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Drömföretaget… 
Lämna frustrationen bakom dig och 
designar ditt optimala företag och ditt 
eget optimala jobb!       Författare: Jesper Lindén 
 

Ditt eget  företag borde vara ditt  drömjobb,  
MEN… 
 
3 av 4 företag överlever inte sin 6 års dag. 
Av de som överlever omsätter bara 1 av 5 över 1 miljon kronor. 
1000-tals entreprenörer är sönderstressade och upplever att de arbetar 
dygnet runt, men får ändå inte fart på sina företag. 
Någonting är väldigt fel…   
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Senaste versionen  
 
Eftersom informationen i den här rapporten uppdateras då och då rekommenderar jag att du 
laddar ner den senaste uppdateringen via länken här nedan. 
 
Senaste versionen: 
http://jesperlinden.se/dromforetaget/  
(har du tidigare fått ett email med nedladdningslänk kan du använda den länken för att gå direkt till 
nedladdningssidan.) 

 
 
 
 
 
Copyright 
 
Den här rapporten får spridas vidare till andra (jag uppmuntrar dig verkligen att göra det) så 
länge den bibehålls i original och är intakt. Enskilda delar av rapporten får ej spridas vidare 
eller kopieras på något sätt utan medgivande av Jesper Linden Consulting. 
Vill du sprida vidare eller kopiera delar av innehållet är du mycket välkommen att kontakta oss 
på support@jesperlinden.se  
 
 
 
 

Ansvarsbegränsning  
 

För ordningens skull har jag också lagt till en ansvarsbegränsning 
eftersom det tyvärr alltid finns personer som inte har förmåga att 
använda sig av sunt förnuft. 
 
Det som publiceras i den här rapporten är Jesper Lindéns syn på 
situationen vid den tidpunkten då den här informationen skapades. 
Jesper kan tyvärr inte ge några garantier eller ta ansvar för hur var och 
en som tar del av den här informationen använder sig av det. Det är 

upp till var och en att ta reda på vad som gäller vid den tidpunkt då läsaren utnyttjar 
informationen. Läsaren tar själv ansvar för eventuella legala och ekonomiska aspekter och 
konsekvenser som kan uppstå vid användande av informationen.  
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Jag skrev den här rapporten för att jag gång på gång 
kommer i kontakt med entreprenörer/företagare 
som sliter som ett djur för att få igång sitt företag, 
men upplever att de inte hinner med någonting 
och att de bara står stilla och stampar.  
 
Det är så fruktansvärt många saker som måste 
komma på plats och som måste göras hela tiden. 
 
Man får mängder med tips, köper kurser, 
programvaror etc. men hinner aldrig ta tag i dem 
vilket gör att det i slutänden inte ger några mer 
pengar i plånboken, snarare tvärt om. 
 
Fastän man lägger mängder med timmar på sitt företag kommer man inte vidare och får inte 
fart på affärerna. 
Omsättningen ger inte utrymme för den lön man skulle vilja ha. 
Man känner sig helt enkelt frustrerad och vet inte hur man ska få tiden att räcka till allting som 
man upplever att man måste göra för att få igång företaget och för att hålla det flytande. 
 
Det värsta av allt är att när man sätter sig ner och funderar en stund, reflekterar över hur 
verkligheten ser ut (inte drömbilden av sitt företag) upptäcker man att det faktiskt är svårt att se 
ett sluta på det. Du kommer med all sannolikhet att få slita väldigt många timmar, dag ut och 
dag in, för att hålla ditt företag flytande även framöver om du fortsätter på samma spår som du 
följer idag. 
Det är då hopplösheten smyger sig på och man börjar fundera på om det här med att starta eget 
verkligen var någon bra idé.  
 
När den där drömmen om att driva ett eget framgångsrikt företag går över till att bli som ett 
vanligt stressigt arbete, där man helst av allt vill ligga kvar i sängen på morgonen och slippa ta 
tag i dagens uppgifter, då är det dags att dra i handbromsen. 
 
Jag skulle dock uppmana alla att dra i handbromsen redan innan man startar företaget, om det 
är möjligt. Stanna upp för en stund, och sedan designa sitt företag på ett sätt som gör att det på 
snabbast möjliga sätt skapar dig din drömarbetsplats och ditt eget optimala företag. 
 
Det är det som den här rapporten handlar om. 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Jesper Linden Consulting – www.jesperlinden.se 
 

5 

Klä en naken julgran… 
 
När jag gjorde mina egna första trevande steg för att starta upp ett eget företag hade jag ett 
tankesätt och ett ohälsosamt beteende, som jag också delar med väldigt många andra nya 
företagare.  
 
Jag var kär i själva idén med att driva eget och hade målat upp en rosaskimrande bild av hur det 
skulle vara. Affärsidén och de grundläggande principerna för att driva ett företag var då inte så 
viktiga. Fokusen låg helt på att starta igång företaget. 
 
Affärsidén var inte helt utarbetade, utan gick mer ut på att försöka hitta det mest optimala 
sättet att tjäna pengar på. Det spelade då inte så stor roll på vilket sätt pengar kom in eller vilka 
produkter/tjänster som utgjorde grunden för inkomsterna. Huvudsaken var att man fick driva 
sitt eget lilla företag, fick arbeta hemifrån och kunna styra över sin egen tid. 
 
Det här tänkande resulterar i att man konstant letar efter nya affärsidéer och konstant tycker att 
gräset är grönare hos grannen. Alla andra affärsidéer och sätt att tjäna pengar på ser mer 
spännande ut än just den som man själv håller på med för tillfället. 
Man testar alltså lite av varje och hoppar från idé till idé, men ser aldrig någon riktig framgång. 
Företaget tar aldrig fart och börjar växa. 
 

Det man sedan brukar klaga på är att man inte har tillräckligt 
med besökare på sina hemsidor och att det inte är tillräckligt 
många som köper. 
Man börjar då letar efter lösningar och köper kurser, 
programvaror, annonser, verktyg etc. för att lösa de här 
problemen.  
Men hur mycket man än köper får man aldrig fart på sin 
verksamhet. 
 
Antingen har man inte tiden att genomföra och verkligen 
implementera allting som man köper och tar del av, eller så lägger 
man det åt sidan för att det inte passade in i sin egen verksamhet 
just vid det tillfället. Tanken är att man ska ta tag i det lite senare 
(vilket i verkligheten aldrig händer). 
 

 
 

I en av mina andra rapporter har jag kallat det här beteendet för ”opportunist-sjuka”. Om 
du är den där personen som hoppar från idé till idé, och som startar upp mängder med 
olika projekt, men aldrig genomför dem helt ut, då tycker jag absolut att du ska läsa den 
rapporten innan du läser den här. Den rapporten kommer att vara en riktigt stor aha-
upplevelse för dig. Skicka ett mail till vår support eller gå in på  
http://jesperlinden.se/det-stora-steget-mot-framgang/ så skickar vi rapporten till dig 
(rapporten heter ”Det stora steget mot framgång..” och är helt gratis). 

 
Jag brukar likna det här beteendet med att försöka klä en naken julgran. En gran som inte har 
några grenar. 
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Man köper den ena glittrande prydnaden efter den andra med tanken att det här kommer att 
göra julgranen vacker. Men eftersom det inte finns några grenar på granen lägger man de nya 
sakerna i en låda vid sidan av så länge. 
 
Man klagar på att granen ser förskräcklig ut och inte kan visas upp, men tar sedan inte tag i det 
verkliga problemet, utan försöker istället lösa det genom att gå ut och shoppa nya 
prydnadssaker.  
Att se till att få en gran med grenar är inte lika roligt. Grenarna sticks och man får kåda på 
händerna (Usch, vet du hur svårt det är att få bort koda?).  
 
Bara för att göra det lite klarare så är alltså de ”glittrande kulorna” kurser i hur man 
sökmotoroptimerar, Facebook fanpages, mobila landningssidor, annonser på Google eller 
Facebook, olika typer av programvaror eller tilläggsprogram för att skapa effekter på hemsidan 
och så vidare.  
I princip är det allting som man tror ska vara en genväg för att få in fler besökare till sina sidor 
och för att sälja mer. 
 
Många av de här idéerna, tipsen och verktygen som läggs fram är säkert riktigt bra.  
Problemet är bara att de flesta företagare och entreprenörer inte har en verksamhet som kan 
utnyttja dem på rätt sätt. 
De flesta små företagare har byggt upp sin verksamhet som en naken julgran och det finns 
ingen som helst möjlighet att de skulle kunna använda tipsen och verktygen som de erbjuds. 
Många lägger lite tid på att försöka, men de får aldrig det resultat som utlovas. 
 
Jag tänkte i den här rapporten visa dig hur du ska designa ditt eget företag på ett sådant sätt att 
du skapar dig din egen ”Kungsgran”.  En gran som i grunden är mycket vacker som den är, utan 
utsmyckning. Men som också ger dig möjlighet att pynta med vilka fantastiska och glittrande 
julgransprydnaderna du vill framöver.  
 
Vill du t.ex. använda dig av Facebookmarknadsföring, som kan vara enormt kraftfullt, så ska du 
kunna göra det och få den effekt av det som utlovas. 
Utan rätt design på ditt företag kan jag lova dig att du aldrig kommer att lyckas med 
Facebookmarknadsföring, eller överhuvudtaget få någon verklig framgång med någon av de 
marknadsföringsåtgärder som du försöker dig på. 
 
Det kan tyckas som ett mycket stort och kaxigt påstående, men när du har läst den här 
rapporten förstår du vad jag menar. Du kommer att vilja se över din tanke om ett eget företag 
och du kommer att vilja designa det på ett mycket mer effektivt sätt än de flesta andra gör idag. 
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Vem läser den här rapporten?  
 
Innan vi går in på de konkreta principerna och tips för att bygga upp det optimala företaget och 
den optimala arbetsplatsen vill jag bara ge dig några ord om vem den här rapporten är skriven 
för, och vilka som kan ha nytta av den. 
Det är ju onödigt att du slösar bort din dyrbara tid på sådan som inte kan hjälpa dig.  
 
Det sista jag vill göra är att slösa med någons tid. Allting jag lägger fram här är tänkt för att 
hjälpa folk.  
Min fulla och innersta övertygelse är att genom att hjälpa andra får man många gånger mer 
tillbaka. Det finns därför ingen anledning att hjälpa folk som inte behöver hjälp eller som inte 
vill ha hjälp. 
 
Oavsett vart du befinner dig idag kommer den här enkla rapporten dock med all sannolikhet 
att betyda en hel del för dig. Förmodligen kommer du att inse att du är på helt fel väg idag och 
att du med den riktningen inte kommer att kunna skapa ditt drömliv. 
 
Kan kanske återigen tyckas att jag är lite kaxig och uppnosig mot dig, men lite längre fram här 
kommer jag att ge dig statistik på hur det går för nya företagare i Sverige. Med den statistiken i 
ryggen kan jag lugnt säga att de flesta entreprenörer faktiskt har ganska dålig koll på hur man 
borde strukturera upp sitt eget företag för att överhuvudtaget ha en möjlighet att bli 
framgångsrik. 
 
Läs rapporten och du kommer att se vilka möjligheter det faktiskt finns och hur man relativt 
enkelt kan vända allting till din fördel. 
 
