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1 Inledning 
 
Att mäta kundlönsamhet är ett ännu relativt outforskat område. Detta kapitel avser att 

ge läsaren en första inblick i och förståelse för vad kundlönsamhet är och varför det är 

ett angeläget område. Kapitlet inleds med en bakgrund för att introducera läsaren i 

ämnet. Detta följs av en problemdiskussion, som mynnar ut i en problemformulering 

där de frågeställningar som uppsatsen avser behandla presenteras. Vidare beskrivs 

uppsatsens syfte och vilka avgränsningar som har gjorts. För att tydliggöra uppsatsens 

fortsatta upplägg presenteras slutligen en disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
När de gamla kalkylmodellerna togs fram för snart hundra år sedan rådde det enligt 

Wohlin (2003) brist på produkter och överskott av kunder. Företagens fokus låg då på 

produktion och tillverkning. I dagens samhälle är dessa förhållanden förändrade och det 

finns istället ett överskott av produkter och en brist på kunder. Även företagens 

kostnadsfördelning har förändrats (Wohlin 2003). Tidigare bestod företags kostnader 

främst av direkt lön och direkt material, men nu har andelen indirekta kostnader, som 

exempelvis administration, forskning och utveckling samt marknadsföring ökat 

(Prenkert 1998). 

 

Även under 1950-60-talen var företagen framförallt tillverkningsinriktade, det rådde en 

stark tillväxt i samhället och industrins varor var efterfrågade (Prenkert 1998). Efter en 

minskad tillväxt och en hårdare internationell konkurrens under 1970-talet förändrades 

förhållandena och företagen gick mot att bli mer marknadsinriktade (Ax och Ask 1995). 

Standardiserad produktion övergick till mer kundanpassad och tillverkningsserierna 

blev kortare parallellt med att produktfloran ökade (Sundberg 1998). Faktorer som 

hyperkonkurrens, det faktum att produktskillnader försvinner, ökat mediebrus och 

samhällets fokus på kunden medförde att företag måste förbättra kundarbetet 

(Gustafsson 2005). Arnerup (1992) menar att eftersom kundernas krav blev allt högre, 

företagens produkter alltmer komplexa och den internationella konkurrensen ökade har 

det blivit allt viktigare att ställa kunden i fokus. 
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Med dessa förändringar i omvärlden blir det allt viktigare för företag att satsa på �rätt� 

kunder, det vill säga de kunder som genererar mer intäkter än kostnader för företaget 

(Ask och Ax 1995). Blomqvist et al (1999) menar att en kund endast bör vara olönsam 

under en kort period om inte företagets ekonomiska situation ska förändras. Trots detta 

är det vanligt att en stor del av ett företags kundbas är olönsam. En undersökning som 

Storbacka (1994) gjort på två banker, visar att 80 procent av kunderna var olönsamma 

och utplånade 60-80 procent av vinsten. I bankens fall ligger problemet i dess sortiment. 

De olönsamma tjänsterna är en del av det sortiment som kunden kräver av företaget och 

är därmed nödvändiga för att de mest lönsamma tjänsterna ska kunna säljas (Storbacka 

1994). När Gummesson (2002, s. 267) diskuterar relationen till kunden påpekar han att: 

�Det handlar om att gå med vinst, men kortsiktig vinst är inte det enda måttet på 

framgång.� Det är viktigt att identifiera de olönsamma kunderna för att kunna 

undersöka hur de kan bli lönsamma, om de ska avvecklas eller om de är strategiskt 

viktiga för företaget (Gummesson 2002). 

 

LoFromenta (2003) menar att resurser lätt kan missallokeras om inte företag är 

medvetna om sina kunders värde. Lönsamma kunder kan få för lite service medan 

marginellt lönsamma, eller till och med olönsamma, kunder kan få för mycket service 

(LoFromenta 2003). Ett liknande resonemang förs av Sherman (2004) som påpekar att 

ett företag utan kundlönsamhetstänkande riskerar att spendera pengar på att behålla sina 

minst lönsamma kunder. När lönsamhet per kund är fastställd öppnar sig nya 

möjligheter (Cokins 2004). Det går att inrikta sig på kunder som är lönsamma, att hitta 

rätt priser för kunderna samt att förstå om de egna resurserna fördelas rätt. Det är även 

av stor vikt att veta hur mycket vinst varje kund, eller åtminstone varje kundsegment, 

genererar då en ökning i lönsamhet hos varje kund ger en ekonomisk värdeökning för 

företaget (Cokins 2004). 
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1.2 Problemdiskussion 
Det är viktigt att mäta och analysera kundlönsamhet. Trots detta visar en undersökning 

från Linköpings universitet att endast vart tjugonde svenskt industriföretag mäter 

kundlönsamhet (Wohlin 2003). Orsakerna till detta skulle kunna vara att det helt enkelt 

finns få modeller som på ett bra sätt bedömer kundernas lönsamhet. En intressant fråga 

är därför vilka metoder som i dagsläget finns för att mäta kundlönsamhet. 

 

Enligt Storbacka (1994) måste de intäkter och kostnader som genereras av den enskilde 

kunden synliggöras för att kundens lönsamhet ska kunna beräknas. Detta kan medföra 

svårigheter på så sätt att vissa kostnader tydligt kan knytas till en kund, medan andra är 

svårare att tillskriva en enskild kund, som exempelvis administrationskostnader och 

lokalkostnader. Genom att hantera dessa gemensamma kostnader kan företag enligt 

Storbacka (1994) synliggöra var kunden orsakar mycket kostnader och därefter 

omfördela de resurser som anses felallokerade. Hos företag med standardiserade 

produkter och med både stor produkt- och kundflora kan det i många fall bli 

problematiskt att hantera de gemensamma kostnaderna eftersom många variabler 

påverkar beräkningarna. 

 

Att beräkna kundlönsamhet genom kalkyler och att se till kundens kostnader och 

intäkter kallas enligt Söderblom och Vilgot (1999) för historiska mätningar. Blattberg 

och Deighton (1996) menar dock att det även är av stor vikt att se till kundens värde i 

ett längre perspektiv. Det finns då en rad faktorer för att bedöma om kunden är värdefull 

för företaget ur andra aspekt. 

 

För att utreda hur företag kan mäta kundlönsamhet blir det intressant att undersöka vilka 

möjligheter som finns att göra detta, både ur ett historiskt och ur ett längre �framtida� 

perspektiv. Dessutom är det relevant att undersöka hur en passande modell kan 

sammanställas för att hantera kundlönsamhet.  
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1.3 Problemformulering 
Problemdiskussionen utmynnar i följande frågeställningar: 

 

! Vilka metoder finns för att mäta kundlönsamhet?  

