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Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp… 

 
Någonting står i vägen… 

 
Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som 

det utlovades på säljsidorna du läst, 
då skulle ditt liv se annorlunda ut idag, eller hur? 

 
Men det är någonting i vägen, och jag tror jag vet vad… 

Av: Jesper Lindén 

 
Låt oss anta att all den information du tagit del av via hemsidor, kurser, program eller tjänster, 
som du kommit i kontakt med och köpt på nätet, skulle ha blivit verklighet för dig.  
Allt det där som du hoppades på, och som utlovades i säljtexterna, slår in och börjar fungera så 
som du tänkte dig. 
Att du börjat se hur all den tid och energi du lagt ner och alla de pengar du spenderat nu 
började ge resultat.  
 
Hur skulle ditt liv se ut då? 
Skulle ditt liv se annorlunda ut än vad det gör idag? 
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Det är väl egentligen en retorisk fråga. 
Du har ju sökt och köpt information, programvaror och tjänster för att du vill förändra 
någonting i ditt liv. Det kanske är information om hur man startar upp företag, hur man får in 
fler besökare till en hemsida eller hur man kommer högre upp på Googles listor. 
Oavsett vad det är så var det i förlängningen ditt mål att få ett bättre liv, eller hur? 
 
Frågan som jag ställt mig är vad det är för hinder som står i vägen för att allt det här ska bli 
verklighet. Det är ju uppenbarligen någonting som gjort att du inte fått den effekt som du 
hoppades på när du köpte informationen, programmen eller tjänsterna. 
 
När jag frågat de entreprenörer, eller blivande entreprenörer, som jag kommer i kontakt med 
får jag en mängd olika orsaker. De flesta skyller på att de antingen inte hunnit med eller att de 
har en för liten budget. Några säger att de inte har tillräckligt med kunskaper eller att de inte 
riktigt hittat rätt vägar ännu. 
Det jag ganska klart kan konstatera är att det finns väldigt mycket ursäkter för att man ännu 
inte lyckats. 
 

Det är bara en massa skitsnack… 
 
Men jag har inte nöjt mig med de ursäkterna, utan grävt lite djupare för att se var de verkliga 
orsakerna finns. 
 
Att du t.ex. inte har tiden köper jag inte. Det är rent skitsnack. 
Om du var tillräckligt motiverad att starta upp och driva ett företag, tillräckligt motiverad att 
vilja bli ekonomiskt oberoende, då skulle du göra allt för att uppnå det. Då hittar man också 
tid, pengar och vägar för att göra det. 
 
Hittar man inte de verkliga orsakerna kommer man aldrig att lyckas. Det finns mängder med 
personer som går igenom hela livet utan att lyckas uppnå sina drömmar trots att de gång på 
gång försöker. 
Det här är riktigt tragiskt, och för min egen del har jag svårt att bara stå och titta på hur folk 
drömmer, dag ut och dag in, utan att lyckas komma närmare sina drömmar. 
 
Det kanske bara är jag som tänker så, men jag vill verkligen hjälpa till när jag ser att det finns en 
lösning. 
 
Det är bland annat därför jag skrivit den här texten och all annan information som du kommer 
att ta del av framöver. 
Jag är övertygad om att när du vet vad det är som står i vägen för din personliga framgång 
kommer du väldigt snabbt att kunna ta dig över den tröskeln. 
 
Så länge du inte har en helt klar bild av vad det är som hindrar dig, eller kommer med ursäkter 
som inte är relevanta, kan du inte driva upp ett framgångsrikt företag, få en ekonomisk trygghet 
och en full frihet i livet. 
Du kan möjligtvis lyckas starta upp ett litet företag, men du kommer aldrig att blir riktigt 
framgångsrik. 
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Låt mig här få ge dig min version av vad de verkliga problemen är och hur du mycket lätt 
kan lösa det. 
 