Den här rapporten vänder sig till dig som är på gång att starta eget eller redan driver ett företag 
men fastnat i vardagen och inte kommer vidare.  
Helt enkelt till dig som vill skapa ditt drömjobb från start eller göra om det du redan har till din 
dröm. 
För någon som precis är på gång att starta upp är de här råden och principerna du nu kommer 
att ta del av inga problem att genomföra. Om man däremot redan idag driver ett företag kan 
det vara lite knepigare.  
Det är inte själva råden som är knepiga utan mer den mentala inställningen hos många 
företagare. 
 
Inställningen att du har en viss typ av produkter och tjänster, du visar upp dem och 
marknadsför dem på ett visst sätt, och det är bara så det är. 
Var nu inte någon envis och frustrerad marknadsförare som bara försöker lösa dina problem så 
som du alltid gjort, och som hittills bara tagit dig till den punkt där du är idag. 
 
Ta istället ett steg tillbaka, och så tittar du på hela ditt liv.  
 
Tillför ditt företag precis det du drömmer om och tycker du det är otroligt roligt att arbeta så 
som du gör just nu? 
Om du nu inte riktigt tycker att du redan driver det perfekta företaget och det perfekta arbetet, 
vem är det då som kan ändra på det? 
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Det finns bara en person, och det är du själv. 
Så antingen försöker du harva vidare med samma gamla produkter eller tjänster som du har 
idag, och försöker sälja dem på samma sätt som du gör idag, med samma resultat som du fått 
hittills, eller så ser du till att det blir en förändring. 
 
Det kan till och med vara så att du kommer att vilja skapa helt nya produkter eller tjänster efter 
att ha läst den här enkla rapporten. Huvudsaken är att du designar precis den typ av företag 
som kan ge dig ditt drömliv. Det är det som allting handlar om. 
 
Fundera då en stund på varför du gav dig in i det här från första stund.  
Inte var det väl för att driva ett företag som står och stampar på samma plats och inte utvecklas. 
Och inte var det väl för att skapa dig en egen arbetsplats där du inte själv trivs att arbeta. 
Jag tror heller inte att drömmen var att skapa en arbetsplats med tanken att du ska arbete 10 
timmar om dagen 7 dagar i veckan resten av ditt liv. 
 
Den här rapporten handlar om att du ska utvecklas som entreprenör till den grad att du själv 
kan skapa din egen perfekta arbetsplats, precis så som du drömmer om att leva. 
 
Jag kommer här i exempel etc. att prata om internetbaserade företag eftersom det är min 
specialitet, men principerna är precis lika viktiga för vilket företag som helst, utanför internet 
eller en kombination av både och. 

Oerhört tragiskt… 
 
Det jag kommer att berätta om här i början är oerhört tragiskt, men det är mycket viktigt att du 
tar del av det.  
Allt för många kliver rakt ner i det här hålet och kommer aldrig upp igen.  
 
 
Det är så oerhört tragiskt att SÅÅÅ många personer världen över går till ett arbete de inte 
riktigt trivs med. När det gäller anställda kanske det inte är så förvånande, men faktum är att 
väldigt många egenföretagare inte heller trivs med sitt eget företag. 
Man skulle ju kunna tro att en egenföretagare, som själv fått möjlighet att skapa sin egen 
arbetsplats, skulle kunna leva sitt drömliv. Men det är långt ifrån alla företagare som faktiskt gör 
det. 

 
 
De flesta företagare startade igång sina verksamheter med en vision om att det här skulle bli 
extremt roligt och befriande. Man skulle få bestämma över sin egen arbetstid, det skulle 
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generera mer pengar än en vanlig anställning, och man skulle varje dag få syssla med det som 
man tycker är roligt utan att någon annan kommer och talar om vad man ska göra. 
 
I början hade man fullt upp och allting var nytt och spännande. Man hade svårt att somna på 
kvällen för att man var så sugen på att arbeta vidare. Man tyckte helgen var oändligt lång och 
längtade till måndagen igen. Längtade efter att få ta tag i alla de där sakerna som man 
funderade på. 
 
Så går månaderna och man kommer in i vardagen.  
 
Det första man upptäcker är att tiden aldrig räcker till det som man helst skulle vilja göra. Man 
upptäcker att det finns så otroligt mycket som måste göras när man driver ett eget företag och 
att allting tar mycket längre tid än man planerat. 
Faktum är att man upptäcker att vardagen består till största delen av rutinuppgifter, som inte 
alltid är så roliga att göra. 
Rutinuppgifter som får företaget att gå runt, men som inte får det att utvecklas och växa.  
 
Man känner en enorm frustration över att man inte hinner med att genomföra alla de där 
idéerna som man har i huvudet. De där idéerna som skulle göra att företaget utvecklas och 
växer. 
 
Många företagare fortsätter att arbeta vidare månad efter månad, år efter år, med 
förhoppningen om att snart vänder det. Snart får jag tid att genomföra alla de där smarta 
idéerna. 
 
Men faktum är att det ytterst sällan händer. För de flesta företagare består vardagen av dagliga 
rutiner som tar hela arbetsdagen (och stora delar av fritiden). 
Det kommer aldrig att vända så länge man kör på i samma hjulspår som tidigare. 
 
Många företagare försöker att arbeta fler timmar för att komma ifatt. Men det innebär i 
praktiken bara att man gräver en ännu djupare grop, som är ännu svårare att ta sig upp ur.  
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Statistiken talar sitt tydliga språk: 
 
 

 
Tre av fyra personer som försöker starta ett företag lägger ner det inom en period av sex år.  
80 procent av de företag som trots allt överlever, omsätter mindre än 1 miljon kronor.  
– enligt studie på handelshögskolan i Stockholm 
 
En miljon kronor i omsättning är inte speciellt mycket för ett företag. Arbetar du med 
produkter eller tjänster som inte kräver några inköp kan du dock leva på den omsättningen, 
men det täcker i princip bara din egen lön och marknadsföringsutgifter. 
 
Nu är det ju dock så att omsättningen bara är en av de delar som skapar ett optimalt företag. 
Väldigt många företagare lever med en enorm press och stress. Arbetar många fler timmar än en 
normal anställning och lever inte de drömliv som man skulle vilja göra. 
Ett företag som går bra och har hög omsättning innebär inte per automatik att ägaren mår bra. 
 
Det jag kommer att visa här framöver är hur du kan designa ett företag som kan ge dig precis 
det som de flesta söker.  
Ett företag som man älskar att arbete med och där man trivs. 
Där man bestämmer sina egna tider. 
Ett företag som blir en livsstil, inte ett vanligt arbete… 
 
Jag ska försöka visa dig hur man kan skapa det här från start, men också hur man kan vända ett 
redan befintligt företag till att bli ett optimalt företag. 
 

Definitionen… 
 
Det blir ju svårt för oss att försöka uppnå något optimalt företag och optimalt arbete om vi inte 
första definierar vad det är vi vill uppnå. 
 
Om vi ska generalisera är det ganska enkelt… 
 
Vi vill ha ett företag som kan leva sitt eget liv utan att din tid krävs för den dagliga driften. Du 
går själv in när du vill, och gör bara de uppgifter som du vill göra i ditt företag.  
 
Oavsett hur roligt man tycker ett arbete är när man startar kommer det alltid en vardag för eller 
senare. Vardagsarbetet är inte alltid lika roligt. Har du då ett företag som kan rulla utan att du 
själv är involverad i vardagsarbetet ger det en enorm frihet.  
Där har du det optimala sättet att arbeta på. 
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Många pratar om att man ska försöka se det hela som 
en våg. På ena sidan har man tid och på den andra 
sidan pengar. 
Sedan ska man då försöka hitta en balans mellan hur 
mycket tid man lägger ner och hur mycket pengar 
man tjänar. 
 
I min värld är det här tänkandet helt och hållet fel. 

 
Det här tänkande speglar bara hur en normal anställd tänker, och så som vi blir 
inprogrammerade att tänka från barnsben. Hela vårt moderna samhälle är uppbyggt på det här 
tänkande vilket gör att det inte är så konstigt om du också tänker på det sättet. 
 
Som entreprenör måste du tänka på ett helt annat sätt. Jag kommer att tala mer om det här lite 
längre fram i ett eget avsnitt. 
 
Jag brukar istället se det som tre stycken behållare. 
 
 

 
 
Trivsel, Frihet och Ekonomi. 
 
Ditt arbete är att se till att maximera de här behållarna så mycket som möjligt. Det handlar 
alltså inte om att hitta någon balans. När du fyller på frihetsbehållaren, och kanske väljer att 
arbeta färre timmar, då behöver inte ekonomibehållaren sjunka. 
 
Trivsel – hur kul du tycker det är att driva ditt företag. Hur mycket du brinner för att stiga upp 
ur sängen på morgonen för att få börja arbeta. Det vi letar efter är att ditt dagliga arbete i ditt 
eget företag ska var som en hobby. 
 
Frihet – hur din roll i företaget är. I hur stor utsträckning är företaget beroende av din egen 
arbetsinsats. Hur många timmar per dag är du ”fastkedjad” vid företaget för att det ska kunna 
rulla och dra in pengar?  
 
Ekonomi – hur mycket pengar ditt företag måste omsätta för att du ska känna dig nöjd. Här 
pratar vi om mindre företag där du är huvudpersonen i företaget. Stora företag lever ofta sina 
egna liv och ägaren blir bara en del i det hela. 
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Som egenföretagare eller småföretagare blir företagets ekonomi mer eller mindre parallell med 
din personliga inkomst.  
 

 
För att räkna ut vad som är ditt personliga ekonomiska mål 
rekommenderar jag att du läser en annan rapport som jag publicerat. 
Du kan ladda ner den på: 
http://jesperlinden.se/det-stora-steget-mot-framgang/  
 
När jag släppte den rapporten fick jag väldigt mycket kommentarer och 
tack mail efteråt. Den vänder upp och ner på de flesta personers 
tänkande och får dig att inse vad som krävs för att du ska kunna uppnå 
dina personliga drömmar så snabbt som möjligt.  
Den innehåller även ett avsnitt där du kan beräkna exakt hur mycket 
pengar som krävs för att du ska kunna leva ditt drömliv.  
Jag rekommenderar verkligen att alla att läsa den rapporten. 
 
 
 

Så vad vi nu ska göra här framöver är att titta på hur du kan designa ditt företag så att de här tre 
behållarna fylls så mycket som det bara går. Det är egentligen bara en fråga om att tänka rätt 
och att sätta upp företaget och marknadsföringen på rätt sätt. 
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På förekommen anledning… 
 
Innan jag går vidare och visar hur du kan bygga upp ditt drömjobb måste jag tyvärr ta upp ett 
par saker. Det här vänder sig främst till dig som inte startat upp någonting ännu. 
 
Jag har arbetat med företagsutveckling och uppstart av företag i över 10 år och har kommit i 
kontakt med väldigt många personer som vill starta eget. 
 
Titt som tätt får jag frågor som får alla mina varningssystem att utlösas. Frågorna jag får lyder så 
här: 
(kanske inte ordagrant men innebörden är som följer) 
 
-  Kan du ge mig en bra affärsidé som man kan komma igång med och t jäna pengar på 
snabbt? 
 
