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Produkt Integrerad med Kund = Framgång 
 
Den nya styrelseordförande frågar den erfarna VD:n. Varför är bolagets lönsamhet så 
låg? Den erfarna VD:n svarar. Vår lönsamhet är högre än alla andra i branschen. Den 
nya styrelseordförande säger. Du svara inte på min fråga. Varför är bolagets lönsamhet 
så låg? VD kliar sig nervöst i huvudet och vet inte vad han ska svara. Som VD, kan du 
svara på denna fråga med självsäkerhet? Och kan du dessutom säga att du utvecklar 
lönsamheten konstant? Genom att integrera produkt med kund för framgång. 

Fokus ≈ Matchad Produkt & Kund 
Fokus är oerhört viktigt. Fokus innebär att lägga tid, kraft och pengar på färre saker. Och 
därmed få mer resultat på det du har fokuserat på. Än om du skulle lagt tid, kraft och pengar 
på fler saker. De flesta företag har någon typ av fokus. Men det de flesta företag glömmer är 
att utveckla den. Att följa upp och ständigt förbättra det man har. 
 
Men vad handlar fokus då om? Jo, fokus är framför allt hur väl ni är nischade. Det vill säga, 
framför allt vad ni erbjuder i from av produkter. Och vilka ni vänder er till. Era kunder. Samt 
hur väl de matchar varandra. Och det är just det. Hur väl era kunder och produkter matchar. Ju 
mer de matchar ju mer lönsamhet och framgång kan ni skapa. 

Varför är Integrationen av Produkt & Kund så Viktigt? 
I grund och botten handlar det om att tillfredsställa kunderna så mycket som möjligt. Så att 
försäljningen och prissättningen kan optimeras. Det vill säga att sälja så mycket som möjligt 
till ett så högt pris som möjligt. Och där med att skapa så hög omsättning och lönsamhets som 
möjligt. Vilket endast kan ske genom att erbjuda rätt produkter till rätt kunder. 
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Misstaget många gör är att försöka sälja sina produkter till så många som möjligt. Det vill 
säga en blandad kundgrupp. En kundgrupp med olika smak, preferenser och köpkraft. Kunder 
som kräver olika produkter och priser. En blandning av produkter och priser som inte går att 
tillfredsställa alla kunder med. Och därmed skapas dålig omsättning och lönsamhet. 

Hur Integrerar ni era Produkter med era Kunder? 
Erbjud inte allt till allt och alla. Ni kan inte erbjuda allt och ni kan inte tillfredsställa alla. Det 
blir bara kostsamt, svårt och jobbigt. Och det är en garanti för misslyckande. Försök i stället 
att fokusera på att hitta rätt produkter och kunder som matchar varandra och er verksamhet. 
Och se till att jobba på att matchningen mellan produkter och kunderna blir bättre och bättre.  
 
Men hur förbättrar jag matchningen mellan kund och produkt? Se till att förstå kunderna på 
djupet. Hur de tänker, känner och agerar. Och därmed förstå deras verkliga behov. Deras 
verkliga behov ni tillfredsställer med era produkter. Produkter som är mest lämpade för era 
kunder. För kundtillfredsställelse, lönsamhet och framgång. 

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. 

 
 
 
 