! Hur kan en modell för kundlönsamhetsmätning utformas? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka olika sätt för att mäta kundlönsamhet. Vidare är syftet 

med uppsatsen att sammanställa, utforma och utvärdera en lämplig lönsamhetsmodell 

för ett svenskt tillverkningsföretag.  

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till svenska företag och nutid. Därmed räknas inte utländska 

delar av företaget med.  

 

Modellen som utvecklas måste uppfylla vissa kriterier för att vara implementerbar hos 

ett företag. Den ska inte vara för dyr (kostnaden får inte överstiga nyttan), den måste 

vara jämförbar, användarvänlig och enkel att förstå samt ge ett realistiskt mått på 

kundernas lönsamhet. Den får dessutom inte innebära för stora förändringar i företagets 

nuvarande redovisningssystem. Dessa kriterier har bestämts av uppsatsskribenterna och 

även bedömningen om huruvida vissa delar av modellen uppfyller de tidigare nämnda 

kriterierna görs av uppsatsskribenterna. Informationen som är insamlad under 

litteraturstudien är utgångspunkt vid bedömningen. Förhoppningsvis framställs 

utvärderingen som objektiv, men ett visst mått av subjektivitet går inte att utesluta. En 

utvärdering sker även av uppsatsens respondent i empirikapitlet (se kapitel 6.2.3) där 

han bedömer och diskuterar modellen med hänsyn till tidigare nämnda kriterier.  

 

Bedömningen av modellen utreds framförallt genom litteraturstudien. Om det i 

litteraturstudien uppkommer att ett visst kalkylsystem är kostsamt att använda, både 

tids- och resursmässigt, klassas det som dyrt. Om modellen är för dyr eller innebär för 
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stora förändringar hos företagets system är det inte troligt att företag vill implementera 

modellen. När kriteriet jämförbar används menas att modellen ska kunna jämföras både 

över tid, mellan kunder och kundgrupper samt med andra företag som använder en 

liknande modell. För att en modell ska klassas som användarvänlig och enkel ska den 

inte vara för komplicerad eller innefatta för många mått. Modellen ska alltså vara lätt att 

förstå för de personer som ska använda den. Om modellen blir alltför svår att förstå och 

komplicerad är det svårt att få den att fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett realistiskt 

mått är ett mått som är tillförlitligt, som företag och personal kan lita på och använda sig 

av, och som visar vad det är menat att visa. Eftersom bedömningen görs av 

uppsatsskribenterna är det svårt att säkerhetsställa hur pass realistiskt måttet är. Men 

eftersom modellen även utvärderas av respondenten höjs nivån av tillförlitlighet.  

 

1.6 Disposition 
Här beskrivs och klargörs uppsatsens upplägg och disposition, figur 1 visualiserar 

upplägget medan följande text närmare beskriver förloppet. 

 

Figur 1: Disposition av uppsatsen. 

 

1. Inledning 

Avsikten med första kapitlet är att ge läsaren inblick i och förståelse för det ämne 

uppsatsen behandlar, samt varför det behandlas.  
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2. Metod 

Syftet med det andra kapitlet är att beskriva, förklara och motivera de metoder och 

tillvägagångssätt som används i uppsatsen.  

 

3. Teoretisk referensram 

Det tredje kapitlet består av de teorier som anses relevanta för uppsatsens problem och 

syfte. Dessa ligger till grund för de kapitel som följer.  

 

4. Empiri � Litteraturstudie av kundlönsamhet 

I det fjärde kapitlet presenteras en del av den empiriska information som har samlats in 

för uppsatsen. Här presenteras litteraturstudien som har som mål att visa alternativa sätt 

att mäta kundlönsamhet på.  

 

5. Utformning av lönsamhetsmodell och kundstatusmatris 

De olika sätten att mäta kundlönsamhet som beskrevs i kapitel fyra. argumenteras för 

och emot för att sedermera resultera i en sammanställning av en lönsamhetsmodell samt 

en kundstatusmatris. 

 

6. Empiri 

Här sammanställs de intervjuer som utförts för uppsatsen. Företaget Rimaster beskrivs 

och respondentens åsikter om den för uppsatsen utformade modellen presenteras.  

 

7. Analys 

I det sjunde kapitlet analyseras företaget utifrån den teoretiska referensramen. Dessutom 

utvärderas och analyseras företagets och framförallt respondentens åsikter om 

lönsamhetsmodellen och kundstatusmatrisen.  

 

8. Resultat och Slutsats 

Slutsatser och resultat av de resonemang som förs i analysen presenteras i detta kapitel. 

Slutsatserna och resultaten ska svara på problemet och syftet i uppsatsen. 

 

9. Metodkritik 
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I det nionde kapitlet diskuteras den kritik som kan ställas mot de metoder som har 

använts i uppsatsen.  

 

10. Metodreflexion 

I detta kapitel sker en reflexion av och en förklaring om de områden i uppsatsen som 

bör förtydligas och som skulle kunna ifrågasättas av läsaren.  

 

11. Vidare forskning 

Diskussioner och idéer för vidare forskning som uppkommit under arbetet uppsatsen 

beskrivs här. Även tankar om framtida undersökningar och fördjupningar inom samma 

område presenteras.  
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2 Metod 
 
Så som en film eller teater har ett manus behöver en uppsats en manual. Metodavsnittet 

ska alltså vara en manual för att samla in, bearbeta och sammanfatta information som 

resulterar i kunskap. Tillvägagångssättet för undersökningen påverkar studiens 

fortgång och därmed resultat. Detta kapitel ska även hjälpa läsaren att förstå varför 

uppsatsen är utformad som den är.  

 

I detta kapitel kommer först val av undersökningsansats att diskuteras. Därefter 

redogörs för hur datainsamlingen har skett och slutligen följer en diskussion om den 

källkritik som kan riktas mot källorna.  

 

2.1 Val av undersökningsansats 
Att välja en undersökningsansats är nödvändigt för att kunna samla in den information 

som behövs för uppsatsens syfte (Wallén 1996). Problemet och syftet som avses 

besvaras i uppsatsen kretsar kring kundlönsamhet. Därmed har informationssökningen 

varit inriktad på detta område.  