-  Hur lång t id tar det innan jag börjar t jäna pengar och hur mycket kommer jag att  
t jäna? 
 
De personer som ställer den här typen av frågor är tankemässigt väldigt långt ifrån att vara 
entreprenörer. Det här är typiska frågor som personer med ett anställningstänk ställer. 
 
Man måste vara mycket klar över att det inte finns någon i hela världen som kan ge dig en helt 
klar affärsidé, och som kan tala om hur lång tid det kommer ta för just dig att starta upp. Det är 
också totalt omöjligt att tala om hur mycket pengar en person som startar en egen verksamhet 
kommer att tjäna. 
 
Om någon i sin säljpresentation säger att det tar en viss tid och att du kommer att tjäna en viss 
summa pengar bör du dra öronen åt dig direkt. Det bör utlösa varenda varningsklocka du har. 
Personen är uppenbarligen bara ute efter att vagga in dig i en falsk trygghet och är bara ute efter 
att sälja sin kurs eller vad det nu kan vara. Man behöver tyvärr inte surfa runt speciell länge på 
nätet för att träffa på den här typen av erbjudanden. 
 
Enda sättet som du kan få en fast summa pengar är om du tar en anställning. Om man försöker 
jämställa ett eget företag med en anställning är man ute på riktigt hal is. 
 
Jag hade egentligen inte tänkt ta upp det här alls i den här rapporten, men eftersom jag får så 
många frågor från personer med just den här inställningen vill jag ändå styra upp allting här 
direkt innan vi går vidare. 
 
Om du letar efter ett arbete där du vill vara säker på vad du kommer att tjäna och där du vill 
vara säker på att lyckas ska du inte starta ett eget företag. Du ska ta en vanlig anställning. 
 
Nog om det, låt oss gå vidare.  
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Fel person på fel plats… 
 
Låt oss prata lite om trivsel. 
För att kunna bygga upp det optimala företaget finns det en grundregel: 
 
Man måste brinna för det dagliga arbetet i företaget.  
 
Jag pratade med en revisor för inte så länge sedan. Han hade precis startat upp sin egen 
revisionsbyrå. Innan dess hade han arbetet som just revisor på ett stort företag. 
Han berättade för mig att han hade vantrivts med att vända och vrida på andras siffror i sitt 
tidigare arbete. 
 
Det här fick mig att reagera och börja fundera. Om 
han nu var så trött på sitt gamla arbete som revisor, 
hur kommer det sig då att han startar upp en egen 
revisionsbyrå? 
Arbetet som han kommer att göra varje dag i sitt eget 
bolag blir precis det samma som han gjort tidigare 
som anställd och som han då vantrivdes med. 
 
Jag frågade då om han hade några planer på att 
anställa flera revisorer. Kanske var det så att han hade 
en plan på att låta andra genomföra den dagliga 
driften för att själv kunna ägna mer tid åt det som han 
själv tyckte om att göra.  
Han svarade att han inte hade några sådana planer, 
utan tanken var att driva företaget själv. 
 
Det här är ganska vanligt.  
Väldigt många har en dröm om att starta någonting 
eget. Man förälskar sig i tanken på ett eget företag 
utan att verkligen fundera över vilka de dagliga arbetsuppgifterna kommer att vara. 
I revisorns fall skulle arbetet efter ett tag bli precis lika tråkigt som det var som anställd. Enda 
skillnaden är att han nu också fått en mängd andra uppgifter som följer med ett eget företag. 
Han skulle med andra ord sannolikt få mindre fritid. 
 
Det här kan tyckas självklart, ändå startas det upp tusentals företag där ägaren egentligen inte 
brinner för produkten eller tjänsten, eller inte trivs med vardagsarbetet i företaget. 
 
Hur kommer sig det? 
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En egen drömbild… 
 
Ett av de vanligaste felen är att man i sin hjärna skapar en drömbild av hur ett arbete ser ut. 
 
Väldigt många drömmer till exempel om att starta ett internetföretag (vilket jag också 
uppmuntrar till) och har en bild av hur de ska arbeta hemifrån, utan några bestämda 
arbetstider och med mängder av frihet. 
Man är så förälskad och förblindad av idén som sådan att man inte funderar på hur en vanlig 
dag kommer att se ut i det företag som man startar. 
 
Det är till och med så att väldigt många startar upp internetverksamheter med produkter eller 
tjänster som man egentligen inte har någon koll på eller som man egentligen inte brinner för.  
Varför man startar upp med dessa produkter eller tjänster är ofta för att man har hört 
någonstans att det finns pengar i det eller att man låter sig övertalas av någon kompanjon. 
 
Problemet är bara att när du väl startat upp kommer det en vardag. Den här vardagen består av 
mängder med uppgifter som är knutna till just det område, de produkter och tjänster, som ska 
få företaget att gå runt. 
Det innebär att du kommer att lägga den största delen av din tid på sådant som du egentligen 
inte var så intresserad av. 
 
Vad resulterar det i? 
 
Du brinner inte för det dagliga arbetet vilket gör att du inte presterar maximalt.  
Ett ointresse för det dagliga arbetet, produkterna eller tjänsterna, gör att du med 100% säkerhet 
aldrig kommer att kunna driva upp företaget till att bli din drömarbetsplats. 
 
Det är hårt sagt, men verkligheten är inte alltid mjuk. 
 
En gemensam nämnare för alla framgångsrika entreprenörer är att de verkligen brinner för 
det som de sysslar med. 
 
Finns inte ett brinnande intresse kommer konkurrenterna att köra över dig som en ångvält.  
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Älska dina kunder… 
 
Nu är det egentligen inte produkterna eller tjänsterna som är det viktigaste när det gäller att 
skapa sitt optimala företag. I de flesta fall kommer dina produkter och tjänster att ändras, 
varieras och anpassas med tiden.  
Väldigt många företagare startar upp sina verksamheter med produkten och tjänsten i fokus och 
tycker den delen är rolig att syssla med. 
 
Sedan stöter de på de tänkta kunderna och upptäcker att de inte är lika roliga att ha att göra 
med som själva produkten. 

 
Jag tänkte dra en liten parallell med min egen utveckling 
som företagare så blir det här förhoppningsvis lite klarare. 
Jag får dock börja med att be om ursäkt redan i förväg då 
det här kanske kan upplevas som stötande för några av 
mina tidigare kunder. Tanken är absolut inte att klanka 
ner på någon eller peka ut någon speciell person, utan det 
är mer att jag själv faktiskt inte riktigt trivdes att arbeta på 
det sättet. 
 
Jag hade tidigare en ganska stor fokus på att försöka hjälpa 

privatpersoner att starta upp företag på internet. Jag hade mängder med bra affärsidéer och 
marknadsföringsstrategier som jag ville förmedla till andra. Min tanke var att om jag fokuserar 
på alla de privatpersoner som går och drömmer om att starta eget (vilket är en mycket stor skara 
personer), och hjälper dem att komma igång, då har jag det perfekta företaget. 
Jag får syssla med det jag tycker är roligast, affärsidéer, företagsstrategier och marknadsföring, 
och dessutom hjälper jag mina kunder att starta eget så att de också kan börja leva sina drömliv. 
 
Men det jag upptäckte efter ett tag var att väldigt många personer aldrig kom igång med ett eget 
företag. Jag fortsatte att leverera det ena materialet efter det andra med tips och idéer på hur de 
skulle starta sitt företag på internet, kunderna fortsatte köpa, men kom ändå inte igång med en 
egen verksamhet. 
I min vision skulle jag hjälpa mängder med folk att komma igång och det skulle då dels 
generera en massa referenser som skulle göra det ännu enklare att sälja in mitt koncept, men 
också göra så att jag fick en stark kundbas att arbeta vidare med. Jag ville ju fortsätta att utveckla 
mina kunder så att de kunde bygga vidare och få sina företag att blomstra ännu mer. 
 
Jag höll på med de här nyföretagaridéerna under flera år men min frustration blev bara större 
och större.  
När jag så satte mig ner och funderade en dag upptäckte jag att jag försökte undvika mina 
kunder, jag ville absolut inte att de kontaktade mig eller att jag skulle stöta på dem någonstans. 
Dessutom hade jag skapat mig en förutfattad bild av hur mina kunder var.  
Jag hade skapa en bild av att en kund till JL var en person som var arbetslös, inte hade några 
pengar och var i desperat behov av att starta igång ett företag för att få in pengar.   
Men det mest otäcka var att jag också hade en förutfattad bild av att personen inte skulle lyckas 
oavsett hur mycket hjälp jag gav. 
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Med andra ord formade jag mitt företag, skapade produkter och byggde min marknadsföring 
med sikte på en kund som jag själv inte ville arbeta med.  
 
Jag älskade de produkter och tjänster som jag arbetade med, men ville inte ha med kunderna 
att göra.  
 
När man hamnar i den här situationen är det en säker väg mot att företaget kommer att sluta 
utvecklas. 
 
Jag har själv nu tagit nya tag och vänder mig mot en kundgrupp som jag älskar att arbeta med. 
 
I mitt fall trivs jag som bäst är när jag träffar entreprenörer som har en stor vision och ett stort 
driv att bygga upp sitt eget företag. Den typen av personer kan jag sitta och prata med i timmar.  
Får jag sedan se hur deras idéer blir till verklighet och deras företag börjar växa tack vara mina 
råd får jag en enorm kick. 
 
Det här är bland det viktigaste du kan ta med dig från den här rapporten. 
 
Se till att du älskar dina kunder.  
När du älskar dina kunder kommer du att vilja göra allt för att hjälpa dem. Du kommer att vilja 
umgås med dem och du kommer på så sätt att lära dig mer och mer om deras behov och på 
vilket sätt du kan hjälpa dem.  

 
Det leder i sin tur till att du tar fram produkter och tjänster som passar perfekt för kundens 
behov. 

 
Leder till att kunderna älskar dig och dina produkter. 

 
Leder till att kunderna pratar om dig och rekommenderar dig för andra. 

 
Du får ett företag som du tycker om att arbeta med, kunderna älskar dig och folk kommer att 
be om att få köpa av dig. 
 
Det här låter kanske som en utopi, men det är faktiskt en av nycklarna till att skapa det 
optimala företaget och det optimala arbetet. 
 
Trivs du idag inte med dina kunder bör du snarast möjligt se hur du kan vända din verksamhet 
till att attrahera kunder du vill arbeta med. 
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Ett stort ”no, no”… 
 
Om du ska kunna skapa dig ditt optimala företag och ditt optimala arbete finns det ännu en 
mycket viktig grundregel. 
 
Det här är förmodligen den entreprenörsprincip som de flesta egenföretagare 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 det optimala företaget, 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. 
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. 
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Att vara fri från sitt eget företag 
 
Som ägare av det optimala företaget ska du kunna lämna företaget och det rullar vidare som om 
ingenting hänt. Då har du uppnått den yttersta friheten med att äga ett företag, där alla dagliga 
processer rullar utan att kräva din egen tid. 
 
Om du sedan själv känner suget efter att gå in och arbeta i ditt företag, för att få det att växa, då 
har du både det optimala företaget och det optimala arbetet.  
 
Nu är ju det här självklart inte någonting som kommer från första dagen när man startar ett 
nytt eget företag. Men det som är mycket viktigt är att man redan från start har det här 
tankesättet. 
 
