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Jesper Lindén 
 
Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på 
vilka förändringar man kan gör för att få sitt företag att utvecklas och växa. 

 
Jag tänkte därför ge dig några tips på vad du skulle kunna göra för att öka din 
försäljning det kommande året. 
Min tanke med den här lilla rapporten är som sagt att ge dig tips som du kan 
börja arbeta vidare på och ha som mål att genomföra 
under året. Det är både enkla idéer och idéer som kräver 
lite mer planering. 
Läs igenom rapporten och plocka ut det som du tycker 
låter intressant och som du tror kan göra en skillnad i din 
verksamhet. 
 
Du får också gärna skicka den här rapporten vidare till de 
som du tror kan ha nytta av den. Gäller rapporten som 
helhet. Vill du plocka delar eller göra ändring måste du kontakta oss först, 
support@jesperlinden.se 
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Hur börjar vi? 

Det finns 3 övergripande delar i ditt företag som du kan titta på och göra 
ändringar i för att öka din omsättning och tjäna mer pengar. 
 

 
 

1. Trafik till sidan 
2. Konvertering 
3. Efterförsäljning 

 
Jag tänkte här inte gå in i detalj på vart och ett av de här delarna, då skulle vi 
behöva ett antal hundra sidor till. Däremot vill jag styra in din hjärna i att tänka i 
rätt banor. Det blir då enklare att fokusera på rätt saker och lägga upp en plan 
framöver. 
 
De flesta som jag pratar med ser den första punkten, trafik, som det viktigaste för 
att öka sin omsättning. Jag brukar dock börja med att fråga hur stor deras 
konvertering är. Hur många av de besökare man får in på sidan går vidare och 
köper någonting? 
 
Ligger konverteringen under 1 % (också beroende på bransch och produkter) 
anser jag inte att prioritet nummer 1 är att försöka få in fler besökare. Man bör 
nog istället fundera på hur man kan få fler att köpa det man erbjuder. 
 
Att gå från 0,5% till 0,7% konvertering ger samma effekt som att öka antalet 
besökare med 40%. 
I de flesta fall är det betydligt enklare att öka konverteringen med 0,2%-enheter 
än att öka antalet besökare med 40%.  
Det är dessutom mer bestående, du gör förändringen en gång och kan sedan dra 
nytta av den framöver utan att lägga ner mer pengar eller tid på det. 
 

Trafik Konvertering Efterförsäljning 
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Jag hoppas du hängde med på siffrorna. I mina ögon är konverteringen prioritet 
nummer 1 i de flesta fall. 
Förstå mig rätt, självklart är det viktigt att man har trafik till sin sida också, annars 
skulle ingenting annat spela någon roll, men det är heller ingen anledning att 
skicka en massa trafik till en sida som inte genererar pengar till dig (om det nu är 
det som är ditt mål). 
 
När det gäller just konvertering finns det 2 faktorer som brukar vara bovarna i en 
låg konvertering, produkten/tjänsten och erbjudandet. 
 

1. Produkten/tjänsten  
Förvånansvärt många fokuserar mer på att försöka tjäna pengar än på att 
verkligen erbjuda en produkt som folk vill ha och frågar efter. Erbjuder 
man någonting som folk efterfrågar, känner behov av och som löser 
verkliga problem för kunderna så är det heller inga problem att sälj det. 
Att däremot försöka trycka in en produkt/tjänst, bara för att du själv ska 
tjäna pengar på det, och försöka skapa ett nytt behov på marknaden, kan 
bli en riktigt brant uppförsbacke. 
 
Så börja med att se över dina produkter och tjänster och fråga dig själv om 
det du erbjuder verkligen bidrar med någonting till världen. 
Kan kanske tyckas självklart men om du tittar dig omkring finns det 
oerhört mycket ”skit” som folk försöker sälja och som egentligen inte är det 
bästa och egentligen inte löser kundernas problem.  
I många fall kan man utgå ifrån den ”skitprodukt” som man har och 
anpassa den till att blir en attraktiv produkt som folk frågar efter och som 
verkligen löser kundens problem. 
 
Som man brukar säga: 
- Skit in, skit ut. 
 

2. Erbjudandet 
En och samma produkt eller tjänst kan erbjudas och säljas på väldigt många 
olika sätt. Det kan vara olika prisupplägg, produktkombinationer, 
presentationsupplägg etc. 
Många väljer att helt enkelt bara lägga fram sin produkt rakt fram och sätta 
ett pris på den. Det kanske är det bästa sättet för just den produkten, men 
har man inte testat någonting annat så vet man inte. 
 
