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Att Erbjuda en Älskvärd Produkt 
 
Det fanns en tid. En tid där folk värderade saker och ting väldigt mycket. Verktyg och 
kunskap kunde ärvas från generation till generation. Och dessa verktyg och denna 
kunskap kunde vara avgörande för de som förvaltade dem. Avgörande för deras 
framtid och utveckling. Tänk om ni skulle kunna erbjuda någonting så värdefullt. 
Någonting som värderas väldigt mycket. Någonting som folk verkligen uppskattar och 
gillar. Någonting som de inte kan leva utan. 

Vad är en Produkt & vad är dess Syfte? 
Produkt kommer ifrån det latinska ordet productum. Vilket betyder "något som är 
producerat", "att framkalla" och "allt som produceras". Producera innebär i sin tur att: leda, 
frambringa och "dra ut". En produkt i sig kan antingen vara en vara eller tjänst. Eller en 
kombination. 
 
Men vad innebär det att "framkalla" kopplat till affärer? Det handlar om att frambringa värde 
till kunder. Ett värde som gör att kunderna känner sig tillfredsställd. Tillfredsställd över vad ni 
erbjuder i from av varor och tjänster. Så syftet med en produkt är att skapa värde som 
tillfredsställer kunden. Och ju mer värde som kan skapas. Ju mer tillfredsställd blir kunderna.  

Det klassiska misstaget  
Det finns 7,9 miljarder människor på denna jord. Och varje enskild individ av alla dessa 
människor har en unik smak och preferens. Detta innebär att ni aldrig kan tillfredsställa alla 
människor på denna planet samtidigt. Oavsett hur mycket ni än vill. Det enda ni kan göra är 
att försöka hitta grupper. Grupper av individer som har likvärda smaker och preferenser. 
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Problemet är att många företag missar denna viktiga insikt. Och tror kan man kan vända sig 
till alla sorters kunder. Men ju mer olika kunder ni har. Ju svårare kommer ni att få att 
tillfredsställa dem. Det gäller att bestämma sig för en eller några få kundgrupper. Lära känna 
dem. Och ge dem vad de faktiskt behöver och vad de verkligen vill ha. 

Hur Erbjuder ni Älskvärda Produkter? 
Så hur kan ni erbjuda älskvärda produkter? Säkerställ att ni har en eller några få kundgrupper. 
Lär känna era kundgrupper och förstå vad de verkligen behöver och vill ha. På detta sätt kan 
ni maximera värdet som tillfredsställer era kunder. Genom att erbjuda vad de faktiskt har 
behov av och vad de i själva verket efterfrågar. 
 
Försök att verkligen sätta er in i era kunders situation. Vad är det som de verkligen behöver? 
Behöver för att känna sig friska och starka? Vad de behöver för att utvecklas? För att komma 
framåt. Att leva. Och bli någonting mer än vad de är idag. Vad kan ni göra för att 
tillfredsställa dem? Tillfredsställa dem för livet och deras framtida generationer? 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