Man brukar säga att man starta upp och designa ett företag så att det går lätt att sälja. 
Ett företag där allting kretsar kring ägaren, och där den största delen av alla processer i företaget 
bara finns i hjärnan på ägaren, är ett mycket sårbart företag. 
Ändå är det precis så här som de flesta startar upp sina verksamheter. 
 

Om allting bara finns i ditt eget huvud kan du aldrig bli 
fri. Dessutom är det så att ju längre tiden går desto mer 
komplext blir det. 
 
Vilka är t.ex. dina rutiner för att ta emot, registrera och 
bokföra en order? 
När det kommer in ett supportärende vart landar det då, i 
din egen hotmail eller i ett supportsystem? 
Finns det någon mer än du som skulle kunna driva din 
hemsida, eller ligger allting bundet i din egen dator? 
Har du speciallösningar på några uppgifter i företaget som 
bara du har koll på? 

 
När man börjar fundera i de här banorna inser man ganska snabbt att det skulle bli mycket 
svårt att sälja sitt företag. De flesta av de dagliga rutinerna finns inte klart upp strukturerade, 
utan bara i din egen hjärna. Du vet hur det ska genomföras, men ingen annan. 
 
Tänk dig att du en dag vill ta in hjälp. Det kanske är så enkelt som att du vill åka på semester 
ett par veckor eller det otänkbara händer att du blir sjuk. 
 
Har du en bra och genomtänkt struktur på alla processer kan du ganska snabbt lära upp någon.  
Har du däremot allting i ditt eget huvud, och du dessutom genomför de dagliga uppgifterna 
utan struktur och så som du känner för just för tillfället, då är du fastkedjad i ditt eget företag. 
 
Det vi ska titta på är hur vi kan ändra på det här och bygga upp ditt företag så att du faktiskt 
kan ta semester och till och med kunna sälja det om du skulle vilja det. 
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Skillnaden mellan process och projekt… 
 
Om du idag driver ett företag titta då på vad dina egna arbetsuppgifter består av. 
Gör en lista över vad du gör dagligen. 
 
Gör det gärna nu direkt innan du läser vidare! 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Sedan klassificerar du alla uppgifter utifrån om det är en process eller ett projekt som du 
arbetar med. 
 
En process är någonting som utförs om och om igen. Det är med andra ord den dagliga driften 
av företaget. Tjänsterna utförs, beställningar tas omhand, svarar på supportärenden, ser till att 
den dagliga marknadsföringen rullar, bokföring etc. 
 
Om din egen arbetstid fylls upp av processer bör du ta dig en rejäl funderare. Du bör så snabbt 
som möjligt se över hur du kan frigöra din egen tid från så många av processerna som möjligt. 
 
Du ska fokusera din egen tid på projekt. 
Projekt är någonting som har en start och ett slut och som inte är återkommande. 
Du kanske startar ett projekt som går ut på att bygga upp en helt ny marknadsföringskanal för 
dina produkter. Eller du kanske har ett projekt för att ta fram en ny produkt som du ska sälja.  
Det här är någonting som du lägger din tid på under en viss period, men som har ett 
slutdatum. 
Sedan kan det självklart vara så att det färdiga resultatet av ett projekt lyfts in i en process 
efteråt. 
Lägger du t.ex. 1 månad på att skapa en ny produkt blir det ett projekt. Den nya produkten lyfts 
sedan in i dina processer för sälj, leverans, support etc.  
 
En mycket viktig regel som du ska ha i bakhuvudet är att processer är det som håller ett 
företag rullande, projekt är det som utvecklar företaget. 
 
Om du själv spenderar all din tid på processer i ditt företag, så som att t.ex. få betalt för att 
utföra en viss tjänst, vem är det då som genomför projekten som får företaget att utvecklas?  
Det kan du fundera på en stund. 
 
 

Det måste finnas både processer och projekt… 
 
Till att börja med måste vi ha klart för oss att ett företag måste bestå av både processer och 
projekt. Det spelar ingen roll om det är ett litet hobbyföretag eller ett stor företag med många 
anställda, båda delarna måste finnas. 
 
Saknar du någon av delarna kommer ditt företag inte att överleva. 
 
Precis som vi sa tidigare, processerna håller ditt företag flytande och projekten utvecklar det. 
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Problemet som egenföretagare är att hinna med att göra båda delarna. 
 
Om jag ska vara riktigt ärlig så krävs det extremt bra planering och ett mycket utvecklat 
entreprenörstänk för att lyckas med detta på egen hand. 
 
När jag pratar med personer som precis har startat upp sin verksamhet kan man ofta se att de 
fastnat i projektfasen. Man driver allting som om det vore engångsprojekt, till och med de 
beställningar man får in. 
Allting sker manuellt och det sker på olika sätt varje gång. Det finns ingen klar process för hur 
saker ska skötas. 
 
Träffar man däremot egenföretagare som drivit sitt företag ett tag har många av dem fastnat i 
process delen, vardagen. De vardagliga rutinerna tar så mycket tid att man inte hinner med att 
ta tag i de projekt som ska få företaget att växa. 
Där har du också en av anledningarna till den statistik som du såg lite tidigare. 80% av 
företagen som överlever sin 6:års dag kommer inte upp i en omsättning på 1 miljon. 
 
Man fastnar i vardagen och företaget slutar att utvecklas för att man inte hinner genomföra de 
projekt som krävs. Företaget stannar på en omsättning under miljonen fastän ägaren lägger ner 
mängder med timmar. 
 
Eftersom jag själv är entreprenör, och också har träffat väldigt många andra entreprenörer, vet 
jag att struktur och planering inte brukar vara det man vill lägga tiden på. De flesta 
entreprenörer är rastlösa och vill gå vidare med olika typer av projekt. 
 
Men vi ska göra en liten kul övning som för hoppningsvis ger den där aha-upplevelsen som får 
dig att inse vikten av struktur och planering.  
 
Det spelar ingen roll om din avsikt är att driva upp ett stort företag eller om dina planer bara är 
att driva en liten sidoverksamhet, övningen här är lika viktig för alla som driver en verksamhet. 
Det kan till och med vara så att den är extra viktig för dig som bar har för avsikt att driva ett 
litet företag. Du kommer definitivt att behöver det här… 
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Kul liten övning… 
 
Det flesta nya entreprenörer bygger, precis som vi sa tidigare, sitt företag utifrån sin egen hjärna. 
Eftersom man i början genomför allting på egen hand skapar man också processer och projekt i 
företaget som bara finns lagrade i sin egen hjärna. 
 
Man tycker själv att man har dödskoll på allting, men ack så fel man kan ha… 
 
Gör den här lilla övningen så kommer du snart att se att den bild du har i ditt eget huvud om 
vad du göra i företaget kanske inte alltid stämmer överens med vad du borde göra. Framför allt 
kommer du att se det orimliga med att ha allting i huvudet, men du kommer också få svart på 
vitt att du aldrig kommer att kunna göra allting själv.  
 
Ta 1 papper och rita upp i mitten så som på bilden nedan. 
Du kan starta med att kopiera det jag skrivit här, men förmodligen kommer du sedan att se ditt 
eget mönster för just ditt företag, och då kanske vilja lägga upp allting med andra rubriker eller 
en annan struktur. 
Men låt oss starta så här så att vi kommer igång. 
  

 
Jag har valt att lägga upp det med 4 huvudområden, marknadsföring, produkter, administration 
och teknik/design. Det är som sagt bara ett förslag och jag uppmanar dig till att hitta en egen 
struktur så småningom. 
 
Sedan går du vidare och utvecklar varje gren. 
Vad är det som måste göras i ditt företag, vilka processer och projekt måste genomföras? 
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Här har du några förslag för att du ska komma igång… 
 

 
Är ditt företag helt nytt kanske du inte har alla de här förslagen som jag lagt upp, har du 
däremot ett ”moget” företag har du förmodligen fler punkter än så här. 
Sätt dig verkligen in i vart och ett av de uppgifter och processer som du skriver ner och börja 
gräva dig djupare och djupare ner till vad det verkligen är som du behöver göra. 
 
Du kommer förmodligen inte att komma på allting direkt, men det är bara att fylla på efter 
hand. 
 
Du kommer snart att få ett stort nätverk av uppgifter som behöver göras i ditt företag. En del 
uppgifter är processer som är rullande vecka efter vecka för att hålla företaget flytande, andra är 
mer projektbaserat. 
Det du ganska klart ser är att det blir VÄLDIGT många olika saker som ska genomföras för att 
driva och utveckla ditt företag. 
 
Det viktigaste med den här övningen, förutom att man får en aha-upplevelse, är att du nu har 
mappat upp alla processer och projekt i ditt företag. Du har dem inte länge bara i ditt eget 
huvud, du har dem också på papper framför dig.  
Du har tagit ditt första stora steg mot att kunna göra dig fri från ditt eget företag. 
 
När du fått ner allting i din mindmap är det dags att gå vidare… 
 

Tidsåtgång 
 
Nästa steg kan vara lite knepigare, men gör så gått du kan. 
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Börja uppifrån i din mindmap och arbeta dig neråt.  
Fundera på var och en av uppgifterna och gör en uppskattning av hur mycket tid du kommer 
att behöva lägga på det under den kommande månaden. 
 
Skriv en siffra, i timmar, efter var och en av uppgifterna. 
 
När du är klar med det summerar du ihop allting. Räkna samman tiden och se hur många 
timmar du behöver lägga ner på ditt företag under den kommande månaden. 
 
När jag själv första gången gjorde den här övningen fick jag svart på vitt att jag behövde klona 
mig 3 gånger för att hinna med allting som jag skulle behöva göra. Min egen planering, som 
också bara fanns i mitt eget huvud, sprack direkt. Det skulle ta mig minst 3 gånger så lång tid 
att genomföra det jag hade tänkt mig. 
Det var ingen roligt upptäckt och jag fick smått panik. 
 
Sedan insåg jag att det här var något av det bästa jag gjort. Äntligen föll polletten ner och jag 
började ta tag i problemet. 
 
Man kan ganska lätt förstå att de flesta småföretagare står och stampar på samma ställer utan att 
komma framåt. Man kan förstå att de känner en enorm frustration över att man lägger 
mängder med timmar varje dag utan att komma närmare sina drömmar. De där drömmarna 
om att bestämma över sin egen tid och kunna tjäna bra med pengar. 
 
Genomför man alla uppgifter i sitt företag helt och hållet själv är man fastkedjad i sitt eget 
företag. Man har själv skapat sitt eget fängelse. 
 
Så den stora frågan är hur vi nu löser det här. 
 

Hur hinner du med allting du måste göra för att få företaget att växa? 
 
Det vi försöker uppnå är ett företag som inte är beroende av dig för den dagliga driften. Ett 
företag som inte kretsar omkring dig och som inte kräver att du arbetar dygnet runt. 
 
Den enklaste lösningen vore att anställa en massa folk som genomförde alla saker, men nu 
fungerar det ju inte riktigt så i ett nytt företag eller en verksamhet som går knackigt. Man har 
helt enkelt inte ekonomin att anställa folk och man har en mycket begränsad budget för att 
hyra in hjälp.  
 
Det här är det ständiga dilemmat som alla företagare ställs inför. 
 
Jag ska ge dig några förslag på hur du kan lösa det här och komma in på rätt spår. 
 
