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Affärsidéer finns runt omkring dig! 
Att se affärsidéer och inkomstmöjligheter överallt är en 

underbar känsla. 
Världen är full av möjligheter  

som ännu inte utnyttjats fullt ut.   
 

Del 2 

Av: Jesper Lindén 
 
I del 1 gav jag dig en del insikter i hur man bör tänka för att hitta den mest optimala affärsidén 
som passar för just dig. Jag gav dig också några varningar för vanliga fallgropar. Nu är det dags 
att gå vidare och titta på mer konkreta affärsmöjligheter. 
 
 
 

 
 
Jag tänkte att jag skulle ge dig några olika vägar som man kan gå för att hitta produkter och 
tjänster som man sedan kan bygga vidare. 
Utgångpunkten är precis som jag nämnde i del 1 att det ska vara en affärslösning som man kan 
driva från en dator med internetuppkoppling, och att det ska gå att driva det var ifrån som 
helst. 
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Vi vill också att vår verksamhet ska gå att starta igång hemifrån på vår fritid och med en rimlig 
budget. 
 
Det är alltså inte speciellt små krav som vi ställer, men det är absolut inte orimligt. 
Internet har öppnat upp en helt ny värld för det här med affärslösningar och möjligheten att 
arbeta hemifrån. Så det här med att driva ett företag och samtidigt få tid över till annat är inte 
längre en utopi. Det är fullt möjligt att bygga upp en verksamhet som kan förverkliga alla de 
drömmar du har. 
 
Jag har valt att lägga upp den här rapporten som små fristående avsnitt. Vart och ett har sin 
egen lilla vinkel på hur en affärsidé skulle kunna se ut. 
Jag kommer bara vid ett fåtal tillfällen att ge dig konkreta produkter eller tjänster. Tanken med 
den här rapporten är att väcka din fantasi så att du sedan kan utveckla dina egna idéer. Jag vet 
av erfarenhet att en del personer helst skulle vilja ha en helt färdig idé med färdiga produkter 
eller tjänster, och helst helt färdigt säljmaterial etc. också, men så fungerar det inte i verkliga 
livet. 
 
Om någon erbjuder dig ett helt färdigt 
koncept bör dina varningsklockor 
börja ringa direkt. Det innebär då att 
samma koncept, samma produkter, 
samma säljmaterial etc. också kommer 
att användas av väldigt många andra 
personer.  
 
Du måste hitta din egen väg.  
 
Har du studerat del 1 så vet du också 
att allting måste utgå ifrån dina egna 
kunskaper, talanger, egenskaper och 
intressen. Du kommer aldrig att hitta 
en helt färdig lösning som passar in på just dig. Det är helt enkelt någonting som du måste 
arbeta fram själv utifrån dina egna förutsättningar och utifrån vad dina tänkta kunder frågar 
efter. 
 
Okej,  låt oss  gräva ner oss  i  möj l igheter ,  produkter ,  t jänster ,  idéer… 
 
En liten sak innan vi börjar, som egentligen är självklar, allt det jag berättar om nedan kommer 
inte att passa dig. Du studerar det här utifrån det som du tagit fram i del 1 och ser om det här 
kan passa in på din vision. 
Jag vill heller inte att du låser fast dig vid exakt det som jag beskriver. Jag kan bara ge dig 
exempel utifrån mina ögon och mina värderingar. Om du hittar egna infallsvinklar och idéer 
utifrån det som jag visar dig kan du skapa riktigt bra möjligheter. 
 
Det är också så att de olika avsnitten här nedan är en blandning av konkreta produkttips och 
tips om strategier och marknadsföring. Jag har valt att lägga upp det så för att få igång din 
tankeverksamhet så mycket som möjligt.  
Om man redan från start har en bra affärsidé och en företagsstrategi kanske det är konkreta 
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produkter eller tjänster som man letar efter. Men jag tror dock att de flesta som tar del av den 
här rapporten inte riktigt har sin affärsidé och företagsstrategi helt klar för sig.  
 
Så ta på dig tänkarmössan, visionärsglasögonen och låt din hjärna arbeta fritt, nu kör vi… 
 
 
 

 

 

 

Spionera och ”stjäl” från andra! 
 
Jag får då och då personer som säger att de funderat och funderat man kan inte hitta något sätt 
att tjäna pengar på sina intressen. De påstår att det helt enkelt inte finns några sätt att göra det 
kommersiellt gångbart. 
 
Det här påståendet kan man då bemöta på lite olika sätt. 
Dels kan man titta lite vidare och bredare. Jag tar upp och pratar mer om det tänkandet under 
rubriken ”Köksvägen” här nedan. 
 
Men det som blir min första tanke när jag hör påståendet att man inte kan komma på något 
sätt att tjäna pengar på sina intressen, talanger och personliga egenskaper är att man inte gjort 
sin hemläxa. 
Det första man ska göra är att ge sig ut på nätet och googla på det område som man är 
intresserad av att arbeta inom. 
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Titta på vad andra har gjort tidigare, titta på vad som redan finns där ut. 
I 99% av fallen finns det alltid någon annan person som tjänar pengar, på ett eller annat sätt, 
inom precis det område som du påstår att du inte kan tjäna pengar. 
Den absolut enklaste vägen är att ge sig ut på den internationella marknaden och ta reda på hur 
andra tjänar pengar på just ditt område. 
Titta på hur de har lagt upp det hela. 
Titta på vilka produkter eller tjänster som de erbjuder. 
 
Ser det bra ut kan du mycket väl ”stjäla” konceptet men sedan göra din egen version av det. 
 
Det finns alltid personer före dig som vandrat den väg som du nu drömmer om. Spionera på 
dem och kopiera det som är bra. Varför ska du uppfinna allting på nytt när det redan finns 
idéer och upplägg som fungerar? 
 
De bästa idéerna kommer utifrån att man förädlar de idéer och produkter som redan finns. 
 
Läs gärna den meningen en gång till, för det är en av nycklarna till att verkligen starta igång 
någonting. Allt för många tror att det handlar om att uppfinna någonting helt nytt som inte 
finns. Med den tanken kommer man inte igång alls. 
 
Fundera på hur du kan förädla det som redan finns. 
 
Man hittar andra infallsvinklar och användningsområden. 
Man paketerar det på ett annat sätt. 
Man hittar andra målgrupper. 
Man specialiserar sig på en specifik målgrupp och försöker dominera marknaden där. 
Man genomför marknadsföringen på annat sätt. 
Man kombinerar flera olika idéer, koncept, produkter och tjänster så att det blir nya spännande 
och attraktiva paket och erbjudanden. 
 
Det finns mängder med sätt där du kan ta redan framgångsrika koncept och sätta din egen 
prägel på det. 
 
Var Google först med sökmotorer på internet? 
Var Facebook först med sociala nätverkssidor? 
Var Microsoft först med operativsystem för datorer? 
 