Ta t.ex. Vista print. De säljer trycksaker så som t.ex. visitkort. Den här 
marknaden är oerhört konkurrensutsatt och det finns många som trycker 
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visitkort. De flesta väljer att sälja på traditionellt sätt med att visa upp en 
viss mängd för ett visst pris. Vista print valde istället att erbjuda visitkort för 
0 kr. Det är deras erbjudande.  
När kunderna sedan nappar säljer Vista upp dem på ett antal 
uppförsäljningar och frakt vilket i slutänden landar på ungefär samma 
summa som konkurrenterna. Skillnaden är bara att Vista prints erbjudande 
utåt ser mycket mer attraktivt ut och således får de en betydligt högre 
konvertering än någon av de andra konkurrenterna. 
 
Det här är bara ett exempel på hur man kan utforma ett erbjudande. Det 
finns mängder med olika sätt. Jag skulle bara vilja uppmana dig att tänka 
utanför boxen och börja experimentera med dina erbjudanden utåt. 
Kanske kan det vara så enkelt som att du kombinerar ett par produkter och 
sätter ihop ett paket eller att du erbjuder en avbetalningsplan eller kanske 
lägger med en bonusprodukt etc. 
Ett erbjudande som av kunden uppfattas som bra, eller bättre än 
konkurrenten, kan höja din konvertering rejält. 
 
OBS! Många förknippar erbjudande med att man sänker priset på själva 
produkten. Det kan självklart vara ett sätt att göra det på, och du kanske 
säljer fler produkter, men du tjänar också mindre per produkt och du får 
ofta också ökade kringkostnader så som t.ex. leveranser och support. 
Jag rekommenderar bara att man sänker priset om man antingen snabbt 
vill ta sig in på en ny marknad, och bygga en kunddatabas, eller att man har 
en bra uppsäljningsstrategi där man kan dra in pengarna. Att bara sänka 
priset på en produkt eller tjänst brukar sällan vara en lönsam taktik. 
 
Jag arbetade under en period på ett företag som omsatte över en miljard. 
När folk hörde den siffran blev de ofta imponerade och målade upp en bild 
av ett blomstrande företag med mycket pengar. Vi var dessutom störst på 
marknaden och alla ville handla av oss, vi var billigast. 
Det folk däremot inte visste vara att vi i snitt bara hade 3% marginal på 
produkterna. Företaget finns inte kvar idag på grund av att ledningen 
under en för lång tid enbart fokuserade på antal kunder och omsättning, 
och ”glömde” vinsten. 
Att konkurrera med pris är sällan en hållbar taktik. 
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Här följer en rad med diverse blandade tips och förändring som du 
kan göra inför året. 
 

3 mål för året 

Jag har personligen lätt för att planera och sätta mål, men mycket svårt att hålla 
dem. Det finns ju så mycket roligt som dyker upp längs med vägen och som man 
hellre vill fokusera på just vid det tillfället.  ;-) 

 
Men det jag har upptäckt är att om jag lägger 
upp en plan med några få övergripande mål för 
hela året och sedan små uppnåbara mål för de 
närmaste 4-8 veckorna så brukar det vara 
lättare att följa. 
Jag fortsätter sedan med att sätta ny kortsiktiga 
mål i början av varje eller varannan månad. 
 
När du tittar på de långsiktiga målen för det 

här året försök då att ta fram 3 stora mål som du verkligen kan genomföra under 
året.  
Ofta sätter man upp alldeles för många mål och man pressar in dem i ett tajt 
schema för att hinna genomföra alla. Ett tajt schema spricker nästan alltid, och 
när det väl har spruckit tenderar man att gå vidare helt planlöst resten av vägen. 
 
Skriv upp allting som du skulle vilja genomföra med din verksamhet under det 
kommande året. Sedan tar du fram 3 saker som verkligen skulle kunna påverka 
din verksamhet och få den att växa.  
Det är dina 3 huvudmål för året. 
 
Ta sedan det första av dessa mål och lägg en 4-8 veckors plan med små klart 
uppnåbara delmål så kommer du att få en rivstart på året.   
 
Lägg inte upp fler än 3 stora mål. Skulle du hinna med mer än så kan du alltid 
lägga in dem senare. 
 