Faktum är att när man kommer in på rätt väg, med rätt tänkande, kommer det att hända 
väldigt mycket i ditt företag på kort tid… 
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Fokuserad start… 
 
Du har ju nu gjort övningen som jag beskrev tidigare. Har du inte gjort den bör du göra den nu 
direkt. Det jag kommer att beskriva här framöver bygger på att du har alla projekt och processer 
i ditt företag framför dig.  
 

Sidokommentar… 
Det finns 3 typer av personer som läser den här rapporten. 

1. Personen som skummar igenom allting, får en liten uppfattning om vad det 
handlar om, tycker det låter intressant men lägger den sedan i högen med saker att 
ta tag i senare. Är du den typen av person kan du lika gärna lägga ner det här med 
en gång. Du kommer inte att ha nytta av någonting här och min erfarenhet säger 
att du kommer stå på precis samma ställe när vi ses om ett år.  
 

2. Sedan har du personen som verkligen läser allting, kanske till och med 2 gånger, 
men som tycker det är jobbigt med övningar. Han genomför övningarna lite slarvigt 
i huvudet och går sedan vidare. 
Den personen kommer att ha lite nytta av informationen här, men om en månad 
är han tillbaka med samma rutiner som tidigare och kommer inte vidare. 
 

3. Den tredje och sista personen ser potentialen i det som visas här. Han genomför 
övningarna för han vet att det är hans eget företag det handlar om, och resultatet 
av övningarna kan han ha stor nytta av framöver, inte några övningar för skojs 
skull. 

 
Jag ville lägga in den här sidokommentaren eftersom jag vet att de flesta personer tillhör 1 
och 2 ovan. Kanske kan jag få någon att vakna och inse att man måste ta tag i problemet 
för att lösa det. Det räcker inte med att läsa om det. 
 

Ofta är det så att man i sin vision om hur företaget ska se ut och fungera ligger några steg före 
hur verkligheten ser ut just idag. Det är ju så en vision ska fungera, någonting som man arbetar 
mot.  
Problem som brukar uppstå är dock att man redan från start försöker få med alla delar som 
man har i sin vision. Det ska vara ett visst antal produkter eller tjänster, det ska vara en mängd 
olika sidor, en viss design, en mängd olika marknadsföringssystem och så vidare. 
 
När du då sitter där själv och på egen hand ska försöka sätta upp allting och genomföra allting 
springer du väldigt snabbt in i en vägg. En vägg med för mycket att göra och för lite tid att 
genomföra det på. 
 
Min far brukade alltid påminna mig om ett uttryck som jag tycker är rätt slående:  
 
”Under tiden som gräset växer dör kon.” 
 
Sätter man ribban för högt från start finns risken att ”kon” dör innan man får igång sin 
verksamhet. Man gör det helt enkelt för komplicerat. Tid, pengar och motivation sinar innan 
man ser några resultat. 
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Jag rekommenderar att du tar din bästa produkt eller tjänst och fokuserar helt och hållet på 
den. Alla andra produkter, tjänster eller projekt lägger du åt sidan. 
 
Titta sedan på din mindmap som du gjort i övningen tidigare och fundera över vad som är 
absolut nödvändigt för att få igång den produkten eller tjänsten som du ska fokusera på. Vilket 
är det minsta möjliga arbete som du måste göra för att kunna testa din produkt eller tjänst på 
marknaden? 
 
Har man en begränsad budget och en begränsad tid, kanske gör allting själv, då gäller det att 
verkligen fokusera på det man måste gör. Det finns mängder med ”nice to have” i ett företag. 
Man vill kanske ha en snygg hemsida med flashiga effekter, man vill ha Youtube videos, 
Facebook fanpages, Twittermarknadsföring och perfekt sökmotoroptimering redan från start. 
Dessutom lockas man konstant med mängder av erbjudanden om hur man skulle kunna få fler 
besökare och kunna sälja mer. Alla påstår att deras idéer och lösningar är den hemliga genvägen 
till framgång. 
 
Men behöver du verkligen det för att komma igång och testa din verksamhet? 
 
Ta som sagt din bästa produkt eller tjänst (lägg allting annat 
åt sidan), sedan funderar du på vad som är det minsta 
möjliga som du behöver göra för att kunna visa upp den 
produkten och testa den på marknaden. 
 
Där har du din fokus!  
 
Allting annat är ovidkommande.  
Man ska i uppstarten, eller i ett företag som kört fast, rensa 
bort allting som inte är absolut nödvändigt och sedan dra 
igång med en enkel uppsättning. 
I ett nytt företag brukar det här inte vara några problem, 
värre är det med företag som varit igång ett tag. Man har där 
skapat sig ovanor och byggt upp onödigt rutiner som slukar tid och energi. Rutiner som hindrar 
företaget från att utvecklas. 
 
Det som händer när du gör den här fokuseringen är att du dels får ut en produkt på 
marknaden väldigt snabbt, men också att du snabbt får klarhet i om det fungerar eller inte.  
Det viktigaste, framför allt i starten av ett företag, är ju att testa sina idéer och se om det finns 
en hållbarhet i det. Tyvärr finns det personer som lägger mängder med tid och pengar på att 
bygga upp stora verksamheter utan att veta om affärsidén verkligen är hållbar. Det finns bara ett 
sätt att göra det på och det är genom att testa. 
 
När jag förklarat det här tidigare har jag ibland fått reaktionen att man inte vill släppa ut 
någonting som inte är helt färdigt. Man tycker att man då förlorar många kunder som kanske 
skulle köpt ett helt färdigt koncept. 
Tänk dig då att du ska driva det här under många år framöver. Om du släpper ut ett test för 
t.ex. tusen personer, för att se reaktionen och hur många som handlar av dig, så är det bara en 
droppe i havet. Jag skulle hellre offra den droppen än att offra månader av förberedelser och 
tiotusentals kronor i missade inkomster under tiden jag bygger upp allting. Och dessutom 
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sedan upptäcka att jag måste göra om allting igen för att det inte fungerade så som jag 
planerade. 
 
Jag rekommenderar att man testar en enkel och rak lösning genom att köpa annonser under en 
kort period. Dra in tusen besökare till din sida och se vilken reaktion du får. Hur många leads 
lyckas du fånga och vilka kommentarer får du?  
 
Om du skalar ner allting till minimum får du helt klart en möjlighet att starta upp med 
minimal hjälp och med en begränsad budget. Du får snabbt ett kvitto på om det är värt att 
bygga vidare på eller om du måste göra korrigeringar. 
 
Är det så att du ser att din idé, dina produkter eller tjänster ser ut att fungera är det dags att ta 
nästa steg. 
 

Du vet att du kommer att tjäna pengar… 
 
Innan jag berättar hur du går vidare kan jag nämna några ord om det är så att dina tester inte 
fungerar som du tänkt dig. 
 
Följande saker bör du då titta på: 
 

• Är produkten/tjänsten någonting som mina tänkta kunder frågar efter och som 
verkligen löser de problem eller behov kunderna har? 
Har du gjort ditt förarbete innan du startade upp bör du redan ha svaret på den frågan. 
Du bör veta att det finns folk som söker efter det som du erbjuder och du bör veta att 
din produkt kan täcka det behovet, annars får du skylla dig själv. 
 

• Beskriver din säljsida produkten/tjänsten på ett sådant sätt att besökaren känner att det 
kan lösa det behov han har? 
Innan du gör ditt första test handlar det om att hitta en balans i hur du kan skapa en 
minimal presentation men samtidigt tillräckligt bra och förtroendeingivande för att få 
ett rättvist resultat.  
Är produkten tillräckligt bra behöver man inte försöka övertala folk att köpa med stora 
otroliga påståenden och överdrivna säljtexter. Beskriver man bara hur den kan lösa 
kundens behov kommer du att få folk som handlar av dig. Ser du att det fungerar under 
testperioden kan du sedan lägga mer tid på att göra din presentation ännu bättre och få 
ännu fler att köpa. 
 

• Det sista du ska titta på är målgruppen. 
Om du vänder din marknadsföring till en målgrupp som inte är intresserad av dina 
produkter kan du självklart heller inte förvänta dig några stora resultat. 
Det här tillhör också förberedelsen innan du startar. Ju mer fokuserad målgrupp du kan 
ta fram desto mer rättvisande resultat kommer du få av dina tester. 
Jag rekommenderar att du gör dina tester på en smal målgrupp som du med säkerhet 
vet kan ha nytta av dina produkter. Om dessa personer trots allt inte köper kan du vara 
tämligen säker på att du måste gå tillbaka till ritbordet och se över din affärsidé. Det kan 
ju också vara så att din presentationssida är så dålig att ingen får förtroende för dig. 



© Jesper Linden Consulting – www.jesperlinden.se 
 

28 

 
 
Nog om ”misslyckande”, nu går vi vidare och tittar på testresultat som du är nöjd med. 
 
Kan flika in här att om du redan driver en verksamhet med flera olika produkter behöver du 
förmodligen inte göra några större tester. Du vet med all sannolikhet vilka produkter som 
fungerar bäst. Det jag rekommenderar är att du då tar den bäst säljande produkten eller 
tjänsten och fokuserar på att bygga vidare på den. 
 
När du genomfört ditt första test och ser att din produkt eller tjänst faktiskt säljer då har du 
också fått ett kvitto på att det går att tjäna pengar på det här, eller det finns en möjlighet att 
göra det.  
Plötsligt har du en helt annan möjlighet att börja ”chansa” lite mer. 
 
Här väljer väldigt många att gå helt fel väg.  
 
Man tittar på sina första resultat och konstaterar 
att det fungerar. Då börjar man fundera på nästa 
produkt eller tjänst.  
Det här är totalt fel tänk. 
 
För vad händer när du går över till nästa projekt? 
Jo, din första produkt fungerar halvbra men ger 
dig bara en liten inkomst. Du har ett visst arbete 
med att driva den här första produkten, så som t.ex. underhåll, distribution, support och 
marknadsföring. Det här är löpande arbete som krävs för att hålla produkten flytande. Om du 
då istället väljer att lägga din fokus på ett nytt projekt kommer den första produkten ganska 
snart tappa försäljning. Du har bara 24 timmar per dygn och du kan inte göra mer än en sak åt 
gången.   
 
Det innebär att du halkar tillbaka till ruta 1, men försöker kompensera det med din nya 
produkt istället. Du får alltså ingen tillväxt och du kommer aldrig att få utrymme att hyra in 
hjälp. Ditt företag kommer att stå och stampa på samma position, drivas av tillfälliga projekt 
och kampanjer, och vara helt beroende av din egen arbetsinsats.  
 
Jag hoppas du hängde med på det här, för det är viktigt att du förstår principen, annars 
kommer du att skapa ett företag som är helt beroende av dig och din egen arbetskraft. 
 
När du har en produkt som du vet att folk vill ha gäller det att maximera försäljning på den 
produkten. 
Fler halvbra och halvfärdiga produkter är aldrig en bra lösning. Det binder bara upp mer av din 
egen tid och du kommer att få slita som ett djur för att hålla allting flytande. Du får inte en 
naturlig tillväxt. 
 