 

2.1.1 Rimaster 

För att kunna utvärdera lönsamhetsmodellen undersöks Rimaster, ett företag med 

inriktning mot el, elektronik och mekatronik, som bland annat tillverkar elkablage.  

 

För att beskriva det företag som har valts kan situationsfaktorn storlek, som nämns av 

Ask och Ax (1997) användas. Ask och Ax (1997) har efter en omfattande 

litteraturstudie kommit fram till att småföretag per definition har 50-99 anställda, 

medelstora företag har 100-499 anställda och stora företag har minst 500 anställda. 

Rimaster har 860 anställda, men räknas i uppsatsen som ett medelstort företag då 

uppsatsen är avgränsad till Sverige, där endast 145 personer arbetar för Rimaster. Enligt 

avgränsningarna i uppsatsen klassas Rimaster även enligt EUs definition, där 

medelstora företag sysselsätter 50 till 249 personer, som ett medelstort företag (EU-

upplysningen). 
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2.1.2 Kvalitativ ansats  

En kvalitativ ansats avser att mäta det som undersöks, medan en kvantitativ ansats 

strävar efter en djupare förståelse (Hartman 1998). För att besvara syftet har uppsatsen 

en kvalitativ ansats, eftersom en djupare förståelse söks för hur kundlönsamhet kan 

mätas. Enligt Hartman (1998) strävar kvalitativa studier efter att uppnå förståelse om 

individens livsvärld, deras syn på sig själva och sin situation. Forskare som använder sig 

av en kvalitativ metod behöver inte göra slumpmässiga urval för att bevisa vad han har 

kommit fram till, utan kan istället tillföra sin tolkning nya kvalitativa poänger. Det finns 

en begränsning med den kvalitativa ansatsen, att det är svårt för andra forskare att göra 

samma tolkningar eftersom förförståelsen och förmågan att se poänger är unik för varje 

person. Det är också problematiskt att skapa exakt samma intervjusituationer. Detta kan 

påverka reliabiliteten negativt (Hartman 1998). Den förståelse som uppnås är således 

knuten till en specifik situation (Gustavsson 2004). Eftersom uppsatsen undersöker ett 

företag gäller resultatet främst för det företaget, men som tidigare nämnts kan även 

andra tillverkande företag i liknande situationer ha nytta av uppsatsen. Detta gäller 

framförallt den modell och matris som sammanställs.  

 

2.1.3 Angreppssätt 

En uppsats kan ha en deduktiv eller en induktiv ansats. I den deduktiva ansatsen testas 

teoretiskt ställda hypoteser i verkligheten (Patel och Davidsson 1994).  �Ett deduktivt 

arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser.� (Patel och Davidson 1994, s. 21). Alvesson och 

Sköldberg (1994) menar att deduktion innebär att utgå från generella teoretiska 

antaganden och testa dessa i empiriska fall. Med en induktiv ansats menas enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) att slutsatser dras från empirisk data. 

Studieobjektet studeras utan utgångspunkt från etablerad och vedertagen teori och målet 

är att utifrån det som undersöks skapa nya egna teorier (Patel och Davidsson 1994).  

 

Denna uppsats inleds med en teoretisk undersökning följt av en empirisk 

litteraturstudie. Därefter sker en analys av teorin och litteraturstudien vilket resulterar i 

en sammanställning av en passande lönsamhetsmodell och kundstatusmatris. Efter 
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fastställandet av modellen och matrisen utfördes intervjuer för att undersöka huruvida 

modellen är praktiskt genomförbar och relevant för företaget. Teori blandas hela tiden 

med empiri för att göra analyser och dra slutsatser. Därför är uppsatsens angreppssätt 

varken helt deduktivt eller induktivt, utan istället en kombination av dessa.  

 

2.2 Datainsamling 
Alla studier bygger på någon sorts informationsinsamling. Det finns många olika 

insamlingsmetoder och alla kan delas in i två grupper, primärdata och sekundärdata. 

Dessa beskrivs närmare i följande två avsnitt.  

 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata kan erhållas från observationer och intervjuer. Intervjuer är enligt Patton 

(1980, se Merriam 1994) det mest lämpliga tillvägagångssättet för att få reda på vad 

någon vet. Syftet med primärdatan i denna uppsats är att utreda vad ett företag anser om 

kundlönsamhet och den modell som utformas och för att få denna information måste 

intervjuer göras. För denna uppsats har två besöksintervjuer och en kompletterande 

telefonintervju genomförts. Alla intervjuerna genomfördes med samma respondent. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är fördelarna med besöksintervjuer att en 

mer kontrollerad intervjusituation erhålls, där intervjuaren kan ställa mer komplicerade 

frågor, samt att det ges möjlighet att följa upp frågor. Nackdelar kan vara svårigheter att 

ställa känsliga frågor, eftersom detta ofta anses svårare i ett möte öga mot öga med en 

person, och att besöksintervjuer kräver mycket tid och pengar. Det kan även finnas en 

risk för att intervjuare och respondent påverkar varandra (Eriksson och Wiedersheim-

Paul 2001). För denna uppsats överväger fördelarna med besöksintervjuer de nackdelar 

som finns. Vid den första intervjun berättade respondenten hur företagets 

lönsamhetsberäkningar ser ut och utan en besöksintervju hade det varit problematiskt att 

få fram det djup i informationen som nu erhölls. Under den andra intervjun 

presenterades och utvärderades lönsamhetsmodellen och även detta hade varit svårt utan 

en intervju öga mot öga med respondenten.  
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En kompletterande intervju valdes att göras via telefon istället för via besök, främst på 

grund av tidsmässiga skäl. När det gäller telefonintervjuer går de fort att genomföra, det 

innebär en låg kostnad per intervju och intervjuaren har även här en viss kontroll över 

intervjusituationen (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). Dock kan det vara svårt att 

ställa alltför komplicerade frågor, dessutom kan inga bilder visas. Här övervägde 

tidsaspekten nackdelarna, då detta enbart var en kompletterande intervju där det 

eftersöktes klarhet i hur Rimaster kalkylerar i dagsläget.  

 

Samtliga intervjuer gjordes med vice vd på Rimaster, Mikael Holmqvist. 