Tror du att ovan nämnda företag lät bli att spionera på sina konkurrenter innan de tog fram sitt 
eget koncept? 
 
Du behöver inte vara först för att bli störst. 
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Köksvägen 
 
Uttrycket ”köksvägen” brukar jag använda när jag visar marknadsföringsvägar, men det passar 
även bra när du skapar din affärsidé. Det handlar om att ta en annan väg in på en marknad 
som av en eller annan anledning är svår att gå in på. 
Det kan t.ex. vara att marknaden är extremt konkurrensutsatt eller att det redan finns ett par 
riktigt stor jättar som blockerar huvudingången för det här området. 

 
Det vi försöker göra då är istället att 
hitta andra infallsvinklar.  
Låt mig få ge dig ett exempel från 
min egen verksamhet. Du kanske 
redan har hört det här exemplet 
tidigare men låt mig få dra det lite 
snabbt. 
 
För några år sedan skulle jag 
rekommendera ett webbhotell som 
affiliate. Jag fick alltså betalt av 
webbhotellet om jag kunde 
rekommendera några kunder till 

dem. 
 
Min första tanke som föll sig naturligt var att gå ut och söka efter bra sökord och fraser som var 
relaterade till just webbhotell, och sedan börja sökmotoroptimera och annonsera. 
Men ganska snart insåg jag att webbhotellsbranschen är en extremt konkurrensutsatt bransch 
och att jag skulle få det mycket svårt att marknadsföra ett webbhotell direkt rakt upp och ner. 
 
Så jag funderade vidare och kom fram till att det egentligen inte är ett webbhotell som är det 
primära för de som vill hyra en webbhotells plats. Platsen i sig är inte målet med sökandet. 
Anledningen är snarare att man vill ha en plats för att publicera sin hemsida. 
 
Min tanke blev då att istället försöka fånga personer innan de ens skapat sin hemsida. Innan de 
ens börjat fundera på att leta efter webbhotell. 
 
Jag bestämde mig för att skapa en kurs i hur man bygger en hemsida och i min marknadsföring 
vände mig till alla de som var intresserade av att lära sig detta. 
I själva kursen förklarade jag sedan att man måste ha ett webbhotellskonto för att kunna 
publicera sin hemsida.  
 
Så jag rekommenderade webbhotellet i själva kursen och det blev då en naturlig del för 
deltagarna att ta det steget. 
På det här sättet tog jag ”köksvägen” in i webbhotellsbranschen och lyckades fånga väldigt 
många kunder den vägen. 
Vid ”huvudentrén” fajtades alla andra webbhotell med varandra och spenderade mängder med 
pengar på marknadsföring för att kunna synas. 
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Det här tänkandet och konceptet kan du applicera på många andra områden. 
Har du bara klart för dig vilken typ av kunder som du skulle vilja attrahera kan du också 
fundera över olika infallsvinklar för att fånga den här kunden. 
Kanske finns det sidoområden som är mindre konkurrensutsatta och där du då kan fånga 
kundernas intressen enklare och billigare än att gå på det mest uppenbara så som alla andra gör.  
 
 
 

Tjäna pengarna på sidoprojekt 
 
Egentligen är väl det här en del av föregående avsnitt (Köksvägen), eller en förlängning av det. 
Som jag berättade i exemplet i det avsnittet så tjänade jag pengar på att rekommendera ett 
webbhotell. De här rekommendationerna var inbyggda i den hemsideskurs som jag sålde in till 
mina kunder. 
Jag fokuserade alltså helt och hållet på att göra den här kursen så bra som möjligt. Det var själva 
kursen i sig som var mitt eget bidrag och det som jag promotade utåt. Att lära ut hur man 
byggde en hemsida var mitt bidrag till världen. 
Nu var det dock så att jag inte tog ett enda öre betalt för kursen. 
Pengarna tjänade jag på sidoprojekt så som t.ex. webbhotellet som jag rekommenderade. 
 
Det här är någonting som du kan ha i bakhuvudet när du spånar på dina affärsidéer och de 
produkter eller tjänster som du vill sälja. 
Som jag nämnde i del 1 så är det i första skedet viktigare att fokusera på vad du kan bidra med 
till världen än att försöka hitta ett sätt att tjäna så mycket pengar som möjligt för egen del.  
Om du bidrar till att förbättra, utveckla, underlätta eller skapa mer glädje i världen och bland 
dina medmänniskor kommer pengarna att komma på ett naturligt sätt. 
 
Ett praktexempel på det är Mark Zuckerberg som grundade Facebook. Hans inställning var rakt 
igenom att bidra med någonting till världen, pengarna kom i andra hand. Och den taktiken 
gick ju rätt bra för honom. 
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Om du inte har någon klar produkt eller tjänst från start kan du alltid börja med att bidra med 
någonting annat till världen och hjälpa folk på något sätt. 
Om folk tycker om vad gör kommer det också att utvecklas affärsmöjligheter längs med vägen. 
 
Precis som med Facebook och Google så bygger deras idéer på gratis tjänster i grunden. Sedan 
har man lagt till sidoprojekt i form av att sälja reklamplatser. 
Så det är självklart en taktik som man kan använda sig av. 
 
Jag vill dock lägga in en liten varning för att grunda hela sin idé från start med tanken att 
finansiera allting med reklam efteråt. 
Gör man på det sätt som jag gjorde med att väva in en naturlig produkt eller tjänst i ett 
utbildningsmaterial så kan det fungera bra, men om man bara satsar på att sälja reklamplatser 
på sin hemsida blir det MYCKET svårare. 
 
Det är bara att fråga alla de tusentals bloggare som finns där ute och som försöker tjäna lite 
pengar på att ha banners på sina sidor. Det är ytterst få av dem som tjänar någonting. 
 
Ska man sälja reklam på sin sida måste man ha en väldigt trafikerad sida för att lyckas. 
Den taktiken tycker jag inte att du ska satsa på från start. 
Det är bättre att du försöker hitta produkter och erbjudanden som är relaterade till det innehåll 
som du har på din sida (så som i mitt eget exempel), då kan det fungera bra med att 
rekommendera andras produkter. 
 
 

Sälja information 
 
Informationsprodukter är någonting som ligger mig varm om hjärtat. Beror väl på att det just 
det som jag själv till största delen byggt mitt eget företag på. 
Internet består ju till största delen av information och det är också sökandet efter information 
som folk på internet mestadels sysslar med. 
Dessutom är informationsprodukter mycket enkla att automatisera vilket gör det till den mest 
optimala produkten att syssla med om man vill bygga upp ett företag som kan ge frihet. 
Så att bygga sin verksamhet på information är inte helt fel.  
 