En del kommer inte att tycka att det här är speciellt sexigt och kommer direkt att stänga ner 
den här sidan. De kommer att fortsätta på precis samma spår som de tidigare gjort, spendera 
mängder med tid och pengar på kurser, program och tjänster, men tyvärr bara få samma 
resultat som de fått tidigare. 
Förhoppningsvis inser de förr eller senare att de inte kommer någonstans och blir då mer 
öppna för att ta till sig det som faktiskt gör den stora skillnaden. 
 

Kort upplysning… 
 
Innan jag går in på detaljerna vill jag bara ge dig en kort upplysning varför de kurser, program 
och tjänster som du hittills köpt inte riktigt fungerat som du tänkt dig och heller inte kommer 
att fungera framöver. 
 

Mycket av det här materialet skapas av folk som är riktigt 
professionella inom sina respektive områden och mycket av det 
som du får är säkert också väldigt bra produkter, så problemet 
ligger inte där. 
Problemet ligger hos DIG och ditt sätt att tänka. 
 
Jag ber om ursäkt för att jag kanske petar dig i ögonen, men jag tror 
ändå att det är bättre att du inser sanningen, och kan göra en 
förändring, än att jag gullar med dig och du fortsätter på samma 
spår som du är inne på nu. Det spår som inte leder någonstans och 
som får dig att göra om samma misstag om och om igen. 
 
 

Genvägarnas förbannelse… 
Den största anledningen till att man inte lyckas är för att man letar efter genvägar. 
Man tror att det finns ett färdigt paket någonstans där ute.  
När man öppnar det här paketet kommer allting att blir bra och man får all framgång och lycka 
som man drömt om.  
Många letar hela sina liv efter den där genvägen som kommer att förändra allting. 
Jag kallar det här fenomenet för ”opportunist-sjuka” och jag har till och med skrivit en hel 
rapport om det (Du hittar den på min hemsida om du vill läsa mer). 
Så länge man letar efter den där hemliga genvägen kommer man aldrig att lyckas.  
 
Jag kan väl dock påpeka att du förmodligen framöver inte kommer att köpa speciellt mycket av 
det som du tidigare spenderat dina pengar på. Inte när du får en klarare bild av vad som faktiskt 
genererar den största och snabbaste framgången för dig. 
 
Är du redo? 
 
Jag har som sagt grävt mig enda ner i botten, förbi alla ”symptom”, för att hitta den verkliga 
orsaken till varför så många aldrig lyckas. 
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Mitt mål var att hitta de verkliga knutarna och sedan lägga fram en lösning på det. En lösning 
som kan få dig, och väldigt många fler, att ta riktigt stora steg framåt. 
 
Mitt mål har också varit att försöka göra det här så enkelt som möjligt så att man snabbt kan se 
resultat av det. 
 
En sak som jag är helt säker på efter att ha gått på djupet är att det inte är, och kommer aldrig 
att vara, någon smart programvara eller någon hemlig marknadsföringsstrategi som kommer att 
få dig och ditt företag att lyfta. 
Det kan möjligtvis komma att hjälpa dig lite längre fram, men om du hittills inte haft någon 
framgång bör du nog istället stanna upp för en stund och försöka se det hela i ett större 
perspektiv. 
 
Mitt mål har som sagt varit att dels hitta de grundläggande problemen men också att ta fram 
den enklaste vägen för att blir en framgångsrik entreprenör på riktigt. 
 

Låt oss börja… 
 
Det absolut grundläggande för att man inte 
kommer vidare är bristen på långsiktig Strategi 
samt förmågan att genomföra strategin. 
 
Bristen på långsiktig strategi samt bristen på att 
genomföra är det som fäller näst intill alla 
entreprenörer som inte får flyt på sina affärer. 
Det är det som får företag att sluta växa och 
som gör att många entreprenörer arbetar 
dygnet runt utan att få betalt för det. 
 
Det här ÄR verkligen lösningen på alla de 
problem som du upplevt tidigare och som gjort 
att du hittills inte nått dina drömmar. 
 