Besöksintervjuerna ägde rum i ett konferensrum på Rimaster. Dessa tog ungefär en 

timme vardera, medan telefonintervjun tog en halvtimme. Besöksintervjuerna spelades 

in och transkriberades sedan direkt efter samtalet för att ingen viktig information skulle 

bli utelämnad. Bandningen medförde att koncentration kunde hållas på att lyssna och 

ställa frågor, även om det samtidigt gjordes övergripande anteckningar av säkerhetsskäl, 

om det skulle bli något ljudbortfall. Under telefonintervjun antecknade utfrågaren och 

materialet sammanställdes direkt efter intervjun för att minska risken för bortfall. För att 

inte påverka respondentens svar undveks frågor som kan uppfattas som känsliga i 

största möjliga mån. Det är dock svårt att veta vad respondenten anser som känsligt och 

det går därmed inte att reservera sig helt i denna fråga. Respondenten fick sedan 

möjlighet att godkänna empirin för att säkerställa att dennes svar hade återgivits korrekt.  

 

Enligt Stenberg (2001) kan intervjuer vara strukturerade, halvstrukturerade eller 

ostrukturerade. Vid strukturerade intervjuer används fastställda frågor efter en mall. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att ett område introduceras, inom vilket samtalet hålls. 

Halvstrukturerade intervjuer är ett mellanting av dessa två och innebär att ett antal 

frågor har fastställts i förväg, men varken ordningsföljden eller formuleringen av 

frågorna har bestämts. Samtliga intervjuer som har genomförts för denna uppsats var 

halvstrukturerade. Denna intervjuform valdes för att intervjun inte skulle bli alltför styrd 

av fasta frågor, samtidigt som en frågeguide behövdes för vilka frågor som skulle tas 

upp. Områden för frågeställningar hade utarbetats och utifrån dem fick respondenten 

resonera fritt med frågeställningarna som vägledning. Då intervjuerna hade ett 

halvstrukturerat upplägg minskade risken för ledande frågor och ett av intervjuarna 
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alltför styrt samtal. Detta är visserligen omöjligt att helt gardera sig helt mot, eftersom 

intervjuaren och respondentens bedömningar om vad som är ledande kan skilja sig åt.  

 

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är material som samlas in av andra än utredaren själv (Lundahl och 

Skärvad 1999). Denna typ av data finns i olika former, som artiklar, böcker, 

forskningsrapporter, examensarbeten och avhandlingar. Sekundärdata samlades för 

denna uppsats in genom sökning efter böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar i 

bibliotekets databaser samt på Internet. Böcker och artiklar har sökts främst via 

Linköpings universitetsbibliotek, förutom i bibliotekskatalogerna även i databaserna 

Libris, Business Source Elite, Academic Search Elite, Emerald och Affärsdata. 

Informationssökning på Internet har främst skett genom sökmotorn Google. 

 

För att undersöka vilka tillvägagångssätt som finns för kundlönsamhetsmätningar har en 

litteraturstudie gjorts. En litteraturstudie innebär att sekundärdata tillämpas i en 

metodologisk diskussion (Hedvall 1988). Litteraturstudien är enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) en viktig del av forskningsprocessen då forskning i allmänhet 

kräver en utförlig genomgång av tidigare forskningsresultat inom området. För att 

kunna utveckla en lämplig modell för att mäta kundlönsamhet var det relevant att i 

uppsatsen först undersöka vilka metoder och modeller som finns i dagsläget och för 

detta är alltså en litteraturstudie en lämplig metod. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2001) menar vidare att en litteraturstudie kan ha tre huvudsakliga syften. Det första är 

att identifiera frågeställningar och på så sätt ge uppslag till framtida studier inom 

problemområdet. Det andra syftet är att litteraturstudien kan vara till hjälp vid byggande 

av modeller, genom att fokusera på olika begrepp och samband. Ett tredje syfte som en 

litteraturstudie kan ha är att presentera resultat från tidigare studier för att använda 

denna information i nya studier (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). 

Litteraturstudien i denna uppsats grundar sig dels på detta sista syfte, då befintliga 

metoder för att mäta kundlönsamhet undersöks, och dels på det andra syftet, då delar av 

litteraturstudien kommer att ligga till grund för den modell som sedan utformas.   
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Svårigheter med en litteraturstudie kan vara att hantera den stora mängd information 

som finns, och att avgöra vilken litteratur som är relevant för den studie som görs 

(Silyn-Roberts 2000). Den litteratur som presenteras i litteraturstudien i denna uppsats 

har valts ut enligt de argument och krav som beskrivs i källkritiken (avsnitt 2.3), vilket 

har underlättat urvalet och ökat säkerheten för att få fram relevant information.  

 

2.2.3 Urval 

Enligt Halvorsen (1992) undersöks en betydligt mindre grupp av människor vid 

kvalitativa undersökningar än vid kvantitativa undersökningar. Detta då den kvalitativa 

forskningen strävar efter en djup undersökning, vilket inte skulle vara möjligt om alltför 

många personer undersöks. Många respondenter innebär att mycket tid och resurser 

förbrukas (Halvorsen 1992). I denna uppsats har enbart en respondent intervjuats. För 

att finna ett lämpligt företag med rätta preferenser kontaktades revisionsbolaget 

Lindeberg Grant Thornton AB. Efter en beskrivning av uppsatsens syfte erhölls några 

lämpliga alternativ på företag. Utifrån dessa valdes Rimaster ut, där de 

rekommenderade att ta kontakt med Mikael Holmqvist. Han är vice vd på Rimaster och 

har god inblick i företaget och dess strategier för kostnader och kunder. 

 

2.3 Källkritik 
Enligt Ödman (2004) finns tre krav som bör tas i beaktande vid bedömandet av 

tillförlitlighet hos källor. Dessa är samtids-, tendens- och beroendekritiska kraven.  

 

Samtidskravet innebär att källan bör ligga tidsmässigt nära det undersökta objektet. 

Eftersom uppsatsen undersöker ett tillverkningsföretag år 2005 ska källorna enligt 

samtidskravet även vara så nära det året som möjligt. Då modellen som har utformats 

till grunden bygger på teorier som uppkom under 1900-talets första hälft, rättfärdigas 

även de äldre källorna i uppsatsen. Då dessa källor, jämfört med nutida, dessutom har en 

annorlunda aspekt på det undersökta problemet blir de relevanta. Intervjuerna är utförda 

parallellt med uppsatsens genomförande, vilket uppfyller samtidskravet.  
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Det andra kravet är att undersöka om det finns tendenser i materialet som kan ha 

påverkat källan, eller om intervjupersonen medvetet kan ha förvrängt sin 

verklighetsbeskrivning till sin fördel. Det är svårt att se varför respondenten medvetet 

skulle förvränga informationen i detta fall, eftersom det enbart skulle innebära sämre 

resultat, vilket varken skulle gynna företaget eller respondenten själv. Det är dock 

omöjligt både för respondenten och för intervjuarna att vara helt objektiva. För att 

minska risken för feltolkningar har intervjuerna genomförts med båda 

uppsatsskribenterna närvarande. Genom att spela in intervjuerna minskades 

feltolkningsrisken ytterligare. Att respondenten har fått läsa igenom och godkänna 

empiriavsnittet har ytterligare minskat risken för att feltolkningar har gjorts.   