OBS! glöm in inte planera in ”oplanerad tid”. ;-) 
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Marknadsföringsnät 

En av de absolut starkaste trenderna som vi började se under förra året (startade 
egentligen redan året innan) när det gäller internetmarknadsföring var att de 
traditionella marknadsföringsvägarna blir mindre och mindre effektiva. 
Med traditionella vägar menar jag enkel rak annonsering med t.ex. banners, 
Google Adwords, annonser i tidningar etc. 
 
Det här är väl egentligen en trend som vi sett under flera år, men nu kan man se 
tydliga tecken på att företag som fortsätter arbeta efter gamla traditionella 
marknadsföringsmetoder tappar fotfäste. Man spenderar mer och mer pengar och 
får mindre och mindre respons. 
 
Folk har helt enkelt börjat bli 
”immuna” mot skrikiga annonser i 
rött. 
Man lyssnar mer på vad andra 
rekommenderar och baserar sina köp 
efter det. 
 
Som marknadsförare på internet är det 
extrem viktigt att man hänger med på 
det här skiftet för att inte bli 
omsprungen av konkurrenter som är 
mer alerta.  
 
Jag vill som ett litet tips till dig rekommendera att du ser över hela din 
marknadsföringsplan för det kommande året.  
Om du tidigare varit beroende av ett fåtal marknadsföringsvägar, så som t.ex. 
betalda annonser eller kanske enbart trafik från sökmotorer etc, så bör du nu lyfta 
upp huvudet och se på vilka andra tekniker du kan använda dig av för att få in 
folk till din hemsida. 
 
Ett av de stora felen som många gör är att man fastna på en eller ett par olika 
marknadsföringsvägar, och att man dessutom behandlar dessa som enskilda 
separata tekniker. 
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Genom att lägga till ett par kanaler till och sedan se till att de här teknikerna 
samarbetar med varandra kan du få en hel del synergieffekter. Framför allt får du 
också ett marknadsföringssystem som är mindre känsligt för de svängningar och 
förändringar som sker på nätet.  
Arbetar du t.ex. enbart med Google som trafikkälla (Adwords, 
sökmotoroptimering etc.) bör du se upp extra noga. Google ändrar sina regler och 
förutsättning väldigt ofta och många har förlorat stora delar av sin trafik över en 
natt på grund av detta. 
 
Se till att du lägger upp som mål att starta upp minst 2 marknadsföringskanaler 
till under året. Titta också efter hur du kan sammanfoga dessa så att de bildar ett 
nätverk som samarbetar med varandra. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jag startade upp ett nytt projekt och en ny medlemportal i december 2011, 
”Sveriges Smartaste Marknadsförare”.  
Ett av målen med den här siten är visa och hjälpa till att bygga upp ett nätverk 
av samverkande marknadsföringtekniker. 
Du hittar mer info på: 
http://sveriges-smartaste-marknadsforare.se/ 



 

Copyright Jesper Linden Consulting - 2012 

 
Efterförsäljning –enkelt sätt att öka… 

Som jag varit inne på tidigare (med Vista print) kan efterförsäljningen vara värd 
att titta på om man vill öka sin inkomst. 
När jag säger efterförsäljning menar jag dels i direkt anslutning till ett köp, 
uppgradering och merförsäljning, men också nya erbjudanden till gamla kunder.  
 
Alldeles nyligen coachade jag en kund som erbjöd en produkt för 250kr. 
Försäljningen var ganska bra på den produkten men totalsumman blev ändå inte 
så mycket eftersom det var ett förhållandevis låg pris på produkt.  
Vi testade då med att erbjuda en tilläggsprodukt/uppgradering direkt efter att 
kunden bestämt sig för att köpa. På engelska brukar man kalla det för OTO (One 
Time Offer), ett specialerbjudande som kunden bara får direkt efter köpet och 
som inte går att gå tillbaka till senare.  
Uppgraderingen kostade 200kr. 
Det visade sig att 24% av de som köpte första produkten också tog 
uppgraderingen. 
Så genom den enkla åtgärden ökade vi snittordervärdet per kund från 250kr till 
298kr. Han hade alltså ökat sin omsättning på den här produkten med över 19%, 
utan att öka mängden besökare till sin sida eller att spendera mer pengar på 
marknadsföring. 
 