 

Varför… 
Det jag mycket ofta får höra är att man har så mycket att göra och att det är så många delar som 
måste komma på plats att man inte vet vart man ska börja. 
Man irrar omkring som en yr höna och testar lite av varje, antingen för att man är desperat att 
hitta en lösning på sina problem eller för att man blir exalterad efter att ha läst ett väl 
formulerat säljbudskap. 
Oavsett vilket så köper man de här produkterna, kurserna, programmen och tjänsterna för att 
få en snabb fix.  
Problemet är dock att det är spontana infall. 
Man kanske köper lite annonser sporadiskt för att få in mer trafik till sin hemsida eller man 
investerar i något säljsystem som säljaren påstår sig ha tjänat miljoner på. 
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Det jag säger här är inte att dessa produkter eller tjänster är fel, utan det jag vill få fram är att du 
spontant köper dessa produkter och tjänster i hopp om att få en snabb fix på de problem som 
du upplever, eller med en förhoppning om att det här är den hemliga genvägen som du längtar 
efter. 
 
Jag har själv varit en riktigt ”opportunist-sjuk” person och jag har själv köpt produkter och 
tjänster för hundratusentals kronor genom åren. Tjänster som lät bra men som jag sedan aldrig 
fick någon nytta av. 
När jag däremot köper någonting idag är det för att jag vet precis vad det är jag behöver, vid 
precis den tidpunkten.  
Jag vet också att allting jag köper kommer att ta mig och mitt företag ett steg närmare mina 
visioner. 
 
Jag kan lova dig att det är en underbar känsla när man vet precis vart man är på väg, vad man 
vill uppnå, och när man har en klar strategi för att uppnå det.  
Allting blir väldigt mycket lättare! 
 
 
Om du framför dig hade en färdig strategi för hur du kan ta dig från det liv du lever idag till 
det liv som du har i dina drömmar, vad skulle du göra då? 
 

• Skulle du lägga det åt sidan och med tanken att jag tar det där lite senare? 
• Skulle du gå ut och köpa fler kurser, program och tjänster utan att först kolla med 

planen som du har framför dig? 
 
Nej, självklart inte! 
 
Om du visste att planen som du har framför dig skulle kunna ge dig ditt drömliv skulle du 
förmodligen göra allting för att försöka genomföra den, eller hur? 
 

Långsiktig strategisk plan… 
 
När du har en långsiktig strategisk plan liggande framför dig vet du exakt vad du behöver göra 
varje dag. Det finns inga tvivel längre, du vet vart du är på väg, det gäller bara att hålla fast vid 
och genomföra den strategiska planen. 
 
Men för att kunna sätta upp en vettig strategi som lyfter både ditt företag och dig själv krävs att 
du tänker som en entreprenör i varje steg genom processen. En strategi blir i princip värdelös 
om du inte har satt upp riktigt klara visioner med vart du vill komma och vad du vill uppnå.  
Det blir också mycket svårt att lägga upp en hållbar strategi om dina produkter eller tjänster i 
ditt företag inte arbetar åt samma håll, eller om du vänder dig mot fel kunder. 
Det är som sagt en hel del bitar som måste komma på plats för att man ska kunna lägga upp en 
hållbar och långsiktig strategi som förverkligar de visioner och drömmar man har. 
 
Jag var faktiskt inte riktigt medveten om hela den här processen förrän jag själv satte mig ner 
och började bena ut alla delar.  
Min första tanke var att bara ta fram några mål och sedan lägga upp en plan för att nå de 
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målen. Men när man börjar arbeta med den här processen inser man att det ligger mycket, 
mycket mer bakom det hela. 
 
Om man ska försöka sammanställa det så handlar det i grund och botten om:  
 
- Att tänka som en riktig entreprenör genom hela processen. 
 
Att tänk som en entreprenör hela vägen igenom alla steg. Det är först då du får din egen 
långsiktiga och hållbara strategi på plats. 
 
Jag såg att majoriteten av mina kunder inte fick alla de här bitarna på plats vilket gjorde att de 
inte fick den där effekten som de hoppades på.  
Många förblindas tyvärr av kortsiktiga visioner och spontana infall. Det gör att man hela tiden 
byter riktning i hopp om att hitta den där snabba fixen.  
Det innebär i princip att man börjar om från ruta 1 om och om igen.  
 