 

Det tredje kravet är det beroendekritiska kriteriet. Det handlar om huruvida källorna är 

beroende av varandra. Eftersom endast en respondent har intervjuats finns det ingen risk 

för detta när det gäller den primärdata som insamlats.  

 

För källkritik av Internetkällor bör tidigare nämnda faktorer beaktas. Utöver dessa tar 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) upp ytterligare aspekter som är specifika för 

kritisering av källor från Internet. Eftersom det finns mängder av information inom 

praktiskt taget alla områden samlat på Internet, är det viktigt att veta om en författare är 

pålitlig. Ett gott tecken på det är att se om författaren är känd inom sitt område. Det är 

även viktigt att se till originalkällan, om dokumentet även finns som tryckt version, då 

tryckta publikationer ofta genomgår en kvalitetskontroll innan utgivning. Större delen 

av källorna till uppsatsen är hämtade från välkända och seriösa artikeldatabaser vilket 

ökar tillförlitligheten. Artiklarna i dessa databaser kommer från stora och 

välrenommerade tidskrifter, vilket bör medföra att de är kvalitetskontrollerade. I de fall 

artiklar är funna utanför artikeldatabaser har författaren uppfattats som pålitlig, då de 

antingen arbetar med frågor som behandlar kundlönsamhet eller med andra nära 

relaterade områden inom ekonomi och marknadsföring. Det här problemet går inte helt 

att gardera sig mot, men en förståelse om detta har funnits i åtanke under arbetets gång.  
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3 Teoretisk referensram 
 
Under denna rubrik beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Teorier om 

vad kund och kundlönsamhet är och varför kundlönsamhet mäts kommer att 

behandlas. Därefter kommer en presentation av teorier om segmentering, eftersom 

segmentering är viktigt för att följa upp vilka kunder som är lönsamma eller ej. Vidare 

följer teorier om nöjda kunder, eftersom en mätning av kundnöjdhet är relevant för 

vidare bedömning av kunder. Slutligen presenteras de tre vanligaste kalkylmodellerna, 

då kalkyler ofta ligger till grund för kundlönsamhetsberäkningar.  

 

3.1 Överblick 
För att ge läsaren en överblick av kundlönsamhetsprocessen presenteras figur 2. Figuren 

visar hur en implementering av en kundlönsamhetsanalys bör se ut för ett lyckat resultat 

enligt van Raaij et al (2003). Detta bygger på vad van Raaij et al (2003) kallar för 

customer profitability analysis (CPA).   
1. Kunder med en aktiv 
relation till företaget väljs ut. 
 

2. Design av kund- 
lönsamhetsmodellen. 
 

3. Kalkylering. Data sätts in i 
modellen som genererar 
information. 
 

4. Informationen analyseras. 
 

5. Analysen och 
informationen används till 
förbättringar av 
kundrelationer, prissättning 
och rabattprogram. 
 

6. En infrastruktur skapas, 
där rutinmässiga 
uppföljningar och 
uppdateringar sker för att 
kundlönsamhetsanalysen ska                       
fungera. 

Figur 2: En implementeringsmodell för CPA (van Raaij et al 2003, s. 573-583, egen bearbetning).  

Figuren illustrerar de steg som ett företag bör genomgå för att kundlönsamhetsanalyser 

ska fungera. För att få en översikt över dessa steg och för att skapa en förståelse för 
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helheten presenteras hela modellen, dock kommer huvudfokus i denna uppsats att ligga 

på steg två. Även steg 1 behandlas till viss del.  

 

3.2 Kunder 
I detta avsnitt utreds frågor om vad lönsamhet, kund och kundlönsamhet är och varför 

kundlönsamhet bör mätas.  Även teorier kring segmentering och nöjda kunder 

behandlas. 

 

1.1.1 Vad är lönsamhet? 
 
Lönsamhet kan uttryckas på olika sätt. Nationalencyklopedin definierar lönsamhet som 

’’den ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet’’ (www.ne.se). Enligt Johansson och 

Samuelsson (1997) mäts lönsamhet i regel som relationen mellan det överskott som 

erhålls, och värdet av de knappa resurser som utnyttjas. Författarna menar att lönsamhet 

kan mätas för samhället i stort eller för enskilda företag och att lönsamheten av ett 

handlingsalternativ beräknas med en kalkyl. Ett handlingsalternativ som är mer lönsamt 

än ett annat innebär att det ger ett bättre förväntat ekonomiskt utfall än ett annat. 

(Johansson och Samuelsson 1997).   

 

I uppsatsen betraktas kalkylobjektet (företag, produkt eller kund) som lönsamt när 

intäkterna överstiger kostnaderna och ett överskott uppstår. Om kalkylobjektet är 

olönsamt innebär det att kostnaderna överstiger intäkterna. 

 

3.2.1 Vad är kund och kundlönsamhet? 

McNab (2005) menar att olika personer inom en organisation har olika syn på vem som 

är en kund, eller vad en kund är. Svårigheter i att bedöma detta kan ligga i att det kan 

finnas en komplexitet i relationen mellan företaget och kunderna, exempelvis genom att 

samarbeten mellan parterna kan vara så intensiva att gränserna mellan dem suddas ut 

(McNab 2005). På grund av denna komplexitet är det viktigt att klargöra vad en kund 

är. Med kund kan menas bland annat order, enhet av företag, kundgrupp eller alla 

kunder (Andersson 2001). Nationalencyklopedin (2005) definierar kund som �person 

som gör inköp eller utnyttjar (viss typ av) tjänst�. I denna uppsats gäller det dock inte 
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enskilda personer, utan företag, vilket gör att Nationalencyklopedins definition för 

köpare �person, företag e.d. som köper ngt el. har köpt el. önskar köpa ngt; tillfälligt el. 

regelbundet�, är mer lämplig.  