När du gjort dina tester och kan se en potential, ska du istället gå vidare till nästa steg där är det 
dags att börja satsa. 
Du vet att produkten eller tjänsten säljer med en enkel lösning, hur mycket mer skulle du då 
kunna sälja om du utvecklade det hela ännu mer? 
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Bättre säljsidor som konverterar fler, bättre och fler annonser, fler marknadsföringsvägar så att 
man når fler kunder och så vidare… 
 
Principen för att snabbt växa ett företag är egentligen ganska enkel: 
 
Bygg vidare och maximera det som redan fungerar i ditt företag. 
 
 
Men det handlar också om att gå vidare med rätt tankesätt och rätt inställning. 
Vårt mål är ju att växa företaget men samtidigt frigöra din tid. 
 
Många väljer tyvärr att ta fel väg här. Man förstår principen med att fokusera på det som 
fungerar och att försöka maximera det, men försöker sedan gå vidare helt på egen hand. 
Jag kan mycket väl förstå det tänkandet eftersom man vid just det tillfället är så uppe i varv och 
fortfarande känner att man har tid till att göra det själv. Man har förmodligen också känslan av 
att man vill försöka hålla nere kostnaderna så att man själv kan plocka ut så mycket pengar som 
möjligt. 
 
Det tankesättet gör tyvärr att utvecklingen hämmas och du landar ganska snart i positionen där 
allting kretsar omkring dig och din egen tid. 
 
Lyssna på den här historien så kanske det går upp ett ljus för dig. 
 
Jag hade en kund som var helt fast i det här tänkande och som vägrade se möjligheterna. 
Hon hade drivit sitt företag under ganska många år. De senaste åren hade de sagt upp näst intill 
all personal och hon genomförde det mesta i företaget på egen hand med stöd från sin familj. 
Hon tog själv hand om inköpen, tillverkningen av produkterna, packning och distribution, 
marknadsföring och försäljning och så vidare. 
När jag träffade henne var hon helt förtvivlad och förklarade att företaget minskade i 
omsättning. Hon arbetade mer än hon någonsin gjort men kunde knappt plocka ut en lön som 
gick att leva på.  
 
Vi diskuterade vidare och hon berättade för mig att hon hade fått en förfrågan från en Japansk 
distributör som ville köpa in 5000 enheter. Jag gratulerade henne, men fick en helt annan 
reaktion tillbaka. 
 
Hon förklarade att hon var tvungen att tacka nej till den ordern, för om hon skulle hinna med 
att tillverka 5000 enheter hade hon inte tid att sköta resten av företaget. 
Dessutom förklarade hon för mig att hon inte ville sälja till en distributör för då skulle hon vara 
tvingad att gå ner i pris. Det blev ju en mellanhand i försäljningsledet.  
 
Min första fråga tillbaka var då om hon hade någon försäljning i Japan sedan tidigare. Svaret 
blev nej, det hade hon inte hunnit med ännu. 
Jag frågade vidare om den vinst hon skulle kunna göra på 5000 enheter, med ett 
distributionspris, skulle räcka till att hyra in någon för att hjälpa till med tillverkningen. 
Hon svarade att det nog skulle vara möjligt, men då skulle det mesta gå åt till att betala den 
lönen och då skulle hon inte själv få så mycket över.  
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Enligt hennes resonemang var slutsatsen att om hon själv genomför allting skulle hon själv få 
behålla hela vinsten (förmodligen också en av anledningarna till att hon sparkat all personal) . 
Och i och med att hon inte hade tiden att genomföra det själv, och hon dessutom var tvungen 
att dra ner på priset för att det var en distributör som ville köpa, då fanns det ingen möjlighet 
att ta beställningen. 
 
Min slutsats var däremot att det fanns möjlighet till att hyra in folk för hjälp med 
produktionen. 
Hon hade idag igen försäljning på den Japanska marknaden och det skulle kosta henne oerhört 
mycket pengar att slå sig in där på egenhand. En distributör skulle kunna få ut hennes 
produkter till mängder med återförsäljare i Japan vilket på sikt skulle kunna leda till många fler 
beställningar. 
 
Det här skulle kunna varit den stora dörröppnaren för henne, men hon såg bara den förlorade 
vinsten i att hyra in hjälp. 
Jag lyckades tyvärr inte övertala henne att satsa, så idag finns företaget inte kvar. 
 
 
Det jag vill få fram med den här historien är att man måste se sitt företag större än sig själv.  
Tanken med att starta ett optimalt företag får aldrig vara att man ska skapa sig ett eget arbete till 
sig själv. Då är det betydligt lättare att ta en anställning någonstans, du kommer annars att få 
det mycket jobbigt som egenföretagare. 
 
Din första tanke, när du ser att dina första tester ger ett hoppfullt resultat, måste vara att 
fundera över hur du kan se till att produkten eller tjänsten maximeras och når sin fulla 
potential. Du måste därefter fundera över hur du kan göra det här utan att du själv behöver 
lägga för mycket tid på det. 
 
Hur kan du få in den här produkten i en daglig process som inte binder mer av din egen tid? 
Hur kan du på snabbast möjliga sätt få igång fler marknadsföringsvägar och högre 
konverterande säljsidor för att maximera försäljningen av produkten? 
På vilka olika sätt kan du ta hjälp eller automatisera för att göra det här på snabbast möjliga sätt 
och samtidigt frigöra din egen tid? 
 
Din tid ska i största möjliga utsträckning spenderas på att ta fram strategier och se hur du kan 
utveckla det hela vidare. Ska du genomföra allt det praktiska arbetet helt själv kommer det att ta 
många gånger längre tid att optimera försäljningen på produkten eller tjänsten.  Det kommer 
alltså att ta många gånger längre tid innan du kommer upp i den fulla inkomstpotentialen för 
produkten. 
 
Det är just den principen som man måste pränta in i bakhuvudet och alltid arbeta efter. 
 
Utnyttjar du den här principen kommer ditt företag att växa mycket snabbt. 
 
Självklart vet jag att man i många fall måste vända på varje krona i sitt företag för att kunna få 
det att gå runt. Det kan vara svårt att lägga pengar på att ta in hjälp. 
Men så fort du får ett ekonomiskt utrymme att göra det bör du också utnyttja det. 
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Du kommer att blir beroende… 
 
Till slut blir det som ett ”beroende”. Du försöker hitta vägar till att frigöra din egen tid på så 
många områden som det bara går. 
Du upptäcker att det händer saker i ditt företag och att det utvecklas även när du själv inte är 
närvarande. 
Det här är en underbar känsla och det skapar ett beroende. Man vill ha ännu mer. 
Du har då nått statusen som riktig entreprenör. 
En riktig entreprenör lägger fram strategin och ser sedan till att saker blir genomförda. 

Vad ska jag hyra in hjälp med? 
 
Vilka delar som man ska ta hjälp med är 
individuellt för var och en. Jag kan ge dig 
några förslag så att du kommer in i rätt 
tankebanor. 
 
Först och främst måste du titta på din 
mindmap (övningen vi gjorde tidigare), 
där har du en överblick på vad som måste 
göras i ditt företag. 
 
Har man en mycket begränsad budget 
tycker jag att man ska börja med att titta 
på vilka projekt som man kan hyra in 
hjälp med. 
 
Jag vet att en del opponerar sig mot det här och menar att man istället bör fokusera på att få 
bort fasta processer och rutiner från sin egen tid. 
Visst är det så att t.ex. supporten i ett företag bör fasas ut från din egen tid så fort som möjligt, 
men det är ett ganska stort steg att ta om man är helt ny och aldrig tidigare har hyrt in folk. 
Det är lätt att säga men svårare att göra.  
 
Enligt min erfarenhet kommer en ny företagare att skjuta det på framtiden om någon säger till 
honom att börja med att hyra in hjälp med supporten. Vilket i sin tur innebär att han skjuter 
all typ av inhyrning på framtiden och börjar bygga upp sitt företag med sig själv i centrum, och 
han blir fast i fel företagsmodell. 
 
Det jag försöker göra här är att få dig att ta första steget. Man måste börja någonstans, och av 
min erfarenhet är det ett oerhört stort steg att starta med att rekrytera en person som ska gå in 
och ta över en process i företaget, även om det i början kanske bara rör sig om en 
timanställning.  
 
Har du drivit företag tidigare kan du självklart börja med att se över processerna och försöka 
hitta folk som du kan hyra in för driften. 
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Men är man inte van är det bättre att man startar med att hyra in hjälp med kortare projekt. Så 
småningom upptäcker man själv att man får många gånger mer gjort, och mycket snabbare, om 
man hyr in hjälp än när man gör det själv. Då kommer man själv också att vilja gå vidare med 
nästa steg. 
 
Så mitt förslag är att du börjar med att titta på t.ex. någon marknadsföringsdel. Det skulle 
kunna vara att du hyr in ett företag för att se över och hjälpa dig med optimering av dina 
annonser, eller kanske att du hyr in hjälp med att sökmotoroptimera dina sidor (om du anser 
att det kan vara en bra marknadsföring för dig).  
Det skulle också kunna vara att du hyr in hjälp med att skriva en säljande text och presentera 
dina produkter på ett mer säljande sätt. Du hyr in den tjänsten en gång och får förhoppningsvis 
en sida som konverterar betydligt bättre än tidigare och din omsättning växer. 
 
Det här är som sagt mycket individuellt och beror på vad som passar bäst för ditt företag och 
dina produkter. Det beror också på vilka egna kunskaper och erfarenheter du har. 
Om du t.ex. själv känner att du inte riktigt behärskar det här med färger och former är det 
förmodligen mycket väl investerade pengar att köpa in hjälp med designen av hemsidan. 
 
Huvudsaken är att du börjar tänka i de här banorna. Att du inser att det redan från start är läge 
att se vilka projekt och processer som du kan hyra in hjälp med. 
 

Kassaflöde… 
 
För att sammanfatta det som jag skrivit ovan kan man beskriva det i 4 steg. 
 

1. Första steget är att så fort som möjligt få upp enklast möjligt system för att testa att den 
produkten/tjänsten och den affärsidé man har fungerar.  
Det här är testfasen. 
Fungerar det inte första gången går man tillbaka till ritbordet, justerar, och testar sedan 
igen. Det finns ingen anledning att bygga vidare på någonting som inte fungerar. 
Det kan behövas både 3 och 4 tester innan man hittar rätt, så vad du än gör,  
ge inte upp. 
 

2. Steg 2 är att skapa ett kassaflöde med den produkten/tjänsten. Det vill säga att du får 
upp ett enkelt system där du ser att det trillar in pengar regelbundet. 
Du har en process med produkt, sälj och leveranssystem samt en marknadsföringskanal 
som ger dig nya kunder. 
Har du inget kassaflöde har du heller ingen långsiktig verksamhet att bygga vidare på. 
 

3. Nu har du kommit fram till den punkt när det är dags att utveckla och maximera. 
Punk 1 och 2 kan du kanske ha genomfört på helt egen hand. Punkt 3 här innebär att 
du måste ta steget vidare och se till att din egen tid frigörs på ett eller annat sätt. Det 
kan vara att du hyr in hjälp eller på annat sätt frigör din egen tid. Det finns inte en 
möjlighet för dig att du ska hinna med att både driva den dagliga driften och utveckla 
ditt företag vidare. 
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4. Nu har du optimerat din första produkt och du har en rullande process för den dagliga 
driften av den inkomsten. Då är det dags att gå vidare och bygga på med fler produkter 
och tjänster som kompletterar din första produkt. 

