpare. Ju fler nya produkter jag skapar för ”förstagångsköpare” desto mer 
marknadsföringsresurser kommer det att krävas för att sälja. Var och en av de fristående 
produkter som jag skapar ska marknadsföras separat på olika fronter. I och med att jag då 
vänder mig mot helt nya och färska kunder blir också marknadsföringen ett tungt och dyrt 
arbete. 
 
Väljer jag istället alternativ 2 kan jag fokusera all min marknadsföringskraft mot samma front 
för att dra in nya kunder till min första produkt. Det blir min instegsprodukt. 
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Om mina andra produkter är en naturlig del, för att ta nästa steg för mina tidigare kunder, 
kommer det inte att krävas speciellt mycket marknadsföring eller övertalning för att de ska ta 
del av det. Tittar man på internetföretag kan det här dessutom i många fall sättas upp i 
automatiska system och det blir minimalt marknadsföringsarbete för dig. 
 

 
I det militära finns det en regel som säger att ”du ska samla dina styrkor åt ett håll och med 
största möjliga kraft vinna kriget på en front innan du går vidare till nästa”. 
Att attackera flera fronter samtidigt har historiskt sett varit undergången för många krigsherrar. 
 
Om du driver ett helt nytt företag, eller ett företag som går lite knackigt, kommer du inte att ha 
resurser att starta upp flera olika produkter eller tjänster som vänder sig till förstagångsköpare. 
Det kommer bara att kräva ännu mer av din egen tid och du gräver bara din grop djupare så att 
du till slut inte kan komma upp. 
 

110% provision… 
 
När du väl kommit igång med ditt företag och fått in ett kassaflöde med dina första produkter 
kommer man in i nästa fas, att fokusera på ökat kundvärdet.  
 
”Kundvärdet” är alltså vad kunden är värd totalt sett under en tidsperiod framöver. 
 
Hur lång den här tidsperioden är varierar självklart från företag till företag och det får du 
definiera själv. 
Säljer du bara en enda gång till en kund blir kundvärdet lika med vad du tjänar på första 
produkten. 
 
I mitt eget fall tittar jag hellre på vad en kund kan vara värd på 1-2 år framöver. Kunderna 
köper flera produkter och tjänster av mig under den här perioden, och det genomsnittliga 
kundvärdet på varje ny kund som jag får in är betydligt högre än värdet av första försäljningen. 
 
Om du har koll på det totala kundvärdet kommer du också att upptäcka att det finns betydligt 
större resurser till marknadsföring och för att locka in nya kunder. 
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Låt oss anta att du säljer digitala produkter, utan några kostnader för inköp, lagerhållning och 
distribution, för att göra det här exemplet så enkelt som möjligt. 
Tänk dig att du tjänar 500kr på första produkten, men under det kommande året erbjuder du 
tilläggsprodukter till kunderna så att det genomsnittliga kundvärdet blir 1500kr. Du får alltså i 
genomsnitt in 1500kr under första året på varje ny kund som kommer in. 
 
Du erbjuder då dina återförsäljare 110% provision på första produkten. 
Eftersom det låter för bra för att vara sant, och är mycket mer än någon annan på marknaden 
erbjuder, kommer du att attrahera mängder med återförsäljare. 
Tänk dig att du får in ett par hundra återförsäljare som alla gör allt för att driva besökare till din 
sida och din första produkt.  
 
Du skulle visserligen behöva betala ut 550 kr i provision på varje försäljning i första ledet, men 
du behöver inte lägga någon egen tid på att hitta nya kunder och att marknadsföra dina 
produkter. Din vinst under det kommande året skulle ändå i snitt vara 950kr på varje ny kund 
som kommer in.  
Ett par hundra återförsäljare kommer med all sannolikhet att ge dig betydligt fler besökare till 
din sida än du ensam skulle kunna göra, och du kommer att tjäna mer pengar med mindre 
ansträngning. 
 
Du kan alltså fokusera helt på att utveckla dina kunder, få dem att trivas och på så sätt öka 
kundvärdet ännu mer.  
 