 

När en definition av kunden har bestämts uppkommer nästa fråga. Vad är egentligen 

kundlönsamhet? Söderblom och Vilgot (1999) definierar kundlönsamhet som en 

variabel på kundnivå som hänvisar till intäkter minus kostnader som en speciell kund 

genererar över en viss tidsperiod. Med detta menas alltså leverantörens värde av att ha 

en speciell kund, inte kundens värde av att ha en speciell leverantör (Söderblom och 

Vilgot 1999). En bra grund för att definiera kundlönsamhet är enligt Sherman (2004) 

den vinst som kunder genererar minus de kostnader som behövs för att få och behålla 

nya kunder. Storbacka (1994) benämner den lönsamhet som kundrelationer genererar 

som customer relationsship profitability (CRP) och menar att det kan definieras som 

skillnaden mellan totala intäkter och kostnader som relationen ger upphov till. I 

uppsatsen kommer Söderbloms och Vilgots (1999) definition av kundlönsamhet till viss 

del ligga till grund. För att en kund ska vara lönsam måste den alltså inbringa mer 

kostnader än intäkter.  

 

3.2.2 Varför mäta kundlönsamhet? 

För att få en bild av vilka kunder företaget ska satsa på för att öka sin egen lönsamhet 

måste en utredning av vilka kunder som är mest lönsamma göras (Cokins 2004). Ofta 

fokuserar företag på kunder som de antar är lönsamma, även om de inte alls är det 

(Blomqvist et al 1999). Även om kunder som köper stora volymer ofta är lönsamma har 

det visat sig att de mest olönsamma kunderna tenderar att vara just kunder med stora 

inköpsvolymer. Det beror på att dessa kunder kräver så mycket extra tjänster och 

resurser att de på grund av det inte blir lönsamma i slutänden (Blomqvist et al 1999). 

Johansson och Samuelsson (1997) påvisar att kundlönsamhet är minst lika viktigt, om 

inte ännu viktigare, än att beräkna lönsamhet på produkter. Detta bygger de på att det är 

kunder, inte produkter, som i slutänden faktiskt genererar företagets intäkter.  

 

Hallowell (1996) kom i en undersökning fram till att företag inte kan tillfredsställa alla 

kunder, eftersom vissa kunder kostar mer resurser än intäkter. Därför bör företag rikta in 
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sig på de kunder som företaget kan tillfredställa på ett lönsamt sätt. Enligt Sherman 

(2004) riskerar ett företag som inte tar hänsyn till kundlönsamhet att spendera mycket 

pengar på att behålla sina minst lönsamma kunder. Resurser kan missallokeras så att 

alltför lite tid och service läggs på de mest lönsamma kunderna och så att olönsamma 

kunder kan få alltför mycket service (LoFromenta 2003). När väl lönsamhet per kund är 

fastställd går det att fördela resurserna på ett bättre sätt (Cokins 2004).  

 

3.2.3 Segmentering 

När företaget väl har fastställt lönsamheten hos sina kunder måste strategier utformas 

för de olika kunderna (Blomvist et al 1999). Det kan enligt Blomqvist et al (1999) 

handla om att välja och välja bort kunder, dela in dem i segment och utveckla lämpliga 

sätt för att sköta sina kundrelationer. Författarna menar att det inte finns några dåliga 

kundrelationer, utan bara otydliga strategier som tillåter att fel kunder väljs. En studie 

som har genomförts på ett 30-tal företag av Berggren et al (2002) visar att en majoritet 

av företagen inte har en fungerande kundstrategi och inte heller någon lämplig 

segmentering av sina kunder. Detta medför att ett företags servicekostnader ofta blir 

onödigt höga eftersom alla kunder erbjuds samma service, utan att ta hänsyn till hur 

lönsamma de är. För att utveckla en väl fungerande kundstrategi är det viktigt att 

positionera och segmentera kunderna så företaget förstår på vilket sätt kunden ska 

behandlas (Berggren et al 2002). 

 

Många företags kundbaser innehåller detaljer om kunder som inte längre har någon 

relation med företaget (Mulhern 1999). Det första steget mot en bra indelning av 

kunderna är enligt Storbacka (1994) att identifiera vilka kunder som är aktiva. Aktiva 

kunder är de som har köpt något av företaget inom en bestämd period, medan de passiva 

kunderna är de som inte i någon stor utsträckning använder sig av företagets tjänster 

eller produkter (Storbacka 1994). Mulhern (1999) menar att en identifiering av de aktiva 

kunderna är av stor betydelse för att försäkra att alla kostnader allokeras bara till dessa. 

 

För att på ett bra sätt kunna stimulera lönsamma kundrelationer menar Storbacka (1994) 

att företag, utifrån de aktiva kunderna, måste urskilja sina nyckelsegment och viktigaste 

kunder. Lönsamheten hos både enskilda kunder och större segment måste kunna mätas 
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på ett bra sätt. Då är det viktigt att företaget har en lämplig segmentering av sina kunder. 

Segmenteringen är av nytta för strategiska analyser och för att definiera målgrupper som 

kan användas till att skapa nya kundrelationer. Segmentering är även bra för att skapa 

uppföljningssystem för att styra verksamheten och för att tydliggöra de valda 

kundstrategierna och målsättningarna inom dem (Storbacka 1994). Blomqvist et al 

(1999) menar att nyttan av att segmentera även innefattar att identifiera kundgrupper 

som inte passar in i de kundstrategier som företaget har valt. Det kan exempelvis vara 

priskänsliga kunder som utgör en låg kundandel och som antagligen kommer att gå till 

en konkurrent om denne erbjuder ett rabatterat pris. De har kort relationslivslängd och 

således dålig lönsamhet. Att välja rätt kunder handlar alltså även om att välja bort 

kunder som inte ger någon lönsamhet (Blomqvist et al 1999).  

 

Det finns många olika sätt att segmentera kunder. Några exempel som tas upp av Lilja 

(2005) är indelningar efter geografi, demografi, köpbeteende, användarkategorier, 

branscher eller företagstyper. Kunderna kan även delas in i olika typer av kunder. 

Luukinen (2002) delar bland annat in segment efter strategiska kunder. De strategiska 

kunderna är lönsamma eftersom de av olika strategiska anledningar bidrar till företagets 

exponering och genomslagskraft (Luukinen 2002). 

 

Rust et al (2001) menar att tidigare nämnda exempel på kundsegmentering går under 

begreppet traditionell segmentering, som företag har använt sig av länge. Allt vanligare 

blir lönsamhetssegmenteringen, som till skillnad från den traditionella segmenteringen 

innebär att kunderna segmenteras efter lönsamhet. Detta är av stor vikt för att företaget 

på ett tydligt sätt ska se vilka kunder som bör erbjudas mest service (Rust et al 2001). 