Titta över dina produkter/tjänster som du har idag och se om du skulle kunna 
lägga till någon extra försäljning.  
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Starta upp ett ”nyhetsbrev” 

Det är fortfarande många internetföretagare som ännu inte börjat samla in 
kontaktuppgifter på potentiella kunder. Det är också många som gör det men som 
inte utnyttjar det som en mycket kraftfull kommunikations- och 
marknadsföringskanal. 
 
Det här är absolut en av mina käpphästar, och bland de första saker som jag gör 
när jag coachar företag i internetmarknadsföring är att sätta upp ett system för att 
samla in emailadresser från besökarna på sidan. 
 

 
 

Varför ska du sätta upp ett emailsystem? 
Jo, därför att du… 

• med en emaillista kan kontakta dina potentiella kunder precis när du vill, 
utan att betala extra för annonsering. 

• kan lansera en ny produkt eller tjänst och se resultatet av det på bara några 
dagar (ofta ser du resultat efter bara några timmar) 

• kan starta upp en kampanj precis när du vill och direkt nå potentiella 
kunder. 

• med en stor kontaktlista blir en mycket intressant partner att samarbeta 
med för andra. Du kan alltså byta tjänster med andra och på så sätt få ut 
ditt budskap på andras nyhetsbrev.  
Tänk dig att du får annonsera helt gratis i någon annans nyhetsbrev eller på 
någon populär blogg, och når tusentals nya potentiella kunder, utan att det 
kostar dig någonting mer än en gentjänst. 

• Plus många fler fördelar. Det är bara fantasin som sätter gränserna. 
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Det är också så att med rätt uppsättning kan du skapa marknadsföringsmail som 
går ut per automatik till de kunder som går in på din sida. Det innebär att du kan 
”värma upp” den potentiella kunden och ge honom information om dina 
produkter och tjänst under en period framöver helt per automatik. 
I de flesta fall ser man en tydlig ökning i konvertering med den här tekniken.  
 
Det finns som sagt väldigt många fördelar med att börja bygga på en emaildatabas. 
 
Har du inte de här systemen på plats redan så bör det vara ett av dina huvudmål 
att så snabbt som möjligt få det på plats. 
 
Notering! Jag skriver ”nyhetsbrev” inom citationstecken därför att det här handlar 
om mycket mer än just nyhetsbrev. Rätt uppsättning ger en mycket kraftfull 
marknadsföringsapparat, inte bara ett enkelt nyhetsbrev. 
 
Det här är också någonting som vi tar upp i projektet  ”Sveriges Smartaste 
Marknadsförare” för den som vill sätta sig in i hur man utnyttjar det här fullt ut. 
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Gör ett utskick till dina gamla kunder 

Det är förvånansvärt många som inte utnyttja den databas med gamla kunder som 
man har.  
Samla ihop mailadresserna som du har till gamla kunder och gör ett utskick till 
dem. Tacka för att de varit kunder under förra året och ge en rabattsats eller 
erbjud en bonusprodukt till någon av dina produkter eller tjänster.  
 
Gör klart i utskicket att det här erbjudandet bara går ut till trogna kunder och att 
det bara gäller i några dagar framåt. ;-) 
Jag kan lova att du kommer att sälja mer än en vanlig vecka. 
 
Nyligen pratade jag med min granne, som driver en körskola, om det här. Hon 
var i första läget inte speciellt intresserad av att samla in några emailadresser eller 
att kontakta tidigare kunder. Hon menade att hennes kunder bara köper en enda 
gång, tar körkort, och går sedan finns det inte mycket mer man kan göra efteråt. 
Men när vi började prata om det visade det sig att det fanns en del saker som man 
faktiskt skulle kunna erbjuda gamla kunder och som även skulle kunna generera 
nya kunder. 
 
Till att börja med hade ju körskolan flera olika körkortsutbildningar. En sådan 
enkel sak som att gå ut till alla tidigare b-körkorts elever och erbjuda andra typer 
av ”uppgraderingar” av körkortet kunde mycket väl generera nya affärer. Gör man 
det via email kostar det ingenting mer än tiden att skapa mailet. 
 
