
Lönsamma Företag och Lojalitet

Myter om konsten att behålla och 
utveckla befintliga kunder



Agenda 

• Varför det är viktigt att behålla och utveckla 
struktur- och humankapital?

• Vad de lönsamma gör

• Hur de lönsamma gör

• Sju myter om lojala kunder

• Vem kunden är



Affärsakademien utvecklar 
kunder, leverantörer och 

människor.  Det sker baserat på 
forskning, såväl empirisk som 

akademisk. 
Bland annat från HBS och EIPM

sthash.9TGhq3bD.dpuf



VARFÖR?



Affärsidé

Affärsakademien tillför kunder 
användbar kunskap som minskar 

kostnader och ökar intäkter i 
verksamheten



”Den enda gemensamma nämnaren för extremt 
lönsamma företag tycks vara förmåga att behålla 

och utveckla kunder, medarbetare och leverantörer 
över tid” 

(Prof. Emeritus. James Heskett HBS)



Varför

1. Alla vet att  det kostar mer att skaffa 

en ny kund, jämfört med att behålla 

en gammal



Varför

2. Många vet att anledningen till att 

kunder byter leverantör, till största 

delen (ca 70%) kan härledas till

bristande intresse

från leverantörens sida



Varför

3. Få känner till att när återköpsgraden 

ökar med 5 procentenheter, 

ökar omsättningen med upp till 35% 

och lönsamheten med upp till

95%!

Källa. Prof.Frederick Reichheld HBS



VAD

de lönsamma gör



Mission 

”Solve real problems, for real people, 

based on human bevavior 

and needs”

(”Att lösa riktiga problem, för riktiga människor, 

baserat på mänskliga beteenden 

och behov”)



Börjar från början!
Definiera de

viktigaste kunderna

(De som, om de
lämnar dig, ställer 
till betydande 
problem för dig)



Vilka de viktigaste kunderna är

Lönsamhet Volym Frekvens
Pengar Historik Prestige
Potential Värderingar Attityder
Beteende Demografi Risk
Betalningsförmåga Betalningsetik Resursåtgång
Klagomål / Önskemål Produktutvecklande Utmanande
Geografi Inspiration Trygghet
m.fl.



Din leverantör Ditt Företag Din kund

Kostnader Kostnader Kostnader

inköp Inköp Inköp

Intäkter Intäkter Intäkter

Sälj Sälj Sälj

Definierar Affärsflödet



HUR

De lönsamma gör



De pratar med sina 
viktigaste kunder 

Och

lyssna på 
”Vad kunderna säger”



+2 saker!



1. De Visar
sina kunder 

sitt 
Engagemang



2. De Bygger 
förtroende

Genom att 

Leverera i alla 
delar. Hålla 
sina löften!



De 7 myterna
om den lojala 

kunden



1. 

”Vi måste jobba 
hårt för att göra  
kunderna mer 

lojala”



Lojalitet är inte kundens ansvar. 
Det ansvaret ligger hos 

leverantören!



2. 

”Jag är lojal mot 
mina kunder, om 

de är lojala till 
mitt mig”



Lojalitet kan inte krävas, bara 
förtjänas. 

Det är svårt att vara lojal MOT något 
eller någon. Det är bättre att vara 
lojal TILL, MED eller FÖR någon.



3. 

”Bara kunderna 
är nöjda så köper 

de igen”



Nöjdhet i sig är ett psykologiskt 
tillstånd och har ingen bevisad 
påverkan, när det handlar om 

kundens vilja att köpa igen eller mer 



4. 

”Vi måste 
eftersträva att 

ALLA  våra kunder 
skall stanna kvar 

hos oss”



Om alla kunder stannar 
förändras inte lönsamheten. 

Det är vilka kunder som
stannar  kvar som har betydelse!



5.

”Kunder som 
svarar på NKI

(Nöjd Kund Index) 
är mer lojala än 

andra”



Kunder svarar på NKI för att de är artiga
Inte lojala 



6.

”Kunder svarar 
inte på NKI

(Nöjd Kund Index) 
om de inte får 
vara anonyma”



Kunder svarar på frågor 
som har betydelse för dem. 
Kunder vill ha återkoppling 

på och kring de önskemål de har, 
gällande förändringar 

och förbättringar



7.

”Om kunderna 
inte klagar, så är 

det väl bra. Vi 
jobbar hela tiden 

med att få ner 
antalet 

reklamationer 
med hjälp av vår 

reklamations-
avdelning”



Av de som hör av sig till en 
Kundombudsman eller

Motsvarande. Är det endast 
10% som har konkreta klagomål. 

Resten är bara önskemål 
om förbättringar! 



Vem kunden 
egentligen är



En människa!!!!



Även om de är inköpare eller upphandlare!

• De kan sitt jobb

• De har sina rutiner

• De har problem

• De behöver stöd

• De behöver känna 
att de är duktiga



Processer, rutiner och sättet 
att göra affärer, 

är många gånger viktigare 
än de produkter du säljer



Tack för att du
kom och lyssnade

Hör av dig till
Joakim Harping
joakim@affarsakademien.se

070-582 44 63
www.affarsakademien.se

mailto:joakim@farbrorjoakim.se