Informationsprodukter är dock ett ganska brett begrepp så låt mig få ge dig några exempel. 
Det kan t.ex. vara böcker, ljudinspelningar, videofilmer etc. men det kan också vara bloggar, 
chattar, forum eller andra sociala nätverk. 
Den gemensamma nämnaren här är att produkten hjälper att svara på frågor och funderingar 
som mottagaren har. I vilket format informationen levereras är egentligen bra en fråga om 
smidighet och marknadsföring. 
 
Ser man på det som vi vill göra här, sätta upp en verksamhet baserat på datorer och internet, så 
kan informationsprodukter komma förpackade som t.ex.: 
 

• E-böcker (t.ex. PDF dokument) 
• Ljudinspelningar (t.ex. MP3-filer) 
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• Videofilmer (t.ex. skärminspelningar) 
• Medlemssidor 
• Bloggar 
• Coachingprogram (gruppcoaching över internet) 
• Webinar 
• m.m. 

 
Jag ska strax visa några exempel på det här men är det verkligen värt att skapa 
informationsprodukter och försöka sälja det?  
En del säger t.ex. att e-böcker är någonting som fungerade för några år sedan men som nu är på 
väg bort? Det finns ju mängder av dem och konkurrensen måste vara stenhård - eller? 
 
Låt mig få upplysa dig... 
Informationsprodukter, och definitivt e-böcker, är hetare än någonsin! 
Här är lite statistik och prognoser över e-boksförsäljningen i USA. 
 
 
 
 

 
 
Det är definitivt en marknad som växer. 
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Redan 1996 skrev Bill Gates en artikel om ”Content Is King”.  
Han förutspår att de stora pengarna på internet kommer att genereras 
från information. 
 
 

 
 
 
Vidare fastlår han att inget företag är för litet för att ta del av den här kakan och att vem som 
helst med en dator och en internetuppkoppling kan publicera den information som de tar 
fram. Man kan dessutom distribuera den över hela världen näst intill gratis. 
 

 
 
Det här är mycket fascinerande eftersom vi just nu befinner oss just där - i ”framtiden”. 
En enskild helt okänd privatperson kan på några dagar skapa en informationsprodukt och göra 
den tillgänglig för hela världen innan månaden är slut. Han eller hon kan få tusentals personer 
att ta del av informationen utan att det kostar någonting mer än tid. 
Kan man dessutom skapa eller lägga fram informationen så att man kan ta betalt för den blir 
det en fantastisk inkomstkälla. 
Låt oss titta på hur man kan ta fram informationsprodukter. 
 
 

En del av de tips på att hitta innehåll till dina produkter som jag visar här framöver 
innebär en del kunskaper i engelska. Jag vet att inte alla behärskar engelska språket men 
har du bara lite kunskaper kommer du ändå att kunna ta del av många av tipsen nedan.  

 
 
 



© Jesper Linden Consulting – www.jesperlinden.se 10 

Vill du uppfinna hjulet på nytt eller…? 
Förmodligen kan du inte allting om det område och den nisch du vill gå in i. Det är en 
omöjlighet att kunna allting. Dessutom är det ju så att ingenting är nytt under solen.  
Det finns alltid någon annan som gjort ungefär samma sak och som tänkt ungefär samma 
tankar som du själv gör just nu.  
 
Det finns förmodligen ganska många som lagt ner många, många timmar och spenderat mycket 
pengar på att leta och ta fram fakta inom precis den nisch som du just ska gå in i.  
Många före dig har också spenderat många, många timmar på att sätta ihop materialet för att 
visa upp det här för andra. 
Så frågan som du bör ställa dig just nu är om DU verkligen ska göra allt det här arbetet igen.  
Om DU verkligen också ska lägga ner många, många timmar och tusenlappar på att ta fram 
mer eller mindre exakt samma information som andra gjort tidigare. 
 
Behöver du verkligen uppfinna hjulet igen??? 
 
När man ställer sig den frågan inser man hur 
absurt det är att tusentals personer världen 
över just nu lägger tid på att ta fram ungefär 
samma saker. 
Låt oss i första hand fokusera på att använda 
och utveckla det som andra redan skapat och 
som redan finns på marknaden för att 
komma igång så snabbt som möjligt. 
 
 
Vi kommer att titta på 2 olika infallsvinklar: 
 

• Produkter/tjänster som vi skapar 
själva och sätter vårt eget namn på. 

• Produkter/tjänster som andra 
tillverkat och där vi kan tjäna pengar 
på att sälja eller rekommendera det 
rakt av. 
 

 
Jag rekommenderar i första hand egna produkter då de oftast är mer lönsamma och kan 
utvecklas och kontrolleras på ett bättre sätt, men det kräver lite mer arbete och tar lite längre tid 
att komma igång med. 
Väljer du att arbeta med andras produkter som återförsäljare eller affiliate (kommer strax att 
förklara mer) så kan du komma igång näst intill direkt, men å andra sidan är det svårare att 
bygga upp sitt eget varumärke som du kan dra nytta av på längre sikt. 
 
Jag kommer här att visa exempel på båda varianterna och det är helt upp till dig vad du vill 
arbeta med. Det finns naturligtvis inte några hinder för att du arbetar med båda delarna. 
Låt mig få ge dig några olika infallsvinklar och olika sätt du kan använd dig av för att hitta och 
ta fram informationsprodukter. 
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Paketera om 
Precis som jag påpekat flera gånger förut så behöver man absolut inte uppfinna hjulet på nytt. 
Man behöver inte komma fram med en helt unik grundidé.  
Ett sätt att skapa en bra informationsprodukt är att utnyttja sådant som andra redan har gjort.  
 
Det finns t.ex. oerhört många faktaböcker i tyckt bokformat som ligger på bokhandlarna och 
samlar damm. Många innehåller riktigt bra information, men de kommer aldrig ut till en bred 
publik därför att författaren inte är kunnig eller intresserad av marknadsföring. Oftast är han 
eller hon riktigt duktig på sitt område men låter sedan något bokförlag ta hand om spridning 
och marknadsföring. Är författaren då inte känd sedan tidigare kommer förlaget inte att satsa 
allt för mycket pengar på att få ut boken. 
 
Här finns det en möjlighet för dig att gå in. 
När du hittar en bra bok inom ditt område, som du tror att dina tänkta kunder kan ha nytta av, 
kan du ta kontakt med författaren och fråga om ett samarbete. 
 

Den enklaste varianten är att du tar 
innehållet i boken och gör om det till ett 
annat format. 
Det skulle kunna vara att du gör om det till 
en ljudbok. (kolla dock först med förlaget 
om rättigheter till ljudboksformatet).  
 
Du skulle kunna göra om innehållet i 
boken till en presentation och spela in en 
film av det. Det går att göra det här väldigt 
enkelt med bara en Powerpoint 
presentation och ett 
skärminspelningsprogram. 
 

Du skulle kunna göra en serie med informationsmaterial som du säljer i delar som en 
prenumeration. 
Kanske lägga upp det på en medlemssida på nätet. 
 