Det är också så att inom den här branschen får man många nya kunder via 
rekommendationer från tidigare kunder. Genom att hålla kontakten med de 
tidigare kunderna kan man också få dem att hålla kvar tanken på hennes företag 
och få dem att prata om det med andra. 
Skulle t.ex. kunna vara så att hon tar kontakt med någon bilfirma och tar fram ett 
erbjudande på en ny bil bara till de som tidigare varit kunder. Kanske i första 
läget inte genererar så mycket pengar varken för körskolan eller för bilföretaget, 
men det kan skapas en ”snackis” bland körskolans tidigare kunder vilket gör att 
man både körskolans och bilföretagets varumärke sprids vidare. 
 
Marknadsföring handlar ofta om att se utanför den traditionella boxen och att 
använda sin fantasi för att skapa nya möjligheter. 
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Gratis info-produkt 

Man pratar ofta om begreppet ”viral marketing” och att skapa en snöbollseffekt i 
sin marknadsföring. Att få folk att prata om och rekommendera dig och dina 
produkter/tjänster. 
 
Det finns många olika sätt man kan skapa det här på.  
Ett sätt är att dela ut en gratis informationsprodukt där du ger intressant 
information om saker inom ditt område och dina produkter.  
 
Det skulle t.ex. kunna vara att du ger svar på de 
vanligaste frågorna och funderingarna inom ditt 
område eller att du utbildar folk i hur man använder 
dina produkter eller tjänster.  
Det finns alltid bra information, som folk vill ta del 
av, inom alla områden. Ibland när jag pratar om det 
för folk får jag tillbaka att de inte kan komma på 
någonting att skapa en info-produkt om inom sitt 
område.  
För mig är det då ungefär som att säga att det finns 
inga frågor och funderingar på de produkter och 
tjänster som personen säljer.  
Jag har hittills inte stött på något område där man inte skulle kunna skapa minst 
10 olika info-produkter. Det är bara fantasin som sätter gränserna. 
 
I din info-produkt lägger du självklart också in länkar till dina sidor för att få mer 
info eller tips på specifika produkter. 
 
Hur ska det här nu kunna generera fler försäljningar? 
 
Du kan använda den här info-produkten som ”lockbete” i flera olika 
sammanhang.  
Det skulle t.ex. kunna vara att man måste fylla i sitt namn och sin emailadress för 
att få ta del av den här informationen. Kan du locka med någonting intressant 
kan du få så pass många som 20-30% (kanske fler) av dina besökare att fylla i sin 
emailadress. Ett mycket bra sätt att bygga upp en emaildatabas för marknadsföring 
framöver. 
 
Du kanske lägger den på en fanpage på Facebook och låter folk klicka på ”gilla 
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knappen” för att få ta del av det. På så sätt sprids info om dig och dina produkter 
över Facebook och fler kan upptäcka dig. 
 
Du kanske har återförsäljare eller ett affiliateprogram (se punkter längre fram), se 
då till att återförsäljarna får lägga in sina uppgifter i din produkt.  
De kommer sedan att sprida den vidare till sina kontakter och du får ut ditt 
budskap utan att lägga tid eller pengar på marknadsföring och dina återförsäljare 
är glada att kunna dela ut någonting gratis som sedan kan generera pengar. 
 
Kanske sätter du upp ett system på din sida där folk får rekommendera din sida 
vidare till 4 andra personer för att få ta del av den här produkten.  
 
Du kanske har det i dina annonser utåt. Det är betydligt fler som går vidare på en 
annons om man lockar med någonting gratis.  
 
Din info-produkt kan också hjälpa dig att knyta ihop dina olika 
marknadsföringstekniker.  
Låt säga att du t.ex. har en film på Youtube där du pratar om dina produkter. 
Avsluta filmen med att hänvisa till din fanpage på Facebook för att ladda ner din 
gratis info-produkt. På Facebook måste man klicka på gilla-knappen för att få ta 
del av informationen.  
I informationen har du länkar till din hemsida och du kanske även nämner att du 
har filmer på din Youtube-kanal som man kan titta på.  
Genom att korsvis hänvisa till dina olika marknadsföringssystem spelar ingen roll 
vilken väg de först kommer in via för förr eller senare kommer de att landa på din 
hemsida. 
 
En bra gratis info-produkt gör det betydligt enklare att få folk att aktivt gå vidare 
på dina sidor och i dina marknadsföringssystem. 
 
Att skapa minst en info-produkt inom ditt område och dina produkter kan vara 
ett av de projekt du ska genomföra under året. Du kan använda den i många olika 
sammanhang och den kommer att hjälpa dig få in fler besökare till dina sidor. 
 
