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Lönsamhet - 5 sätt att utveckla dolda 
kundkostnader 
 
På 80 år har de indirekta kostnaderna hos flera företag tredubblats av den totala 
kostnadsmassan. Majoriteten av dessa indirekta kostnader drivs av kostnader 
relaterade till kund. Aktiviteter som kundunderrättelse, marknadsföring, försäljning 
och kundsupport. Företag har länge haft kontroll på produktkostnaderna. Men 
majoriteten har aldrig haft kontroll över indirekta kundkostnader. Detta har skapat ett 
större lönsamhetsproblem där fler företag drabbas med pressade marginaler. Ett 
problem som de själva inte är medveten om eller ens förstår. Oavsett hur ditt bolag har 
det, kommer här 5 tips hur ni kan utveckla er lönsamhet kopplat till era kunder. Så ni 
undviker dolda kundkostnader som många företag har. 

Lönsamhetsfaktor nummer 1 – Att ha rätt målkund 
Jag har tidigare poängterat detta med målkund. Men de är alltid värt att poängtera det igen. 
Att ha en bra och tydlig målkund att fokuserar på, gör att ni kan optimera ert bolag på alla 
sätt. Detta driver ert fokus och är den främsta faktorn att skapa lönsamhet och framgång. Och 
det spelar igen roll vilket företag ni än har. Det är fysiskt omöjligt att tillfredsställa alla behov 
i världen. Ni kan bara tillfredsställa några få. Och det gör ni genom att välja en eller några få 
målkunder som passar just er. 

Produktlönsamhet – Att ha rätt produkter till målkund 
En annan faktor som är lika viktig som att ha rätt målkund, är att ha rätt produkter som passar 
målgruppens behov och efterfråga. Detta kan låta rätt enkelt. Men för att tillfredsställa 
målgruppen, krävs det bra kundförståelse. Kundförståelse som gör att ni kan anpassa era varor 
och tjänster optimalt till målkunden. Så att de kan få så mycket värde som möjligt ifrån er, 
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samtidigt som ni kan skapa bästa möjliga lönsamhet. Så säkerställ att ni vet vad era kunder 
behöver och kommer att köpa. Och leverera detta med bästa möjliga erbjudande ifrån er. 

Fokusera på de lönsamma kunderna 
När ni väl valt en målkund som passar er och som är lönsamma. Se till att kolla över de 
kunder ni har idag. Hur många av dessa är målkunden? Hur många är inte det? Och hur 
många av de som inte tillhör målgruppen är olönsamma? De kunder som är olönsamma bör 
antingen tas bort direkt eller successivt jobbas bort. Och kom ihåg. Här pratar vi inte bara om 
ren försäljning som är kopplade till direkta kostnader. Här handlar det om kunder som driver 
höga indirekta kostnader. Kunder som kräver mycket support, försäljning, marknadsföring 
och så vidare. 

Processen är anpassad till målkunder & lönsamhet 
Det är här det kan börja bli intressant för de flesta företag. När man går in på företagets 
processer kopplade till kund. Kan många få sig en tankeställare. Tankeställare på grund av att 
man inser vad man håller på med och förstår att vad det leder till. När många aktiviteter och 
rutiner bidrar till att skapa olönsamhet. I stället för lönsamhet som man vill åstadkomma. 
Detta kan exempel handla om bristande försäljnings-, service- och faktureringsrutiner. Rutiner 
som inte gynnar företaget och dess målkund. 

Strukturen är kopplat till målkunder & lönsamhet 
Sist men inte minst ska vi inte glömma hur vi i ett företag strukturerar upp allt emot våra 
målkunder. Till skillnad ifrån processerna, handlar detta om vilka val vi gör. Vilka metoder vi 
använder. Så som prioritering av olika målkunder, betalningsmetoder, påverkansmix och 
integrerad marknadskommunikation. Alla dessa metoder måste anpassas och optimeras emot 
vårt val av kunder. Detta gör att vi kan exempelvis ha en hög servicenivå eller få kunderna att 
köpa våra produkter när ett behov uppstår hos dem. 

Summering – Utveckla lönsamhet genom dolda 
kundkostnader 
Säkerställ att ni har valt en målkund. Anpassa era produkter så de passar målgruppens behov 
och efterfråga. Utveckla er kundgrupp. Jobba för att öka antalet målkunder inom er kundkrets 
med ökad lönsamhet i fokus. Anpassa era processer och strukturer till era målkunder. Gör ni 
allt detta kommer ni garanterat bli mer lönsamma. Och ju mer ni jobbar med dessa frågor, 
desto mer framgångsrika kommer ni bli. Då ni har ett tydligt fokus och skapar det högsta 
kundvärdet ni kan generera. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver ni 
hjälp med er lönsamhet eller företagsutveckling? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 
 
 
 