Du skulle kunna intervjua författaren om innehållet i boken så att han själv fick beskriva allting 
med egna ord. 
Kan sedan publiceras som ljudfil eller kanske videointervju. 
 
Det finns många olika vägar man kan gå för att använda sig av det som redan är skapat. 
Du ska vara medveten om att de flesta författare inte har någon som helst koll, tanke eller 
kunskap att själv göra om sitt material till andra format. 
 
Om du gör arbetet kan du sedan dela vinsten med författaren, och alla är lyckliga och glada. 
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Intervjua en experter 
En annan variant är att du intervjuar experter inom ditt område. Sedan sammanställer du 
intervjuerna till att säljbart material. 
Du behöver då inte vara expert själv för att skapa din egen informationsprodukt. Du behöver 
bara vara så pass insatt att du kan ställa de rätta frågorna för att få ut värdefull information från 
experten. 
 
Låt säga att ditt område är trädgård och växter. Varför då inte ta kontakt med någon 
trädgårdsmästare och be honom eller henne att berätta och visa exakt hur man klipper ett 
äppleträd på rätt sätt (eller vad det nu kan vara). 
Du får direkt informationen från en expert och behöver själv inte lägga ner timmar på att sätta 
dig in i det och själv försöka bli expert på rekordtid. 
 
 

”Stjäla” och översätta… 
Fördelen med att arbeta på den svenska marknaden är att mycket av det engelska material som 
finns i världen ännu inte har översatts och marknadsförts i Sverige. 
 
Ibland brukar jag surfa runt på de olika engelska sidor som finns inom en viss nisch bara för att 
skapa mig en bild av hur nischen ser ut utanför Sverige. 
 
Varje gång blir jag lika exalterad och min 
entreprenörscell i hjärnan börjar arbeta på högvarv. 
Utbudet av engelska sidor inom vilken nisch som 
helst är många gånger större än här hemma i 
Sverige, vilket är naturligt. 
 
Bara genom att lägga någon eller ett par timme på 
detta hittar man ofta 3-4 riktigt bra sidor inom den 
nisch man vill starta upp med. Dessutom hittar 
man nya infallsvinklar och nya upplägg som man 
kanske inte tänkt på tidigare. 
 
Du kan genom att ”stjäla” information och 
översätta till svenska mycket snabbt skapa din egen informationsprodukt. 
Jag säger här inte att du ska kopiera en annan sida rakt av, utan mer ta de idéer och de upplägg 
som du tycker är bäst. 
Det är precis så allting fungerar, du tar de bästa idéerna som du kommer i kontakt med och 
sätter ihop ditt eget material. 
Genom att söka på den engelsktalande marknaden bland engelska sidor kan du dels få riktigt 
bra med inspiration och du kan dessutom spara väldigt mycket tid och tankearbete. 
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”Färdiga” informationsprodukter 
 
När jag för några år sedan första gången kom i kontakt med det som jag tänkte visa här blev jag 
mycket exalterad. Jag såg riktigt stora möjligheter att kunna producera ”eget” 
informationsmaterial snabbt och enkelt. 
 
Det handlar om ResellRights och PLR (Private Label Rights). 
 
Det finns marknadsförare som producerar mängder med ”gratis” informationsmaterial (och 
även programvaror etc.) som de sedan delar ut rättigheterna till så att andra får använda det. 
Hela konceptet är egentligen en form av marknadsföring, men jag tänkte inte här fördjupa mig 
i vilken nytta tillverkaren av det här materialet har av att låta dig köpa rättigheten till det. Låt 
oss nöja oss med att du faktiskt kan dra nytta av det på ett enkelt och billigt sätt. 
 
ResellRights innebär att du får rättigheten att sälja det här materialet vidare och behålla 100% 
av vinsten.  
Ja det stämmer faktiskt. Du får sälja det helt fritt och behålla hela vinsten. 
Det finns lite olika varianter av rättigheter och på vilket sätt du får använda dig av det, men 
grundprincipen är att du köper loss rättigheten till materialet för att få sälja det vidare. 
Oftast kostar det inte speciellt mycket att köpa rättigheten. Det är till och med så att det finns 
tusentals med gratis ResellRights produkter. 
 
PLR (Private Label Rights) ger dig ännu mer frihet. Du får sätta ditt eget namn på produkten 
och sedan sälja den vidare och behålla hela vinsten. 
 
Som jag sa finns det tusentals och åter tusentals med produkter som marknadsförs på det här 
sättet. Det finns dock vad jag vet tyvärr ingenting på svenska. 
 
Jag blev som sagt mycket exalterad och började köpa in och ladda ner stora mängder produkter 
när jag först kom i kontakt med det här. Det jag dock ganska snart upptäckte var att kvaliteten 
på de här produkterna varierar stort. 
Mycket håller ganska låg kvalitet men det finns också guldkorn. 
 
Även om det mesta är enklare produkter så duger mycket av det för att användas som innehåll i 
en blogg eller som delar av gratis eller bonusprodukter som man kan dela för att stärka sitt eget 
varumärke. 
I mitt eget fall har jag ibland plockat ut de delar som jag tycker är bra och sedan satt ihop mitt 
eget material. Jag har också använt det här för att ”stjäla” rubriker och argument när jag själv 
skapat mitt eget material. 
 
Då och då stöter man också på guldkorn bland det här materialet. Oftast får man betala några 
hundralappar extra för det, men det är småpengar i jämförelse med att skapa allting själv. 
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Sidokommentar  
Jag hade faktiskt funderingar på om jag över huvud taget skulle ta upp det här med ResellRight 
och PLR produkter i den här rapporten. 
Anledningen är att när jag tidigare pratat om det så har en del personer misstolkat allting och 
trott att man inte behövt anstränga sig själv. Att man för några hundralappar kan köpa 
rättigheten till tusen produkter och sedan bara slänga upp dem som de är på en hemsida för att 
tjäna pengar.  
Så är det självklart inte. 
 
Däremot kan du få riktigt bra inspiration av de här produkterna och du kan få bra underlag för 
att skapa någonting eget av det. 
Det är så jag vill att du ser på det här. 
Har du sedan turen att hitta några guldkorn (vilket jag själv gjort flera gånger) då kan du 
faktiskt tjäna pengar på att sälja produkterna vidare precis som de är. 
 
För att ge dig ett exempel så satte jag för några år sedan ihop ett paket med några eböcker och 
ett par programvaror inom ett område. Alla produkterna och programmen var ResellRights 
produkter. Det här paketet marknadsförde jag sedan i Sverige (trots att allting var på engelska) 
och omsatte strax under 100 000kr på ett par veckor. 
Min kostnad för inköpet av de här produkterna var ca.600kr. 
Så visst går det att tjäna pengar på det om man har lite fantasi och kan hitta rätt produkter som 
kunderna verkligen har nytta av. 
 