OBS! Med info-produkt menar jag information som är intressant för den som tar 
del av det oavsett om personen köper dina produkter eller tjänster.  
Det är alltså inte ett rent reklamblad med hård försäljning av dina produkter som 
jag menar. Den typen av reklamblad är inte speciellt attraktiva för folk att ta del av 
och rekommendera vidare och du tappar effekten av det. 
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Facebook 

Dom flesta människor har idag ett konto på Facebook, förmodligen dina kunder 
också.  
Men att marknadsföra sig på Facebook och att synas där är inte helt lätt. Det 
räcker inte med att man sätter upp en fanpage och sedan väntar på att det ska 
hända någonting. 
Däremot kan man inte bortse ifrån att kunderna faktiskt finns där så någonting 
måste man ju göra. 
 

Jag rekommenderar att du sätter upp en 
fanpage med en ”like-gate”, d.v.s. en sida där 
besökaren måste klicka på gilla-knappen för 
att få tillgång till någon intressant 
information som du lagt ut eller kanske 
någon rabattkod. 
Förslagsvis erbjuder du den info-produkt du 
tagit fram i föregående punkt.  
Du hänvisar sedan besökare via din hemsida 
och i annan marknadsföring att besöka din 
fanpage. Varje gång en person gillar din sida 

kommer det att visas för andra och ditt budskap sprids. 
 
Man kan också tänka sig att kombinera det här med att besökaren på din fanpage 
även måste fylla i sin emailadress för att få ta del av det som du erbjuder. Då får 
du ännu en effekt av det. 
Precis som jag nämnde tidigare gäller det att kombinera olika tekniker och skapa 
synergieffekter. 
 
Det man ska vara medveten om när det gäller Facebook är att det inte är 
mängden med vänner eller fans på en fanpage som är huvudsaken med 
marknadsföringen på Facebook. Det viktiga är att få dem att prata om och att 
sprida din information vidare till sina vänner.  
En (1) aktiv fan med många vänner kan vara mycket mer värd än 20 passiva fans. 
;-) 
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Youtube och videomarknadsföring 

Video har mer eller mindre blivit en standard för alla professionella 
marknadsförare på nätet. Man använder video i alla tänkbara situationer. För att 
sälja, visa funktioner, referenser, instruktioner, support m.m. 
 
Men video bör även vara en del av 
marknadsföringen för att generera fler besökare 
till dina sidor.  
En av mina kunder passerade precis 2 miljoner 
(2.000.000) visningar på en av sina videofilmer 
på Youtube. Med den volymen av visningar får 
han också en ansenlig mängd besökare på sina 
hemsidor. 
En annan av mina deltagare i ”Sveriges 
Smartaste Marknadsförare” nådde redan efter 
ett par veckor första sidan på Google med hjälp 
av den videomarknadsföring som vi lär ut där. 
 
Om du idag inte arbetar med video tycker jag absolut att det ska vara ett av dina 
projekt under året.  
 
Skaffa ett enkelt skärminspelningsprogram och starta igång.  
När man väl kommit in i det går det snabbt att använda den här tekniken. 
Faktum är att det går snabbare att skapa en film än att försöka författa en säljande 
text.   
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Eget affiliateprogram 

Affiliateprogram, eller återförsäljarprogram, är när andra kan rekommendera dina 
produkter eller tjänster och få provision vid en försäljning. 
 
Ett eget affiliateprogram kan vara mycket effektivt när det gäller att nå ut med sina 
produkter och tjänster. Själv har du bara en begränsad tid till marknadsföring, om 
du istället kan få hundra andra personer att prata om och marknadsföra dina 
sidor kan man ganska enkelt räkna ut att det kan bli en stor effekt av den här 
marknadsföringstekniken, eller hur? 

 
Problemet som många upplever med 
affiliateprogram och att betala ut 
provisioner på försäljningen är att det äter 
upp marginalen på produkten. Det är 
självklart någonting man måste ta med i 
beräkningen och det finns en del lägen där 
betald annonsering kanske är mer lönsamt 
än att betala ut provisioner till 
återförsäljare. 
Men även om du nu säljer produkter eller 
tjänster med låg marginal så tycker jag att 

du ska börja sätta dig in i hur det här fungerar. 
 