Så länge man inte börjar tänka som en riktig 
entreprenör kommer man att fortsätta på samma sätt. 
En del håller sig ekonomiskt flytande hela sitt liv på 
det här sättet, men de får kämpa otroligt mycket och 
de får aldrig ett företag som tar fart och börjar växa. 
 
Om man tänker som en riktig entreprenör igenom 
alla steg, från personliga visioner, rätt produkter, rätt 
kunder och enda fram till rätt upplägg av företaget får 
man ganska häftiga effekter. 
Jag brukar kalla de här effekterna för ”accelererad framgång”. 
 
Man lägger upp en långsiktig strategi som man sedan börjar arbeta med. För varje steg man tar 
framåt bygger man på det förra steget. Har du byggt din strategi på ett smart sätt och designat 
ditt företag på rätt sätt kommer du att se den här accelererande effekten.  
 
Det är just den effekten som vi arbetar med att ta fram i Core Power  
(Vår entreprenörskurs på medlemsportalen ”Sveriges Smartaste Marknadsförare”). 
 
Jag kan verkligen rekommendera att du går igenom den kursen. Den är framtagen utifrån vad 
jag har sett att mina kunder behöver.  
Främsta målet är att man kommer ut med ett tänkande som en smart entreprenör och att man 
framför sig har en långsiktigt strategisk plan som leder enda fram till de visioner som man har. 
 
 

Min personligt största utmaning just nu… 
 
Den absolut största utmaningen som jag har just nu är att få en blivande entreprenör 
intresserad av att ta tag i de verkliga hindren.  
Det är ju mycket enklare att presentera ett material eller en programvara som lovar att man ska 
komma högst upp på Google eller en kurs i hur man marknadsför sig effektivt på Facebook. 
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Jag har tidigare gått på det spåret, men med facit i hand kan jag lätt säga att det är definitivt inte 
det som DU behöver för att få fart på din internetkarriär. Om det var det du behövde skulle du 
redan vara framgångsrik vid det här laget. 
 
Lägg några timmar på att gå igenom Core Power och du kommer garanterat att ha en helt 
annan syn på det här med företagande och börja agera som en riktig entreprenör. 
Det är först när du gör det som du kommer att se de stora framgångarna. Det som är 
fascinerande är också att det ofta går rätt snabbt att se de här framgångarna. 
 
Jag vill att så många som möjligt går igenom den här kursen och lägger grunden för att bli en 
smart och framgångsrik entreprenör. 

 

 
Core Power består av en serie med fristående rapporter som var och en beskriver de olika delarna som 
skapar en riktig entreprenör, bygger upp en strategisk plan och får en accelererande framgång. 
 
Du kan köpa den här kursen fristående för 1495kr men jag rekommenderar starkt att du istället 
går med i vår medlemsportal ”Sveriges Smartaste Marknadsförare”. 
Där får du till gång till den här kursen plus många fler kurser, videofilmer, program och 
tjäsnter.  
Medlemskapet kostar 495 kr och debiteras månadsvis. Man är med så länge man känner för 
det, 1 månad, 2 månader eller så länge som man ser att man har nytta av informationen, tipsen 
och tjänsterna (inga bindnings- eller uppsägningstider). 
 
Börja med att gå igenom Core Power (entreprenörsutbildningen) så får du en väldigt bra 
grund att stå på. 
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Här är några kommentarer från de som redan tagit del av  
Core Power: 

 
 

Kursen Core Power  
(plus alla andra kurser, program och tjänster som ligger på  
medlemsportalen ”Sveriges Smartaste Marknadsförare”) 

Inga uppsägningstider eller bindningstider. 
495kr (debiteras månadsvis) 

 
Klicka här för att gå med 

www.jesperlinden.se/corepower  
 

 
 
Kurserna och all information på medlemsportalen är helt nätbaserad och du går igenom materialet i din egen takt, precis när du 
vill. 

_______________________________________ 
 

Vill du hellre köpa kursen fristående för 1495kr kan du meddela oss så ordnar vi det. 