Så hur gör man nu för att få tag på produkter med den här typen av rättigheter? 
 
Det är väldigt enkelt. 
Vill du ha tag på rättigheter inom ett visst specifikt område gör du helt enkelt bara en sökning i 
Google på det området och lägger till PLR eller ResellRights efter. 
 
Vill du ha samlingssidor och medlemskap där man kan ladda ner många olika produkter söker 
du på enbart ”product label rights” eller ResellRights. 
 
En av mina klara favoriter är SureFireWealth där jag själv varit medlem under många år. 
http://jesperlinden.se/surefirewealth  
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Affiliateprodukter 
 
Återförsäljarprodukter eller affiliate produkter som det kallas på engelska är ett av de enklaste 
sätten att komma igång på. 
Du rekommenderar helt enkelt andras produkter och får sedan en provision om någon skulle 
köpa produkten tack vare din rekommendation. Det finns även varianter av det där du får 
provision för varje besökare som du skickar till en sida, eller för varje person som registrerar sig 
på något sätt. 
Hela konceptet går ut på att du hjälper till att marknadsföra och driva besökare till 
återförsäljarens produkter, och du belönas efteråt efter resultat. 
 
Det kostar ingenting att bli affiliate för ett företag. Det enda som krävs är att företaget som du 
vill rekommendera har ett marknadsföringssystem uppsatt för att kunna hantera den här typen 
av marknadsföring. 
Jag rekommenderar att man går via någon av alla de samlingsportaler som finns för affiliates. 
Där kan du välja och vraka mellan olika företag, produkter och tjänster och välja ut det som 
passar in på ditt koncept och din affärsidé. 
 
Det finns väldigt många sådan här nätverk, här är några exempel (det finns många, många fler) 
på svenska och internationella siter där du kan registrera dig och börja söka efter företag och 
produkter. 
 
http://www.affiliator.se/  
http://www.double.net/sv/ 
http://www.zanox.com/se 
http://www.tradedoubler.com/se-sv/ 
http://adtraction.com/sv/affiliates 
 
http://www.clickbank.com/ 
http://www.click2sell.eu/ 
http://www.affiliatebot.com/ 
http://shareasale.com/ 
 
Sedan måste man självklart även nämna Google AdSense som också är en form av affiliate 
marknadsföring där man får betalt när någon klickar på annonser som man har på sin sida. 
Googles system är väldigt lätt att hantera men det kräver dock en hel del trafik för att generera 
några pengar att prata om. 
 
Det här var bara ett axplock av alla de affiliate närverk som finns. Dessutom har många företag 
egna uppsättningar för återförsäljare. När man blir lite varm i kläderna brukar man kunna hitta 
precis de produkter eller tjänster som man vill marknadsföra direkt från det företag som säljer 
dem. 
 

Hur arbetar man med affiliate produkter? 
Det här är som sagt det absolut enklaste och snabbaste sättet att komma igång på. Det kostar 
ingenting och du behöver själv inte köpa in någonting, hantera betalningar, leveranser eller 
support. 
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Däremot kan jag mycket ofta se att folk inte vet eller förstår hur man ska hantera det här. Jag 
ser ofta folk som bara lägger till några allmänna banners på sin blogg och hoppas på att någon 
ska klicka på dem och köpa. En taktik som ytterst sällan fungerar. 
 
Eller ännu värre, de personer som gör samlingssidor fyllda med bara erbjudanden från olika 
affiliate program.  
Det tillför ingenting till världen och sidan blir väldigt ointressant för den som besöker den. 
Folk söker inte allmänt på nätet, man söker efter någonting specifikt. 

 
 Om du ska blir riktigt framgångsrik med 
affiliateprodukter ska du välja ut en specifik 
produkt och sedan rekommendera och 
marknadsföra den produkten fokuserat. 
Jag har gjort det här själv vid ett antal tillfällen och 
det fungerar utmärkt. 
Ett exempel är då jag rekommenderade en 
programvara för att sätta upp medlemsportaler på 
nätet. För att promota det här så effektivt som 
möjligt skapade jag en helt ny sida, med eget 
domännamn (hemsidesadress) enbart för den här 
programvaran.  
På sidan förklarade jag alla fördelar med 
programmet och jag förklarade att jag själv 
använde den och att det var bland det bästa på 

marknaden.  
Att komma upp med idéer för säljtexter och argument för den här typen av hemsida är inte 
speciellt svårt. Alla argument finns ju redan på säljarens sida så det är bara att använda. 
På lite olika ställen på sidan hade jag sedan länkar för de som ville veta mer. Länkarna gick till 
återförsäljaren och jag kunde få en provision om någon köpte.  
 
Ska man lyckas som affiliate måste man arbeta fokuserat med en viss typ av produkter och 
tjänster. De här produkterna ska självklart vara en del av din egen vision och det som du vill 
hjälpa dina kunder med. 
Du måste själv tro på produkten och tycka att den är bra, och du måste verkligen se till att den 
tillför någonting till dina kunder och det område som du verkar inom. 
Det du rekommenderar till andra sätter också ett avtryck på vem du är och vad ditt företag står 
för. Tänk om fler marknadsförare på nätet kunde inse det, då skulle vi slippa se 
rekommendationer produkter och tjänster som ger bra provision för affiliate marknadsföraren 
men uselt innehåll för kunden.  
 
Jag ser tyvärr väldigt ofta affiliate banners för spelbolag, banker (låneinstitut) och reseföretag på 
sidor som inte har med de områdena att göra alls. 
Anledningen att de här personerna valt just de här affiliateprogrammen är för den typen av 
företag oftast erbjuder höga provisioner. 
Men det här är bara ett praktexempel på att man bara har satt sitt egna ekonomiska intresse i 
första rummet. Man har inte funderat på om det passar in på den sida man har eller om det 
passar för den typ av kunder man har. 
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Allmänna banners kan fungera om du har hundratusentals besökare på din sida varje månad. 
Då kanske du får någon stackars besökare att klicka och köpa. 
 
Taktiken är alltså att vara fokuserad på att marknadsföra specifika produkter och tjänster. 
 

Instruktioner och beskrivningar 
Jag har också marknadsfört affiliateprodukter med hjälp av instruktioner och beskrivningar. 
Bl.a. har jag marknadsfört olika plugins till hemsidessystemet Wordpress genom att göra 
instruktioner för olika moment i Wordpress. Om man t.ex. vill sätta upp ett formulär på bästa 
sätt så har jag gjort en instruktion om det, och i den instruktionen rekommenderar jag det 
plugin som passar bäst för uppgiften. Jag får en provision om någon går vidare och köper 
pluginen. 
 

Tänk rätt så lyckas du. 
Jag ser affiliateprodukter och företag som någonting som kan hjälpa mig att ge mina kunder 
precis det som de behöver. Jag kan personligen inte tillverka allting själv och då får man 
rekommendera andra resurser. Huvudsyftet är alltid att hjälpa mina kunder att ta ett steg 
framåt. Det blir en del av mitt företag och ett samspel med andra företagare som gynnar alla 
parter. 
 