Jag tycker det här är ett mycket fascinerande tankesätt.  
Nu kan man självklart räkna på vilken typ av marknadsföring som är mest effektiv för just dig, 
men det jag vill få fram är att du tänker till lite innan du per automatik följer efter den vanliga 
skocken med får. 
Se det på längre sikt, i flera dimensioner och skapa produkter som bygger på varandra så kan du 
bygga upp det optimala företaget. 
Statistiken visar som sagt att om man följer den normala ”fårskocken” kommer 3 av 4 företag 
inte att överleva sin 6-års dag.  
 
Det bästa sättet att bygga ett stabilt företag är 
att fokusera på hur du kan sälja mer och 
oftare till befintliga kunder. Med den 
taktiken blir all din marknadsföring betydligt 
mycket lättare, och du kommer inte att 
hamna i en situation där du dygnet runt 
funderar och känner dig stressad över hur du 
ska kunna få in fler besökare till dina sidor 
för att klara nästa månads räkningar. 
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Prenumerationer och abonnemang… 
 
Nu när vi tittar på det här med att skapa och anpassa optimala produkter så måste jag också 
lägga in några ord om prenumerationer och abonnemang.  
Om du på något sätt kan vända och vrida på dina produkter så att det blir en prenumeration av 
något slag så bör du absolut göra det. 
Låt mig förklara varför. 
 
Enklast är om vi gör det till ett litet exempel och sätter siffror på det. Då ser man skillnaden 
direkt och du ser varför jag rekommenderar att du försöker hitta den typen av lösning. 
 
 
Vanlig engångsförsäljning 
 
Anta att du behöver 200 försäljningar/månad 
för att gå runt. 
 
Du går ut och marknadsför din produkt och 
får in 200 nya kunder första månaden. 
 
Månad 2 börjar du på 0 igen och går åter igen 
ut och marknadsför din sida så att du får in 
200 nya kunder… 
 
…och så fortsätter det månad efter månad. 
 
Det är ett kontinuerligt arbete som aldrig tar 
slut. 
På ett år behöver du få in 2400 nya kunder. 
Att dra in den mängden kunder är inte helt 
lätt och det krävs en mycket stor trafik till din 
sida för att lyckas med det. 
 

 
Prenumeration 
 
Anta att du behöver 200 
transaktioner/månad för att gå runt. 
 
Första månaden drar du in 200 nya kunder, 
precis på samma sätt som för 
engångsförsäljning, med den skillnaden att 
det är en prenumerationsprodukt. 
 
Månad 2 börjar du redan på 200 kunder från 
start och allting som du drar in under resten 
av månaden bygger vidare på den summan. 
 
Förmodar att du direkt kan se vart jag är på 
väg. 
 
Nu är det ju dock inte så att alla 
prenumeranter stannar kvar för alltid. Så låt 
oss istället anta att du har ett tapp på 20% per 
månad (för att räkna högt). 
 
Det skulle då innebära att du är tvungen att 
hitta 40 nya kunder/månad. 
Du behöver alltså bara hitta 480 nya kunder 
per år för att hålla en jämn försäljning (att 
jämföras med 2400 vid engångsförsäljning). 
 

 
Om man utvecklar siffrorna i exemplet ovan och lägger till att du har en konvertering på din 
säljsida på 1%, skulle engångsförsäljningen behöva 20 000 besökare/månad, vilket kräver en 
hel del arbete, tid och pengar för att få in. 
Prenumerationsförsäljningen kräver, med samma förutsättningar, 4000 besökare/månad. 
 
Nu är ju det här med prenumerationer och abonnemang inte enbart guld och gröna skogar. 
Oftast krävs det mer arbete för att sälja in en prenumeration än en engångsförsäljning.  
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Det är ju självklart också så att du hela tiden måste se till att dina prenumeranter får valuta för 
pengarna så att de stannar kvar. 
 
Men om du tittar på de stora bolagen inom t.ex. telefoni, tv, bredband, webhotell, 
försäkringsbolag etc. så är det ofta trygga och välmående företag. Deras månatliga svängningar 
är ganska små och de påverkas inte alls i lika stor utsträckning av säsongssvängningar eller 
konjunktursvängningar.  
 
Jag ville ge dig den här korta upplysningen om prenumerations- och abonnemangsprodukter för 
att du åtminstone ska få upp ögonen för det och kunna göra en bedömning om du skulle 
kunna använda det i ditt företag. 
Långt ifrån alla kan göra det, men har du någon som helst möjlighet bör du utnyttja den. 
 