 
Det absolut viktigaste i början är att du kommer till steg 2 och får igång ett kassaflöde på din 
produkt eller tjänst. Det är först då du kan börja arbeta vidare och växa. Det behöver inte vara 
någon stort kassaflöde, kanske bara ett par tusen per månad, men du ser ändå att det rullar på. 
 

Det är totalt värdelöst att gå vidare med fler 
produkter eller fler marknadsföringssystem om 
man inte har fått upp minst ett kassaflöde med 
en produkt eller tjänst. Det är också helt 
bortkastade pengar att köpa fler programvaror, 
kurser och andra tilläggsprodukter innan du har 
skapat ditt första kassaflöde. 
 
All din fokus ska ligga på att hitta rätt affärsidé 
och få igång den processen innan du går vidare. 
 
Jag hoppas verkligen att du hänger med på det 
här. 
Varför jag upprepar det flera gånger är för att jag 
om och om igen kommer i kontakt med 
personer som startar upp produkt efter produkt 
och som testar mängder med 
marknadsföringstekniker och programvaror utan 
att lyckas med någonting. 
 
 

 
 
 
Kan man inte få igång 1 produkt eller tjänst kommer man heller inte att få igång 10. 
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Produkter och tjänster som säljer sig själva… 
 
Som jag nämnde tidigare är en av de viktigaste grundpelarna, för att kunna skapa det optimala 
företaget, 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 så mycket som 
möjligt. 
 
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 har utifrån sina egna värderingar, och vad man tror att kunderna vill ha, tagit fram 
produkter eller tjänster som man erbjuder. 
 
Kunderna som 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. 
Jag tänkte här inte prata om den typen av personer, ”företagare”, för med den inställningen 
kommer man aldrig att kunna skapa sitt optimala företag och sin optimala arbetsplats. 

 
Det du måste göra är att utgå ifrån dina kunders behov. 
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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. 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. 
 
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 
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. 



© Jesper Linden Consulting – www.jesperlinden.se 
 

36 

 
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 
 
Om du blir inbjuden till en födelsedagsfest och ska köpa en present till personen, hur gör du 
då? 
 
Är det en person som du inte känner är det ju inte helt lätt att köpa en present som passar och 
som du vet att den personen skulle vilja ha, eller hur? 
Då kanske du ringer upp någon som känner personen bättre och frågar vad födelsedagsbarnet 
önskar sig. Det är en start och kan jämföras med att göra en enkel marknadsundersökning. 
 
Det är ofta så som de flesta knackiga företag är uppbyggda och fungerar. 
 
Ditt mål ska vara att bli den person som folk ringer till när de ska köpa presenten. 
Födelsedagsbarnet ska vara din bästa kompis och du ska veta precis vad den personen skulle 
älska att få om någon frågar. 
 
 
Ju mer du lär känna dina kunder desto enklare kommer det att vara för dig att skapa ditt eget 
optimala företag. 
 
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 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. 
 
Istället för att gissa vad de skulle vilja höra kan man förmedla precis det som de vill höra. 
  
 
 
 
 
 
 
 



© Jesper Linden Consulting – www.jesperlinden.se 
 

37 

Återkommande kunder är ditt guld… 
 
Varje del som jag hittills presenterat för dig i den här rapporten för att du ska kunna skapa ditt 
eget optimala företag är viktig, det som jag kommer att ta upp här är dock mycket viktigt. 
 
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. 
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 gamla 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 vända hela din 
verksamhet. Har du det lite knackigt och känner en stor press och stress för att du inte får in 
tillräckligt med besökare till dina sidor så kommer det här definitivt att hjälpa dig. 
 

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. 
Vad gör du idag för att kommunicera och för att sälja till dina tidigare kunder? 
 
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, det 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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Företagare 1 (tänker i 1 dimension) 
 
Låt oss anta att du säljer en produkt (produkt 
1) för 500kr med i genomsnitt 1% av dina 
besökare som köper (1% konvertering). 
Du driver in 10 000 besökare till din sida och 
omsätter då alltså 50 000kr. 
 
 

 
Företagare 2 (tänker djupare) 
 
Låt oss anta att du driver in 10 000 besökare 
till en sida med ett gratis erbjudande.  
Det är en digital produkt och det kostar dig 
ingenting att ”sälja”. 
Du får 10% av dina besökare att ”köpa” 
produkten och du får in 1000 nya kunder i 
ditt register. 
Du har dock inte tjänat några pengar på dem 
ännu. 
 

 
Nu tar vi steget vidare och bestämmer oss för att lägga till ännu en produkt till vårt sortiment. 
 
 
Företagare 1 har redan sålt Produkt 1 och ska 
nu erbjuda Produkt 2 till sina tidigare kunder.  
Även den produkten säljer han för 500kr. 
 
Som vi sa tidigare har han fått in 100 nya 
kunder som han nu skickar ut det här 
erbjudandet till. 
 
Efter att ha skickat ut några meddelanden om 
Produkt 2 till sina tidigare kunder får han 2% 
av dem att köpa den. 
 
Det innebär att 2 personer köper (2% av 100 
pers) och han tjänar 1000 kr. 
 
 
 
 
 
Totalt 51 000kr 

 
Företagare 2 som startade med en gratis 
produkt har ännu inte erbjudit sina kunder 
Produkt 1, så han startar med den produkten. 
Det gör han direkt efter att kunden fått den 
första gratisprodukten. 
 
Efter några utskick och påminnelser får han 
10% av sina tidigare kunder att köpa. 
(1% konvertering på det totala antalet 
besökare på sidan från start, vilket är samma 
konvertering som företagare 1 på den 
produkten) 
 
10% konvertering på sina 1000 kunder 
innebär att han omsätter 50 000kr 
 
Han går sedan vidare och erbjuder Produkt 2. 
Får där 2% konvertering och omsätter 10 
000kr till. 
 
Totalt 60 000kr 
 

 
Det här var månad 1.  
Samma produkter och samma konvertering. Den smarte företagaren tjänar i exemplet lite mer 
men det är marginellt. 
 
Men det här är bara början.  
Siffrorna i exemplet är självklart hypotetiska och konverteringen kan man diskutera hur vida 
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den ska vara den samma i båda fallen eller ej. Det är egentligen inte så viktigt, för det som är 
intressant är hur det ser ut på lite längre sikt. 
 
Låt oss anta att båda företagarna lyckas dra in 50 000 besökare på 6 månader till sina hemsidor 
och att de har samma genomsnittliga konvertering som första månaden. 
 
 
 
Företagare 1 skulle då ha ett kundregister på 
500 kunder. 

 
Företagare 2 skulle ha ett kundregister på 
5000 kunder  
(har dock omsatt ungefär lika mycket som 
företagare 1). 
 

 
Vilket av de här företagen skulle du helst vilja äga efter 6 månader? 
 
Låt oss vidare anta att vi vill lansera en ny produkt… 
 
 
Företagare 1 har 500 kunder som han kan 
skicka ut ett erbjudande till på den nya 
produkten.  
Sedan måste han börja annonsera och 
marknadsföra för att dra in nya kunder och 
för att kunna sälja mer.  
 

 
Företagare 2 har 5000 kunder som han direkt 
kan börja skicka ut erbjudanden till. 
 
Han kommer här att tjäna 10 gånger mer än 
företagare 1 redan från start. 
 

 
Det här är som sagt bara sifferexempel och jag vet att en del personer knorrar och tycker jag 
generaliserar för mycket, eller att jag använder fel siffror och så vidare, men hur man än vrider 
och vänder på det, vilka siffror man än stoppar in i exemplet, så kommer du i 9 av 10 fall att 
vara många, många gånger mer framgångsrik på sikt som företagare nummer 2. 
 
Det här med att bygga stora kundregister har även en mängd andra fördelar. Jag tänkte dock 
inte gå in på dem här och nu. Tror att du förstår vad jag menar nu. 
 
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. 
 

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. 
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Ett av de största problemen med företagare som inte får fart på sin verksamhet, och som känner 
sig stressade och pressade, är att de inte skapat produkter och tjänster som bygger på varandra 
och som hänger ihop. 
 
Låt mig få 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 att 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 
din första kurs och affärsidé och har inte behov av din nya produkt. 

 
När det gäller just den här branschen fungerar det dock inte 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 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. 
 
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 arbete 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. 
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Om du driver ett helt nytt företag, eller ett företag som går lite knackigt, kommer du inte att ha 
resurser för 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… 
 
Som vi sa tidigare är det i första skedet viktigast att få igång ett kassaflöde, det är nummer 1, 
och det gör du med din första frontprodukt.  
Men när du sedan bygger vidare bör du i första hand fokusera på att öka 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. 
 
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 1000kr 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 1100 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 400kr 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.  
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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 mer får. 
Se det på längre sikt och i flera dimensioner så kan du bygga upp det optimala företaget. 
Statistiken visar ju 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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Hur marknadsför man sig i ett litet företag? 
 
Jag tänkte nämna några ord om det här med marknadsföring här i slutet av rapporten. 
Marknadsföring är ett mycket stort område så det blir bara några korta råd här för att man ska 
komma in i rätt tankesätt för att kunna skapa det optimala företaget. 
 

Skillnaden mellan marknadsföring och försäljning… 
 
Det första som man måste ha klart för sig är att det är skillnad på marknadsföring och 
försäljning. 
 
Marknadsföring går ut på att bygga ett intresse och ett förtroende för dig och din produkt. 
Försäljning är det sista steget där du får kunden att köpa. 
 
Varför jag vill att du håller isär de här olika begreppen är för att det är olika tekniker som du 
använder i de olika stegen.  
 
När man säger försäljning tänker många (i min 
ålder och äldre) på Lux försäljare som knackade 
dörr och sålde dammsugare. De satte foten i 
dörren, tvingade sig in och gick inte där ifrån förrän 
de sålt en dammsugare. 
Den typen av försäljning kräver enormt mycket 
energi av en säljare. Går du in med den taktiken får 
du också räkna med att det kommer att krävas 
väldigt mycket energi och tid från dig själv och din 
säljsida för att du ska lyckas. 
 
Om Lux istället skulle börjat med att marknadsföra 
sina produkter, och bygga upp ett intresse först, 
förklara att deras dammsugare faktiskt var en av de 
bästa på marknaden, skulle det bara krävts hälften så mycket jobb att sälja in dem. 
 
Marknadsföring handlar alltså om att bygga upp ett intresse, bygga upp ett förtroende och bygga 
ett varumärke. Om man gör det på rätt sätt kommer försäljningen att bli mycket enklare. 
 
Du kan med rätt marknadsföring till och med få kunderna att be om att få köpa av dig innan 
du börjar din verkliga försäljning. Den kund som ber om att få köpa av dig kommer att bli dig 
mycket trognare och det blir mycket lättare för dig sälja upp den kunden på fler produkter och 
tjänster efteråt. Dina produkter och tjänster blir heller inte lika priskänsliga som om du 
försöker övertala någon att köpa av dig. 
 