Motsatsen till det tänkandet är de som ser affiliateprodukter som annonser som man kan lägga 
upp på sin sida. 
Annonser och reklam är någonting som de flesta irriterar sig på. 
Bra rekommendationer vill man däremot ha, framför allt om rekommendationen kommer från 
någon man har förtroende för och som man upplever kan sin sak. 
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Bygg expertstatus genom att samarbeta och rapportera 
 
Egentligen hör väl det här mer till strategi och marknadsföring, men låt mig ändå få nämna 
några ord om det då det även kan knytas ihop med produkter och tjänster så som t.ex. egna 
informationsprodukter eller affiliateprodukter. 
 
Många av de mest kända personer som man i media förknippar med experter eller ”ikoner” har 
inte fått den statusen helt på egen hand.  
Ett praktexempel på det är Oprha Winfrey. Hon är en av de största ikonerna i mediavärlden. 
Själv är hon egentligen inte någon expert inom något specifikt område (mer än som 
programledare). Däremot har hon genom att intervjua och samarbeta med intressanta personer 
lyckats bygga upp ett enormt eget varumärke. Ett varumärke som omsätter miljarder varje år. 
Det här är väldigt fascinerande om man ser det utifrån att du nu står här och ska skapa din 
affärsidé. 
 
Tänk om du kunde uppnå expertstatus inom ditt område, det som du brinner för, genom att 
bara samarbeta med andra som redan är experter inom området. 
Faktum är att genom att ses tillsammans med andra experter kan man höja sin egen status till 
skyarna utan att själv egentligen vara expert. 
 
Du skulle mycket snabbt kunna skapa dig ett namn genom att använda den här taktiken. Skapa 
dig en kontaktdatabas med personer som följer dig för att du rapporterar om intressanta saker 
från andra experter. Med en stor skara personer som följer dig kommer också möjligheten att 
tjäna pengar på både på egna produkter och samarbeten med andra. 
 
Ska man översätta det här till en verksamhet som du kan driva på nätet så skulle det kunna vara 
en blogg/hemsida du driver. På den här bloggen låter du andra experter göra inlägg och 
uttalanden. 
Du kan rida på deras expertis och kändisskap för att driva folk till din blogg. När du har folk 
som följer och läser det som publiceras har du också möjlighet att påverka dem med annan 
information och erbjudanden på din sida. 
 
Min uppgift här är som jag sa tidigare att lyfta olika infallsvinklar så att du kan hitta din egen. 
Det här är en av dessa infallsvinklar. Kanske kan det vara någonting för dig att bygga vidare på 
inom ditt eget intresseområde. 
 
Fördelen med att start på det här sättet är att du låter andra personer skapa innehållet på din 
hemsida. Du kan snabbt bygga upp en sida med expertinnehåll som är intressant att ta del av 
för dina besökare. Dessutom dra experter ofta med sig sin tidigare publik och du får mycket 
publicitet gratis på köpet. 
 
Nu tog jag Oprha som exempel här vilket egentligen kanske inte var det bästa då hon har 
spridit sig över flera olika områden. Det bästa du kan göra är att fokusera på ett specifikt 
område, en specifik nisch, och där använda dig av den här taktiken. Då kan du få snabb effekt 
av det. 
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Färdigt säljsystem med miljontals kunder 
 
För inte så länge sedan tog jag del av en historia från en kille som heter Jason. Han arbetade 
tidigare som affiliate marknadsförare (som jag beskrivit tidigare). Han levde på det men inte 
mycket mer än så. 
Bland annat arbetade han mycket med Amazons affiliate program. Amazon är ett av de största 
säljföretagen på nätet idag. Mest kända är de väl som världens idag största bokhandel, men 
egentligen säljer de allt mellan himmel och jord på sin hemsida. 
 
Jason lyckades som sagt var hyfsat bra med att rekommendera produkter på Amazon och sedan 
få en provision för de som köpte. 
Men så börjande han fundera över om han verkligen satt på rätt position. Som affiliate 
marknadsförare får man anstränga sig rätt mycket för att hitta och driva personer till andras 
sidor. Det vore ju mycket smidigare om man själv kunde vara den som ägde produkterna och 
sedan lät andra sälja. 
 
Han tittade då på Amazons upplägg och 
fann att Amazon har ett mycket effektivt 
lager, distributions- och 
marknadsföringssystem som de erbjuder alla 
som vill sälja sina produkter via dem.  
För att klargöra så äger alltså Amazon inte 
själva de produkter som de säljer. De 
fungerar ”bara” som återförsäljare för andras 
produkter. 

 
 
Deras system är uppbyggt så att du kan sälja 
dina produkter via deras webbshop och de 
tar sedan en provision för att tillhandahålla systemet. Amazon har miljontals med personer som 
besöker sin webbshop varje dag och de spenderar oerhört mycket pengar på marknadsföring för 
att dra in personer till sina hemsidor, så det är inte helt fel att synas med sina produkter där. 
 
 
Det innebär att om man säljer sina egna produkter via Amazons shoppingsystem kan man få 
väldigt mycket trafik gratis. Det är betydligt mycket högre trafik där redan från start än vad man 
kan få i en egen webbshopp. 
 
Men de erbjuder också möjligheten att lagra, packa och distribuera produkter… 
 
Jasons hade tidigare bara sysslat med affiliate produkter och hade inga egna produkter. Han 
tittade då på Amazons sidor vilka produkter som sålde allra bäst. Vilka produkter som låg på 
topp 100-listan. Sedan tittade han på presentationerna för dessa produkter för att försöka hitta 
produkter som säljer men som inte presenteras på ett optimalt sätt.  
 
Det kunde t.ex. vara att produktbilden inte var optimal eller att beskrivningen inte var så 
säljande som den skulle kunna vara. 
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Han fick fram en lista med produkter som var intressanta och som han trodde skulle kunna 
sälja bättre med rätt marknadsföring. 
  
Sedan gick han vidare med att söka efter tillverkare och grossister för de här produkterna och 
hittade några som han skulle kunna köpa in av. 
Han köpte in ett mindre parti och såg till att det levererades direkt till Amazons lager. Satte upp 
produkten i Amazons webbshopp på ett snyggare och mer säljande sätt än konkurrenterna på 
de här produkterna. 
 
Efter bara 3 månader var han upp i en omsättning på över $100 000 per månad. 
Amazon hanterade alla transaktioner, hela lagret och all distribution. 
Det Jason själv gjorde var att se till att det fanns produkter på lager och att genomföra några 
marknadsföringsåtgärder för att komma högt upp på Amazons listor för de produkter som han 
sålde. 
 