Två teorier som behandlar kundlönsamhetssegmentering följer nedan.  
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Kundpyramiden 

Rust et al (2001) har utvecklat en kundpyramid (se figur 3), där 

lönsamhetssegmenteringen tydliggörs med det mest lönsamma segmentet i pyramidens 

topp och det minst lönsamma segmentet i botten.  

 

Rust et als (2001) indelning bygger på fyra segment, vilka de benämner med hjälp av 

metaller.  

1. Platina är det segment där företagets mest lönsamma kunder finns. Kunderna i 

denna grupp är vanligtvis de som använder företagets produkter i hög 

utsträckning. De är inte priskänsliga, de är villiga att investera i och prova nya 

erbjudanden och de är engagerade kunder. 

2. Guld-kunderna har lägre lönsamhet än platinasegmentet, vilket kan bero på att 

kunderna vill ha rabatter som begränsar marginalerna, eller att de inte är så 

lojala. Kunderna i denna grupp är ofta frekventa användare av produkterna och 

de minimerar ofta sin risk genom att använda sig av många försäljare. 

3. Järn-segmentet består av viktiga kunder som ger den volym som är nödvändig 

för att utnyttja företagets kapacitet, men deras köpkraft, lojalitet och lönsamhet 

är inte tillräckliga för speciell behandling.  

4. Bly är det segment som innehåller kunder som kostar företaget pengar. De 

kräver mer uppmärksamhet än vad de är värda, givet deras köpkraft och 

lönsamhet. Dessa kunder är ibland problemkunder som klagar på företaget och 

som binder upp företagets resurser.  
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Figur 3: Kundpyramid (Rust et al 2001, s. 118, egen översättning).  

 

Företaget måste antingen arbeta för att förändra kundbeteendet och göra kunderna mer 

lönsamma genom en ökning av intäkterna, eller för att ändra företagets kostnadsstruktur 

och göra kunderna mer lönsamma genom minskning i kostnader (Rust et al 2000).  

 

Nyckelkunder 

Cheverton (2000) har en annan segmentering av kunder, där kunderna delas in efter hur 

viktiga de är för företaget. Begreppet som används är nyckelkunder och Cheverton 

(2000) menar att det blir allt vanligare att företag satsar på dessa kunder. Nyckelkunder 

är ett fåtal kunder som står för en stor del av intäkterna. Det är hos dessa kunder 

företaget har högst tillväxtpotential och lönsamhet, således är det av strategisk betydelse 

att satsa på dem. För att göra skillnad mellan en nyckelkund och en vanlig kund är det 

nödvändigt att definiera en �status� för en nyckelkund. Företaget måste själv avgöra 

vilka som är nyckelkunder, utifrån de förhållanden som gäller för det enskilda företaget 

(Cheverton 2000). Millman och Wilson (1999) pekar på att det är svårt att välja 

nyckelkunder och att företag kontinuerligt måste ändra kriterier för vilka som ska vara 

nyckelkunder.  
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De grupper Cheverton (2000) delar in kunderna i följer nedan:   

1. Key account. Företagets nyckelkunder. 

2. Key Development account. Detta är kunder som företaget tror kan utvecklas till 

nyckelkunder, men som inte är nöjda med företaget. Företaget vill gärna få dessa 

kunder att bli nyckelkunder, men det kan vara kostsamt. Det gäller att 

koncentrera resurserna så att rätt kunder väljs ut.  

3. Maintenance Account. I denna grupp finns många lojala och bra kunder. Kunder 

tas härifrån till ovanstående kategorier. Kunderna ska inte överges, men 

företaget ska inte lägga alltför stora resurser på denna kundgrupp eftersom de 

redan har en begränsad lönsamhet. Kunderna ska få det de efterfrågar, med så 

lite insats som möjligt.  

4. Opportunistic account. Kunderna här ger intäkter om än små sådana. Intäkterna 

används för att utveckla nyckelkunder. Företaget bör inte göra sig av med 

kunderna men samtidigt inte lägga mycket resurser på dem. 

 

Även Whalley och Headon (2001) menar att det är svårt att karaktärisera ett företags 

nyckelkunder. Ett tillvägagångssätt de pekar på är att använda RFM (Recency � 

frequency � monetary value). Det innebär att de kunder som ofta och nyligen har 

handlat med företaget och spenderat mest pengar är företagets nyckelkunder (Whalley 

och Headon 2001).  

 

3.2.4 Nöjda kunder 

Enligt Lang (2005) är nöjda kunder den enda långsiktiga vägen till lönsamhet. När 

kunderna blir nöjdare blir de även mer lojala. Om kunderna inte är nöjda väljer de något 

annat företag och de kan skada företaget genom att de sprider dåliga rykten. Att mäta 

kundnöjdhet visar hur en kund har bemötts och bör bemötas för att bibehålla en god 

relation (Lang 2005). Andersson och Sandberg (2002) menar vidare att en nöjd kund 

ofta är liktydigt med en lönsam kund. Därför är det av stor vikt för företag att vara 

medvetna om vad kunderna är nöjda eller missnöjda med, så att de kan arbeta för att öka 

kundnöjdheten. Detta kan mätas med hjälp av en nöjdkundindex (NKI). En sådan 

grundar sig vanligtvis på en statistisk metod och bygger på en enkätundersökning 
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(Andersson och Sandberg 2002). Statistiska centralbyråns definition av NKI är: �ett 

sammanfattande mått på verksamhet, sedd ur kundernas perspektiv, och är därmed 

viktig övergripande information lämplig att följa över tiden�. (www.scb.se). NKI ingår 

ofta som ett mått i ett av de perspektiv, kundperspektivet, som bygger ett balanserat 

styrkort1 (Gummesson 2002).  

 

Andersson och Sandberg (2002) påpekar att dessa mätningar antingen kan utföras av 

företaget själv, eller läggas ut på entreprenad till utomstående företag. I Sverige är det 

vanligast att mätningarna utförs av utomstående företag, för att företagen själva inte har 

tid och resurser för att utföra det själva. En nackdel om företaget själv utför 

undersökningen är att kunderna tenderar att svara mer positivt och att de kritiska 

tankarna därmed inte fångas. För att möjliggöra jämförelse av mätningar över tiden och 

mellan olika företag bör alla mätningar vidare utföras av samma part, antingen av 

företaget själv eller av en utomstående konsult (Andersson och Sandberg 2002).  