Priset är inte skillnaden… 
 
Ibland får jag känslan av att jag ofta pratar mer om fallgropar och varningar än om möjligheter. 
Det känns inte riktigt bra eftersom jag avskyr negativa tankar, och personer som framför 
negativa tankar. Men samtidigt vore det fel av mig att inte försöka avstyra dig att gå i de mest 
uppenbara och vanligaste fallgroparna. 
Så med det sagt tänkte jag här ta upp ännu en av de tankefel som många nya entreprenörer gör 
när de tar fram sin affärsidé. Men det gäller även de som redan startat upp, för det är mycket 
lätt att sakta men säkert sugas med i det som kallas priskonkurrens. 

 
 
Det absolut enklaste sättet att konkurrera på är att lägga priset under 
konkurrenternas priser. Men att ha lägsta pris som företagsstrategi 
och affärsidé är bland det mest korkade du kan göra. 
 
När jag för några år sedan arbetade för en stor IT distributör blev jag 
uppringd av en av våra kunder. Den här kunden var mycket upprörd 
och påstod att vi förstört hela hans försäljning. Jag bad honom 
förklara. 
 
Han hade köpt in av oss därför att vi levererade våra varor utan fraktkostnad och vi gjorde det 
direkt till slutkunden. Det här gjorde att vi var mycket konkurrenskraftiga på marknaden, om 
man ser det utifrån pris och leveransvillkor. 
Hans företagsidé var att alltid vara billigast på Pricerunner och ligga högst upp på deras listor. 
 
När vi då en dag bestämde oss för att lägga på frakt på våra leveranser, eftersom vi själva annars 
gick back på affärerna, så höll inte den här kundens prisstrategi längre. När han tvingades lägga 
på frakt till sina kunder var han inte längre billigast och hamnade då längre ner på Pricerunners 
listor, vilket resulterade i utebliven försäljning. 
 
Det här är ett praktexempel på en entreprenör som inte har förmågan att addera något 
mervärde, utan använder priset som enda försäljningsargument. Han blev därför extremt sårbar 
och var helt beroende av vilka inköpspriser han kunde få. 
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Jag vill egentligen inte tala illa om någon, men att använda pris som enda konkurrensmedel 
är fruktansvärt korkat och ogenomtänkt. 
 
Vilken idiot som helst kan dumpa priset på sina varor och tjänster, men det finns alltid en 
botten. Dels kan dina konkurrenter göra precis likadant som du och också dumpa sina priser, 
vilket då gör att du inte har någon fördel längre, men sedan är det ju också så att ju mindre 
marginaler du har desto mindre vinst blir det. 
 
Ganska uppenbart eller hur! 
 
Det jag vill att du programmerar in i din hjärna nu när du ska ta fram din affärsidé och dina 
produkter och tjänster är att den strategi du väljer aldrig ska vara beroende av priskonkurrens. 
 
Konkurrera med pris kan man göra vid 2 tillfällen: 
 
1. Du sänker priset tillfälligt för att ta marknadsandelar och för att bygga dig ett varumärke. 
Jag har själv arbetat i ett företag som använde den här taktiken för att komma in på den svenska 
marknaden. Vi lyckades riktigt bra med det och tog oss upp till att bli Sveriges tredje största 
företag inom den här branschen. 
Däremot var det extremt svårt att sedan höja priserna igen. Kunderna hade vant sig vid en låg 
prisnivå och blev riktigt sura och besvikna när vi började höja priset. 
Om jag idag hade fått välja hade vi aldrig gått den vägen för att ta marknadsandelar. Det finns 
bättre sätt. 
 
2. Det andra tillfället när man kan sänka priset är när man har helt klart för sig hur mycket 
man tjänar på varje kund på längre sikt. Genom att dumpa priset på en produkt kan man sedan 
hämta hem det på merförsäljning och efterförsäljningen. 
Den här taktiken kräver att man har mycket bra koll på vad varje kund är värd annars kan det 
bli riktigt dyrt. 
 