Jag ville ta upp den här lilla historien för att visa att det går att sälja även fysiska produkter utan 
att behöva binda upp sig själv med lagerhållning, distribution och så vidare. 
Jason utnyttjar på ett mycket snillrikt sätt ett redan befintligt säljsystem, med tusentals 
potentiella kunder varje dag, utan att själv behöva starta från ruta 1 med egen webbshopp. 
Han kan driva sitt företag vart ifrån han vill så länge det finns en dator och en uppkoppling. 
 
Kanske kan vara någonting att fördjupa dig i om du är intresserad av att sälja fysiska produkter. 
Säljer du redan fysiska produkter idag kan det kanske vara ett smart sätt att sälja mer.  
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Köp billigt sälj dyrt 
 
Att köpa billigt och sälja dyrt är väl det klassiska sättet att driva en verksamhet på. Nu tycker jag 
i och för sig inte om uttrycket dyrt. Dyrt är i mina öron någonting som inte är prisvärt. 
Det handlar alltså om att köpa in och sälja vidare. 
 
Men vet du om att du även kan göra det med tjänster. 
Det här faktiskt någonting som jag börjat titta på mer och mer den senare tid. Man kommer 
nämligen till en punkt i sitt företagande när man har mängder med affärs- och produktidéer 
som man skulle vilja implementera, och man får mängder med förfrågning om både den ena 
och den andra tjänsten från kunder. Tyvärr räcker inte de egna resurserna till för att driva 
allting som man vill erbjuda och då måste man antingen tacka nej eller leta efter andra 
lösningar. 
 
När man väl börjar titta runt upptäcker man att det finns väldigt många affärsmöjligheter som 
man skulle kunna använda sig av. Framför allt om man tittar på att ta tjänster från den 
internationella marknaden och sedan sälja dem vidare i Sverige. 
 
Jag tänkte jag skulle ge dig ett exempel för att ge dig en bild av hur lätt det kan vara även om 
man själv inte har några djupare kunskaper om tjänsten som man säljer. 
 
Det finns t.ex. en hemsida som heter fiverr.com. Här säljs en mängd olika tjänster för $5 dollar 
styck. Många av de här tjänsterna skulle kosta betydligt mycket mer om man köpte dem här i 
Sverige. 
Så varför inte utnyttja det. 
 
Sätt upp en svensk hemsida där du presenterar och erbjuder någon eller några av de tjänster 
som finns på Fiverr. Du erbjuder det självklart så som att det är din egen tjänst och de köper 
den av dig. Hur du sedan utför tjänsten eller var du köper in den är ingenting som du redovisar 
utåt. 
Det är väl egentligen inte speciellt konstigt, eller hur? 
Du begär ju inte att Claes Ohlsson ska redogöra var de köper in sina produkter och till vilket 
pris. Förmodligen har det fler hundra procents påslag på allt de säljer om de köper in billigt 
från Kina. 
 
När du sedan får en beställning på den tjänst som du erbjuder går du till Fiverr och beställer 
den där. Får tjänsten levererad inom 1-2 dagar och kan sedan skicka den vidare till din kund. 
Du behöver själv inte lägga någon tid på tjänsten utöver att genomföra beställning. Du kan 
istället ägna din tid åt att marknadsföra ditt företag och dra in fler kunder. 
 
Bara för att ge dig ett exempel så finns det ett antal personer på Fiverr som erbjuder sig att 
producera små enkla reklamfilmer. Du ger dem underlag för bilder och texter och de sätter 
ihop en riktigt professionell liten film med musik. 
Kostnad: ca.35kr 
 
I Sverige betalar man för samma tjänst just nu från ca.1000kr och uppåt. 
Tar det dig en halvtimme att hantera beställningen så får du en rätt bra timpenning. 
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Det här kan vara ett sätt för dig att komma igång och få in en fot på marknaden. Någonting 
som du kan bygga vidare på. Det är så jag vill att du ska se det här. 
Sedan kan ju diskutera om det är speciellt bra att bygga sin verksamhet helt på jobb som du hyr 
in av andra via Fiverr. Men som sagt, det kan vara en bra start om du just nu inte har någonting 
eget att erbjuda.  
 
 

Egen programvara 
Nu var det här med Fiverr bara ett exempel på resurser som man kan använda.  
Man skulle också kunna tänka sig att du köper in en egen programvara eller går med i något 
medlemskap för att genomföra en viss typ av tjänst.  
 
Ett exempel är vår egen emailtjänst som vi drev under en period för alla våra medlemmar. Det 
är en programvara som vi investerade i och sedan kopplade upp mot en emailtjänst för att 
kunna hantera stora mängder mail, så som t.ex. utskick av nyhetsbrev till tusentals personer 
samtidigt. 
Den här typen av programvara och uppsättning är ingenting som en nyföretagare normalt sett 
investerar i enbart för eget bruk. Det blir för stor kostnad. 
Vi valde däremot att lägga med den som en gemensam tjänst som alla våra medlemmar fick ta 
del av och använda. På så sätt kunde vi erbjuda den här tjänsten långt under kostnaden för om 
de skulle hyra in samma tjänst på annat håll. 
Vi skulle även kunna erbjuda den utåt till normalpris och få riktigt bra marginaler. 

 
Programvaran i sig kan vem som helst köpa, det är inget som vi själva tillverkat eller 
programmerat. Det är just det som jag vill få fram med det här exemplet. 
Det finns riktigt bra möjligheter om man bara har lite fantasi och håller ögonen öppna. 
Det finns mängder med färdiga programvaror som man kan sätta upp och driva som en tjänst 
för andra. 
 
En annan tjänst som vi också arbetade med under en period vara att installera hemsidor i 
halvfabrikat. Vi gjorde det extremt prisvärt och långt under normal taxa för den här tjänsten i 
Sverige. Även här var det en programvara/medlemskap som vi hyrde in. Programmet 
duplicerade och installerade en redan färdig mall som vi lagt upp. På så sätt kunde vi 
genomföra installationen till ett riktigt lågt pris men ändå ha bra marginaler. 
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Internationella marknaden 
Den svenska marknaden är egentligen en ganska liten och begränsad marknad när det gäller 
utbud och variation av produkter och tjänster om man jämför med den internationella. 
Lägger man bara lite tid på att surfa runt och titta på vilka möjligheter som erbjuds runt 
omkring i världen kan man ofta hitta produkter och tjänster som antingen inte finns i Sverige 
ännu eller erbjuds till ett mycket lägre pris än hemma.  
 
Många företag är intresserade av samarbeten för att komma in på nya marknader. Om du 
erbjuder dig att sätta upp marknadsföringen här i Sverige så står de för produkterna och 
tjänsterna i bakgrunden. 
I vissa fall kan det vara så pass enkelt som att du bara översätter säljmaterialet till svenska och 
kan på så sätt få en unik position på den svenska marknaden. 
 