Du skulle t.ex. kunna erbjuda betalning per besökare istället för provision på 
försäljning. Arbetar du med Google adwords annonser idag så fungerar det ju så 
att du betalar för varje besökare (eller varje klick på annonsen). Kostnaden per 
klick hos Google har stigit rejält de sista åren och det skulle förmodligen bli 
betydligt billigare att betala andra personer direkt för de besökare som de kan 
generera till din sida. 
 
Ett annat alternativ är att du tar fram en enda eller ett par produkter, där du har 
bra marginaler, och så låter du återförsäljaren få en riktigt bra provision för just 
de produkterna. På så sätt kan du få folk att rekommendera dina sidor och du har 
sedan möjlighet att fånga upp besökarna och sälja vidare på dem efteråt. 
Tanken är ju att få så många personer som möjligt att börja rekommendera och 
skicka besökare till dina sidor. Den stora vinsten för dig är att arbeta vidare på ditt 
kundregister efteråt och erbjuda fler saker. 
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Rent tekniskt är det här relativt enkelt på internet och det mesta av det kan sättas 
upp för att rulla med automatik. Antingen sätter man upp sitt eget 
affiliateprogram, och sköter statistik och utbetalningar själv, eller så hyr man in 
tjänsten av något av de nätverk som finns och låter de koordinera återförsäljarna 
åt dig. 
 
Det här är absolut någonting som man bör titta på om man inte har det idag. 
Tänk dig att du får in en återförsäljare med ett stort nätverk som han börjar 
rekommendera dina produkter och tjänster till… 
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Samarbeten  

En annan av de tekniker som kan få en verksamhet att formligen explodera på 
mycket kort tid är att samarbeta med andra inom samma bransch. 
Många, framför allt här i Sverige, sätter upp stora murar runt omkring sitt företag 
och ser alla inom samma bransch som fiender och konkurrenter. 
 
Det kan vara ett riktigt stort misstag. 
 
Jag läste en studie för inte så länge sedan där man tittat på ett stort antal företag 
och försökt hitta ”breaking points” i deras företagshistorik. Man letade alltså efter 
punkter där företagen ökat sin omsättning och tagit ett stort kliv uppåt. 
I förvånansvärt många av företagen fann man de här punkterna efter att företagen 
inlett samarbeten med andra företag inom samma bransch.  
Det handlar alltså inte om sammanslagningar, utan mer om att man på olika sätt 
hjälpt varandra att nå ut till marknaden och kunderna. 
 
Genom att hjälpa varandra att nå ut till kunderna, t.ex. rekommendera varandras 
produkter, så växer alla parter och man tar tillsammans en större del av kakan än 
vad var och en skulle gjort på egen hand.  
 
Det finns en mängd olika samarbetsformer som man skulle kunna tänka sig. 
I första läget skulle jag rekommendera att du börjar se på andra företag inom din 
bransch för att se om ni har produkter eller tjänster som kanske kan komplettera 
varandra. Det brukar vara den enklaste vägen att starta på. Kontakta dem sedan 
för att se om ni kan hitta ett enkelt samarbete där ni kan hjälpas åt att driva 
kunder till varandra. 
 
Ett av de stora problemen med just internetverksamheter är att man ofta blir en 
ensamvarg. Om du sällan rör dig utanför din bildskärm tycker jag att du ska 
planerar in ett antal tillfällen under det kommande året då du träffar likasinnade i 
verkligheten (IRL som det heter numera ;-) ). Det kan t.ex. vara att du är med på 
mässor, föredrag eller workshops inom din bransch. Det är när man träffar folk i 
verkligheten som de bästa kontakterna och samarbetena ofta skapas. 
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Referenser 

Här kommer ett av de enklare tipsen för att öka konverteringen… 
 
Tittar man tillbaka några år så togs de flesta köpbeslut utifrån information som 
säljaren av produkten eller tjänsten visade upp. Idag kan vi mer och mer se ett 
annat beteende.  
Folk lyssnar i allt större grad på vad andra rekommenderar och på recensioner 
från andra. Det här beteendet har självklart kommit från att det blivit allt lättare 
att hitta information om vad andra tycker och tänker om produkter och tjänster 
via internet. 
 