Jag arbetade under en period för HP och med deras förbrukningsavdelning för skrivare. Här 
fanns en riktigt klar strategi att man skulle försöka få ut så många skrivare som man bara kunde 
på marknaden, kosta vad det kosta vill, så att man sedan kunde hämta hem förtjänsten på 
förbrukningen efteråt. Problemet var bara att alla de andra skrivartillverkarna hade precis 
samma taktik. 
 
Det är så lätt att man börjar bläddra i importkataloger från t.ex. Kina och kan hitta varor till 
riktigt låga priser jämfört med svenska konsumentpriser, och sedan lägger upp en strategi att 
man ska vara billigast på de här varorna. Men precis som jag sa tidigare så är det extremt enkelt 
för konkurrenterna att göra precis samma sak, och då står du där utan några 
konkurrensfördelar alls.  
Då är det inte speciellt lätt att driva sitt företag. 
 
Så vad du än gör, bygg inte upp din affärsidé enbart på priskonkurrens! 
Pris kan användas som delar i marknadsföringskampanjer etc. men inte som övergripande 
företagsstrategi. 
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Sammanfattning del 1 
 
 
Låt oss sammanfatta det som vi gått igenom hittills. Den här första delen har handlat om att 
ställa in hjärna rätt för att nu kunna gå vidare och konkret hitta din affärsidé och dina 
produkter eller tjänster.  
 
Första och grundläggande förutsättningen för att du 
ska kunna bygga upp ett trivsamt företag, eller 
överhuvudtaget lyckas bygga ett framgångsrikt företag, 
är att du verkligen älskar att arbeta med just det 
område som du ger dig in i. Du kommer då att ha den 
energin och drivkraften som krävs för att sätta dig in 
på djupet i den marknad som du kommer att verka i. 
 
När du verkligen sätter dig in i marknaden och på 
djupet förstår kundernas behov kommer det inte att 
vara speciellt svårt för dig att ta fram rätt produkter. 
Du känner din marknad och förstår hur kunderna 
tänker och känner. 
Du älskar dina kunder och vill göra allt för att hjälpa 
dem. 
 
 
Du ser också till att du har ett högre syfte med ditt företag än att bara sälja produkter eller 
tjänster för att få in pengar. 
När du har rotat ditt syfte med ditt företag (och ditt personliga liv), så att det du gör förbättrar, 
utvecklar, underlättar eller skapar mer glädje för andra, kommer det här med produkter 
”bara” att vara ett verktyg för att kunna uppnå det syftet. 
Just det tankesättet gör att det både blir lättare att ta fram produkter som passar för kunderna 
och att du bygger upp ett harmoniskt, trivsamt och stabilt företag på längre sikt. 
 
Glöm aldrig bort att det är kunderna som utgör grunden för vilka produkter som du ska 
erbjuda. 
Får du ett gap emellan vad du erbjuder och vad kunder frågar efter har du genast skapat dig en 
uppförsbacke. Du skapar och erbjuder produkter utifrån vad kunderna frågar efter, inte tvärt 
om. 
 
Nästa grundläggande produktprincip är att du tänker i flera dimensioner. 
De produkter och tjänster som du erbjuder ska bygga på varandra och det ska vara naturligt för 
dina kunder att vilja köpa flera produkter av dig. 
Ju mer naturligt det är för dina kunder att vilja ha fler produkter av dig desto snabbare och 
enklare kommer det att vara för dig att bygga ett framgångsrikt företag. 
Det är de återkommande kunderna som bygger ett framgångsrikt företag. 
 
Mitt råd till dig är också att du gör allting för att undvika att bygga ditt företag runt din egen 
tid. Egentligen är det inte något råd utan mer en regel för att lyckas bygga upp ett framgångsrikt 
företag. 
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Att sälja sin egen tid innebär bara att du aldrig kommer att känna full frihet. Ett rätt designat 
företag erbjuder ägaren full frihet.  
Det är kanske ingenting som du kan göra direkt ifrån start, men se till att du hela tiden är 
medveten om det och att du hela tiden gör allting du kan för att gå mot ett självständigt företag 
där din egen tid inte är nödvändig för företagets existens. 
 
 

 
Jesper Lindén 
Jesper Linden Consulting 
Affärsutveckling på internet, på riktigt… 
 

Låt oss  gå vidare t i l l  nästa del… 
 
 
 
 

 