Ett praktexempel är mobiltelefon marknaden. 
Ska du köpa en vanlig mobiltelefon (Samsung, HTC, Sony, Nokia…) eller ska du köpa en 
iPhone (Apple)? 
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Apple har lyckat skapa sig ett enormt starkt varumärke. Deras smartphone har precis samma 
funktioner som alla andra märken på marknaden, ändå väljer kunden mellan en vanlig telefon 
eller en iPhone. Apple är genom sitt starka varumärke heller inte speciellt priskänsligt. De kan 
vara dyrare men ändå sälja mer än konkurrenterna.  
När de släpper en ny modell står folk i kö för att få köpa.  
Varumärket Apple går före själva produkten när kunderna ska köpa. 
 
Så om vi vill skapa det optimala företaget bör vi fokusera på att lägga upp strategier för 
marknadsföring och att bygga vårt eget varumärke. 
 
Det här är som sagt ett mycket stort område och jag tänkte bara ge dig ett par tips här. Vill man 
veta mer får man gärna ta del av de kurser som jag har publicerat. Där visar vi in i detalj hur du 
skapar en optimal marknadsföringsstrategi. 
 

Rekommenderar folk dig och dina produkter? 
 

Det läge vi vill komma till är när folk tänker på dig och 
rekommenderar dig först inom din bransch. 
 
Det här kan du bara uppnå om du lägger fokus på att 
marknadsföra dig själv och ditt företag innan du försöker 
sälja dina produkter. 
 
Som jag nämnt finns det många olika sätt att göra det 
här på, men en av mina favoriter är utbildande 
marknadsföring. 
 
Dina kunder har med all sannolikhet inte lika stor 
kompetens och erfarenhet av din bransch och dina 

produkter och tjänster som du har. De bör åtminstone inte ha det, då är du i fel bransch. 
Felet som många företagare gör är just att utgå ifrån att kunderna har full koll på marknaden 
och att de vet vad det är de behöver. När företagaren sedan går ut med sina produkter handlar 
det mest om prestanda och specifikationer. 
 
Jag rekommenderar istället att du tar ett steg tillbaka och funderar lite över hur mycket kunden 
kan om dina produkter och din bransch, samt var eller av vem som de fått den informationen. 
 
Den som skapar kundens bild och uppfattning av en produkt eller en bransch har ett mycket 
stort inflytande på den personen. Den som ”utbildar” kunden har möjlighet att styra in kunden 
i olika tankemönster, både bra och dåliga. Kunden kommer också att känna förtroende och lita 
på den personens rekommendationer. 
 
Vi arbetade mycket med det här när jag var utbildningsansvarig på HP:s förbrukningsdivision i 
Sverige. Vi åkte runt och utbildade återförsäljarna i hur våra produkter fungerade, vad man 
kunde använda dem till, hur man sålde in dem och framför allt vad som skiljde dem ifrån våra 
konkurrenter. Genom att lägga upp det här som en mer generell utbildning med certifiering 
uppfattades det inte som säljande. Våra kunder var extremt glada att få en utbildning om den 
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här typen av produkter, det gjorde det lättare för dem att sälja.  
För vår del innebär det här att HP:s varumärke som ledande aktör och som den som visste mest 
om produkterna blev enormt starkt.  
När vi sedan gjorde våra marknadsundersökningar visade det sig att återförsäljarna 
rekommenderade HP:s produkter först i 8 av 10 fall. 
 
Det jag rekommenderar att du gör är att se till att du börjar utbilda dina kunder i de produkter 
och den bransch som du representerar. 
Det behöver inte vara att man åker runt och håller föredrag (även om det är ett mycket 
framgångsrikt koncept), utan det kan vara så enkelt som att du skapa enkla manualer och 
utbildande texter eller videofilmer inom ditt område. 
 
Folk söker information innan de genomför ett köp. Om du är den som ger dem informationen 
och utbildar dem kommer du att vara den som sätter spelreglerna för de kunderna. 
De kommer att lita på dig, se dig som expert och de kommer att rekommendera dig först om 
någon frågar. 
 

Varför tar jag nu upp det här i den här rapporten som handlar om att skapa sitt 
optimala företag och sitt optimala arbete? 
 
Anledningen är att ditt arbete är att hitta marknadsföringsvägar som gör att du på enklast och 
snabbat möjliga sätt ska skapa dig en marknadsledande position på marknaden. Som 
marknadsledare kommer kunderna att komma till dig, och du får det mycket enklare att sälja in 
dina produkter och tjänster. 
Utbildande marknadsföring är 1 sätt att göra det på, det finns självklart många fler. 
 
När ditt företag och dina produkter och tjänster blir en ”snackis” på marknaden är det inte 
speciellt svårt att bygga upp sitt optimala företag. 
 
Vill du ha mer info om det här rekommenderar jag att du tar del av någon av våra kurser. 
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Slutord, men det slutar inte här… 
 
Det du precis har tagit del av är några av de principer som man bör ha i huvudet när man 
skapar och bygger upp sitt eget optimala företag. 
Min idé med den här rapporten är att väcka en del av de tankar som man bör ha när man 
bygger upp och designar sitt företag. Det är så lätt att man bygger upp företag som man sedan 
blir fastlåst i. Företag som binder upp all tid och som förr eller senare kommer till en 
återvändsgränd där företaget slutar att utvecklas. 
 
Tyvärr kan man inte få med allting i den här typen av enkla och övergripande rapporter. Var 
och en av koncepten och idéerna i rapporten bör du utveckla vidare.  
 
Det finns också fler principer och tankar, som jag inte tagit upp i just den här rapporten, men 
som gör stora skillnader för att bygga upp det optimala företaget, och som du bör ta del av. 
T.ex.: 

 principen om ”Den svagaste länken blir den starkaste framgångsfaktorn” – hittar du den 
länken vet du precis vad som får ditt företag att ta ett stort steg framåt. 

 ”Arbeta mindre, få mer gjort och tjäna mer” – en av de mest fascinerande principerna 
som jag först trodde var en klyscha men som jag nu upptäckt är helt grundläggande. 

 ”Uppmärksamhet har blivit hårdvaluta” – lös den knuten och din verksamhet tar ett 
glädjeskutt. 

 plus några stycken grundläggande koncept till som du bör ha koll på… 
 
Jag tar upp det här i andra rapporter och framför allt i de kurser och utbildningar som jag 
håller. 
 
Jag kommer inte att kunna hjälpa alla människor som startar igång företag som sedan blir till 
ett fängelse för dem. Som binder upp all deras tid men inte genererar några pengar att tala om. 
Men min förhoppning är att några stycken lyssnar på mig och inser att man faktiskt kan skapa 
sig sitt eget optimala företag, och leva sitt drömliv där man har full frihet att göra vad man vill 
och där man har ett företag som man älskar att arbeta med. 
 
Ett framgångsrikt företag och ett optimalt arbete är aldrig en lyckträff. 
 
Allting bygger på att man designar sitt företag på rätt sätt och att man genomför ett långsiktigt 
planerat arbete i rätt riktning. 
Det finns tyvärr inga genvägar. Ju förr du inser det desto snarare kommer ditt eget företag att ta 
fart och börja växa. 
 
Många företagare är tyvärr envisa och håller fast vid det som man har, vägrar att sätta sig ner 
och fundera på vad det verkligen är som behöver göras för att utvecklas och för att man själv ska 
kunna skapa sig den optimala arbetsplatsen. 
 
Det finns mängder med bra produkter och tjänster där ute på marknaden, och det finns 
mängder med entreprenörer som skulle kunna leva sina drömliv om de designar sina företag på 
rätt sätt. 
Jag är fullkomligt övertygad om att om personer som har fastnat i sitt företag skulle spendera 
några tusenlappar på att ta hjälp så skulle de kunna få sitt företag att växa ganska snabbt. 
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En företagskonsult som ser företaget utifrån, och som kan jämföra det med andra företag som 
varit i samma situation och haft samma typer av problem, ser oftast vart någonstans potentialen 
finns och kan peka i rätt riktning. Den investeringen får man väldigt snabbt tillbaka i ökad 
försäljning när företaget börjar ta fart och växa. 
 
Mitt eget mål när jag coachar entreprenörer (ett företag behöver inte en coach, det är 
personerna bakom som behöver det) är dels självklart att få företaget att växa, men det är lika 
mycket att få entreprenören att trivas med sitt eget företag och sitt eget liv. Ett företag där 
entreprenören själv arbetar dygnet runt kan aldrig bli ett trivsamt företag för honom. 
 
Det optimala är alltså när man kan bygga upp ett företag som får ett eget liv och där 
entreprenören bara går in och gör det som han trivs med att göra.  
Det här är ingenting som sker direkt vid upp starten, och det sker inte över en natt, men ställer 
man in siktet åt rätt håll och tar varje trappsteg uppåt kommer man snart att nå sitt mål. 
 
 

Just do it… 
 
Nu kan det tyckas som att jag i den här rapporten målar upp en bild av att det är mängder med 
principer och koncept som man måste lära in och ta del av för att kunna lyckas med sitt företag. 
Du kanske blir lite skrämd av det och tycker att det verkar jobbigt. 
Men min tanke är bara att få dig att lyfta blicken lite och att du förhoppningsvis ska få med dig 
några delar som du kan ha glädje av framöver. 
 
Trots allt är Nikes gamla slogan ”Just do it!” precis det som jag själv försöker leva efter. När man 
tar upp det som jag beskrivit i rapporten är det lätt att man fastnar i tankefasen och inte vågar 
ta steget vidare. 
Kör på och var inte rädd för att göra misstag. 
Det är bättre att komma igång med någonting som inte är helt perfekt än att inte komma igång 
alls. 
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Sprid den här rapporten och hjälp fler att få ett bättre liv… 
 
Känner du någon som är på gång att starta upp ett företag, eller redan driver ett företag där 
han/hon arbetar alldeles för många timmar men inte riktigt får fart, får du gärna skicka den här 
rapporten vidare.  
Jag tror av hela mitt hjärta att den kan hjälpa väldigt många personer att lyfta blicken och börja 
tänka i rätt banor.  
Det är också därför som jag har skrivit den och delar ut den gratis.  
Jag vill verkligen hjälpa så många som möjligt att få ett meningsfullt liv.  
 
Om du och jag kan hjälpas åt att sprida det här budskapet kommer vi båda att få mycket 
tillbaka på ett eller annat sätt. 
Det är det som livet går ut på:  
– win-win – situationer. 
 
 
 
 
Nu finns det bara en sak kvar som jag absolut vill att du gör… 
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Klicka här nedan… 
 
Jag vill mycket gärna hör om det här har varit till nytta för dig och vore mycket tacksam om du 
kunde gå in på sidan nedan nu direkt och ge mig lite feedback. Om jag får din feedback kan jag 
förhoppningsvis ge dig ännu mer tillbaka framöver. 
Tyckte du om innehållet skulle jag självklart gärna vilja höra det. Då får jag också känna att jag 
har hjälpt någon idag.  
 
http://jesperlinden.se/dromforetaget/  
 
Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.. 
 

 
 
Jesper Lindén 
Jesper Linden Consulting 
www.jesperlinden.se 
 
Titta gärna in på min blogg så kanske jag kan ge dig tips på hur du får din internetverksamhet 
att växa på snabbast möjliga sätt (har du inte kommit igång kan jag kanske ge dig några råd på 
vägen).  Det är mitt bidrag till en bättre värld med lyckligare människor. 

 

 
 