Folk förlitar sig alltså mer på vad andra tycker och tänker och tar sina köpbeslut 
där efter. 
Beteendet som sådant är egentligen ingenting nytt. Människan är ett flockdjur 
och vill gärna göra som alla andra. Det är så vi fungerar. ;-) 
 
Första steget är personen hittar en produkt som han blir intresserad av. Men det 
innebär ju inte automatiskt att han tar fram plånboken och köper direkt (det 
finns självklart undantag). De flesta går in i den beslutsfattande processen. 
En del personer fattar besluten ganska snabbt medan andra funderar, läser vidare, 
funderar, läser lite till och så vidare, innan de fattar beslutet att köpa. De flest vill 
ofta ha åsikter från andra för att vara säkra på att de fattar rätt beslut. 
 
Det är här som du som säljare måste gå in och hjälpa kunden… 
 
Ett mycket bra sätt att få kunden att fatta sitt beslut snabbare är att lägga fram 
uppgifter om vad andra, som redan köpt produkten, tycker och tänker om den.  
Bara det att nämna att det finns många fler som köpt det som du erbjuder 
framkallar en trygghet hos kunden (man vill ju följa flocken).  
Kan man sedan lägga fram kommentarer från nöjda kunder också ökar 
tryggheten. 
 
Det här är en ganska enkel sak att genomföra.  
Kontakta dina tidigare kunder och fråga vad de tycker om produkten. Är det en 
bra produkt kommer du också att få ett antal bra referenser som du kan visa upp 
för andra och på så sätt öka konvertering. 
 
Bästa effekten får du om du kan visa upp en namnkunnig person, kändis, som 
rekommenderar din produkt.  
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Slutord 

Det är de dedikerade personerna, som håller fast vid sin affärsmodell och som 
verkligen genomför det till fullo, som är de som lyckas. 
Det största misstaget som många gör och som resulterar i att man aldrig får sin 
verksamhet att växa, eller ens börja rulla, är att man hoppar från idé till idé.  
Det här gäller både affärsidéer och marknadsföringsidéer.  
Resultat kommer inte förrän man fokuserar åt ett håll, håller fast vid det och 
testar det fullt ut. Kan vara väl värt att tänka på så här i början av året när man 
lägger upp sin årsplan. ;-) 
 
Tanken med den här rapporten vara som sagt bara att väcka lite idéer på vad du 
skulle kunna göra för att ta ett steg framåt i år.  
Plocka ut ett par av dem och se till att du verkligen genomför det fullt ut. Du 
kommer att se resultat. 
 
 
Sist men inte minst, ett litet extra tips, se till att 
du har koll på dina siffror.  
Har du inte satt upp ett konto och en spårning av 
dina hemsidor och din försäljning via Google 
Analytics så se till att göra det direkt. 
Har du inte full koll på din statisk kan du heller 
inte veta vad som fungerar och vad som du bör ta 
bort eller justera. 
 
 
 
 
Jag vill självklart också passa på att bjuda in dig till projektet ”Sveriges Smartaste 
Marknadsförare”. 
Du får då arbeta tillsammans med mig under året och vi hjälps åt att sätta upp 
marknadsföringssystem, nätverk och olika typer av system för att öka konvertering 
och försäljning. 
Hela min tanke med det här projektet är att visa upp de tekniker som verkligen 
ger resultat och att göra det på ett enkelt sätt så att alla kan använda sig av det. 
Det finns redan alldeles för många kurser och informationsprodukter som 
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antingen är för stora och tunga så att man aldrig tar tag i det eller som erbjuder 
information som inte fungerar i verkligheten.  
Jag anser att ett tips som aldrig genomförs för att det är för komplicerat eller 
komplext, eller presenteras på ett för komplicerat eller komplext sätt, är ett 
värdelöst tips. Jag lägger därför mycket stor vikt vid att det som jag visar upp och 
lär ut också ska vara lätt att genomföra utan att vara så ”nördigt” intresserad av 
marknadsföring och affärsutveckling som jag själv är. ;-) 
 
Mitt mål nummer 1 för det här året är att se till att alla deltagare i det här 
projektet får möjlighet att öka sina inkomster från sina internetverksamheter. 
Är du intresserad av att hänga med under året eller bara veta lite mer så har du 
mer info här: 
 
http://sveriges-smartaste-marknadsforare.se/ 
 
 
 
 
 
Vi hörs snart igen! 
 

 
Jesper  
Jesper Linden Consulting 
http://sveriges-smartaste-marknadsforare.se/  
http://jesperlinden.se  
 
PS. Jag vill också mycket gärna höra vad du tycker och tänker. Lämna gärna en 
kommentar på min blogg, jesperlinden.se, eller skicka ett mail till oss på 
support@jesperlinden.se.  