Återigen är det här någonting som jag själv utnyttjat vid några tillfällen. Jag har hittat bra 
programvaror som jag sedan låtit översättas till svenska. Jag har sålt programvaran i Sverige till 
ett något högre pris än originalet. Varje beställning har jag sedan plockat direkt från tillverkaren 
och levererat till slutkunden. 
Om säljaren har ett affiliate program har jag till och med kunnat sälja produkten för samma 
pris som tillverkaren själva göra. Däremot har jag haft en unik ställning i Sverige eftersom jag 
varit den enda som sålt det på svenska. 
 
Det handlar bara om att ha lite fantasi och kunna se hur man på bästa sätt ska kunna 
tillfredsställa kundens behov. 
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En varning och ett starkt tips! 
 
Jag skulle vilja avsluta den här rapporten med att dels ge dig en liten varning men också ge dig 
ett mycket start tips på vad du bör fokusera på framöver. 
 

Varning! 
Jag har varit inne på det här tidigare men vill verkligen att du tar det till dig och tänker på det 
när du fortsätter ditt sökande efter rätt affärsidé och produkt. 
 
När man ger sig in och aktivt börjar söka på nätet efter affärsidéer och produkter kommer man 
förr eller senare alltid i kontakt med företag och personer som vill sälja på dig helt färdiga 
lösningar. 
De har redan allting färdigt åt dig. Det är produkter och tjänster, det är hemsidor och allt annat 
säljmaterial och till och med instruktioner i hur du ska marknadsföra dig. 
 
Det här låter för många som en dröm. Ett helt färdigt koncept så att man själv slipper tänka. 
Men tror mig när jag säger att det är helt fel väg att gå för 99% av alla som vill starta upp 
någonting eget. 
 
Som jag förklarade i del 1 bör man alltid utgå ifrån sina egna intressen, kunskaper och 
förutsättningar. Det kan omöjligt finnas någon färdig idé som passar perfekt in på dig och där 
du blir unik. 
Det hela kommer med allra största sannolikhet att sluta med att du inte får igång verksamheten 
alls.  
 
Anledningen till att många fastnar för de så kallade ”färdiga” koncepten är för att de går in med 
helt fel tänkande från start. Man letar inte efter ett sätt att hjälpa sina tänkta kunder, utan är 
helt fokuserad på att skapa sig själv ett arbete och en inkomst. 
Med den inställningen är du långt ifrån att vara en entreprenör, du tänker som en privatperson. 
Med all sannolikhet kommer du då att få det betydligt bättre som anställd än som 
egenföretagare. 
 
Man måste ha ett tänkande som en entreprenör för att lyckas ta fram en hållbar affärsidé. 
Man måste ha en hållbar affärsidé för att ta fram produkter och tjänster med kunden i fokus 
(inte egoistiskt ekonomisk fokus). 
Man måste ha ett tänkande som en entreprenör för att lyckas med ett eget företag. 
 
Det här kan låta väldigt grymt och rakt på sak, men så länge som du tänker som en privatperson 
kommer du inte att hitta rätt lösningar för att kunna leva på 
ett eget företag. 
 
Utgå alltid ifrån vad det är du kan tillföra till världen, vad du 
kan hjälpa andra människor med. Därefter kan du titta på 
vilka produkter eller tjänster, eller andra möjligheter, som 
skulle kunna användas för att också göra din grundidé 
ekonomiskt hållbar. 
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Det man däremot kan leta efter är bra koncept som man sedan kan bygga vidare på och göra till 
sitt eget. Ungefär som att köpa ramverket till ett hus och sedan bygga vidare tills det passar in 
på din egen stil. 
 
 
Så det var min varning, låt oss gå vidare och titta på vad som skapar ett framgångsrikt företag. 
 
 

Ett starkt tips 1! 
En affärsidé kommer inte dimpande ner i knät på dig. Du måste själv anstränga dig för att dina 
visioner ska bli verkliga. 
Det är heller inte så att du kan sätta dig ner vid ditt köksbord och i förväg rita upp en helt 
färdig verksamhet på pappret.  
De bästa och mest framgångsrika idéerna och koncepten är någonting som utvecklas med tiden. 
 
Första steget är alltid att STARTA. 
 
Det behöver absolut inte vara helt perfekt från start, och din affärsidé eller dina produkter 
behöver inte vara helt perfekta och helt unika. 
För det som händer när du väl startar och testar dina koncept på marknaden är att du får 
feedback tillbaka.  
Du lär dig vad dina kunder tycker, tänker och frågar efter. Sakta men säkert kan du då utforma 
din unika lösning.  
 
Så jag har 2 råd till dig här: 
 
1. Starta så fort du kan. Det är först när du startat som 
du har möjlighet att utveckla det vidare. 
 
2. Se till att du aldrig slutar leta efter bättre lösningar för 
dina kunder. Det är så många som sätter upp ett koncept 
från start och sedan håller fast vid den linjen enda in i 
väggen där de kraschar. Om någonting inte fungerar är 
det upp till dig att testa nya lösningar och infallsvinklar 
tills du hittar rätt. 
De som bara konstaterar att det inte fungerade är de som 
är de som heller inte kommer någonstans. 
 
Alla entreprenörer gör då och då felbedömningar och 
misslyckas.  
Det finns till och med de som påstår att bakom varje 
framgångsrik idé finns 10 misslyckade idéer. Jag tror att 
det ligger väldigt mycket i det uttalanden. 
Man måste våga testa och misslyckas för att hitta rätt vägar annars kommer man aldrig fram. 
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Ett starkt tips 2! 
Under många år har jag arbetat med nyföretagande och med olika typer av företag och 
affärsidéer, och det finns en sak som ofta återkommer hos framgångsrika företag. 
 
Det är förmågan att attrahera många människor och förmågan att bygga en kontaktdatabas.  
 
Att fokusera på att bygga en kontaktdatabas är någonting som jag väldigt ofta återkommer till i 
mina kurser. Du kommer att upptäcka det när du nu framöver tar del av hur man startar igång 
ett framgångsrikt företag så snabbt som möjligt. 
 
Det handlar om att flytta fokusen från direkt produkt- eller tjänsteförsäljning till att istället 
fånga in folks intresse, få dem att vilja veta mer om dig och det du kan hjälpa dem med. 
När du har en stor kontaktdatabas behöver du sedan aldrig mer oroa dig för att inte kunna 
driva ditt företag. 
Du kan när som helst introducera nya produkter och tjänster till dina kontakter. 
 
Har du däremot som de flesta företagare har, en fokus på att försöka sälja direkt vid första 
kontakten med potentiella kunder, kommer du hela tiden att arbeta i en uppförsbacke. 
 
Den som äger kontakterna är den som har makten. 
 
Det vi framöver ska fokusera på är att bygga upp ett företag som är fokuserat på att bygga en 
stark och kraftfull kontaktdatabas. 
Så häng med mig så ska jag visa dig hur det går till… 
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