 

3.3 Tidsdimensioner av kundlönsamhet 
För att mäta kundlönsamhet pekar McNab (2005) på fyra tidsdimensioner: historiskt 

värde, livstidsvärde, löpande värde och nuvärde. Söderblom och Vilgot (1999) har en 

liknande uppdelning men använder endast två tidsdimensioner, historisk eller framtida 

kundlönsamhet. För uppsatsens ändamål passar uppdelningen som Söderblom och 

Vilgot (1999) gör och en kort beskrivning av de två dimensionerna på kundlönsamhet 

följer nedan. De två dimensionerna av kundlönsamhet visualiseras i figur 4.  

 

                                                
1 Ett balanserat styrkort är en styrmetod som enligt Kaplan och Norton (1992) syftar till att genom ett 
antal perspektiv sammankoppla kortsiktiga aktioner inom organisationer till långsiktiga strategier och 
visioner. De fyra perspektiv som brukar användas är finansiellt perspektiv, kundperspektiv, internt 
processperspektiv och lärande- och tillväxtperspektiv (Kaplan och Norton 1992). 
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Figur 4: De olika tidsdimensionerna vid mätning av kundlönsamhet. 

 

Historisk kundlönsamhet 

I det historiska synsättet liknar en kundlönsamhetsanalys företagets beräkningar av vinst 

och förlust, med skillnaden att kundlönsamhetsanalysen refererar till en viss kund, 

medan företagets övergripande vinst- och förlustberäkningar refererar till alla kunder 

(Söderblom och Vilgot 1999). En historisk kundlönsamhetsanalys kan göras på olika 

nivåer och utförs vanligtvis med hjälp av olika kalkyler. Självkostnadskalkyl, ABC-

kalkylering och bidragskalkylering är möjliga hjälpmedel och de olika kalkylerna har 

olika fördelar och nackdelar (Söderblom och Vilgot 1999). Dessa kalkylmetoder 

beskrivs närmare under avsnitt 3.4, medan deras koppling till kundlönsamhet förklaras i 

kapitel 5. (Empiri � litteraturstudie).  

 

Framtida kundlönsamhet 

Ett flertal författare, bland annat Blattberg och Deighton (1996), menar att det är av stor 

vikt att utvärdera kundrelationer i ett längre perspektiv, eftersom företags relationer med 

kunder ofta sträcker sig över långa tidsperioder. Kunder som är olönsamma idag kan bli 

lönsamma imorgon och tvärtom (Blattberg och Deighton 1996). Det långsiktiga värdet 

på företaget bestäms enligt Rust et al (2000) till stor del av värdet på företagets 

kundrelationer. För framtida mått på kundlönsamhet ligger koncentrationen till stor del 

på nuvärdesanalyser (Söderblom och Vilgot 1999). Det som erhålls kan liknas vid 

kundens livstidsvärde. Även en rad andra, vissa mer subjektiva, kriterier kan användas 
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när företag ska göra framtida lönsamhetsbedömningar av sina kunder (Lilja 2005). 

Vidare finns det i relationsmarknadsföringen aspekter på relationers avkastning i 

framtiden. Även dessa metoder behandlas närmare i kapitel 5. (Empiri � 

litteraturstudie).  

 

3.4 Kalkyler 
Kalkyler ligger ofta till grund för beräkningar av kundlönsamhet. För att läsaren ska få 

en överblick av de vanligast förekommande kalkylmetoderna beskrivs de nedan. Först 

får läsaren en kort introduktion om kalkyler. Därefter beskrivs självkostnadskalkylen, 

ABC-kalkylen samt bidragskalkylen med begrepp samt fördelar och nackdelar för 

respektive modell.  

 

En kalkyl är en förenklad modell av verkligheten och ska spegla den kostnadsstruktur 

som påträffas vid en viss kalkylsituation, menar Andersson (2001). Modellen får inte bli 

alltför detaljerad, då överstiger kostnaderna nyttan och kalkylen blir för dyr. Kalkyler 

görs för att beräkna kostnader för olika kalkylobjekt (Bäckström och Lind 2000). Ett 

kalkylobjekt är slutstationen för kostnaderna (Olsson 1998). Enligt Andersson (2001) är 

objektet oftast en produkt, en produktgrupp, en produktserie eller ett projekt. Ett flertal 

författare, exempelvis Cooper och Kaplan (1998) och SAM konsulterna (1993) pekar 

även på kund som ett viktigt kalkylobjekt. 

 

Kalkylerna är en del av företagets internredovisning (Andersson 2001). De kan därför 

utarbetas så att de på bästa sätt passar olika syften (Frenckner och Olve 2003). 

Andersson (2001) nämner att istället för att utforma en helt ny modell kan en utveckling 

av en redan existerande modell göras, som anpassas till den aktuella situationen. 

Eftersom det finns många kalkylsituationer är det av stor betydelse att kalkylen är rätt 

anpassad för dess syfte (Andersson 2001). För att få en inblick i hur de vanligaste 

kalkylerna är uppbyggda redogörs här för självkostnadskalkylering, ABC-kalkylering 

samt bidragskalkylering. Ask och Ax (1995) gjorde år 1991 en undersökning som 

visade att självkostnadskalkylen var vanligast i svensk verkstadsindustri, 58 procent av 

företagen i undersökningen använde denna. Näst vanligast var bidragskalkylering, med 

10 procent av företagen. Resterande 32 procent använde en kombinerad modell med 
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inslag av både bidrags- och självkostnadskalkylering. De företag som använder båda 

kalkylmetoderna har självkostnadskalkyl som huvudsaklig modell och använder 

bidragskalkyler som komplement vid särskilda studier. (Ask och Ax 1995). Nehler 

(2001) visade att Ask och Ax indelning fortfarande gäller. År 2001 hade 16 procent av 

företagen implementerat ABC-system och 2 procent hade provat och förkastat systemet. 

ABC-system används ofta parallellt med ett annat kalkylsystem (Nehler 2001). 

 

3.4.1 Självkostnadskalkylering 

Självkostnadskalkyler har funnits länge, de förekom redan i början av 1800-talet 

(Johansson och Samuelson 1997). Självkostnadskalkylen innebär att alla kostnader i ett 

företag fördelas på kalkylobjektet (Andersson 2001). Eftersom en självkostnadskalkyl 

fördelar alla kostnader kallas metoden även fullkostnadsfördelning. Kostnaderna knyts 

till det kalkylobjekt som orsakat dem, i enlighet med kausalitetsprincipen (Andersson 

2001). Vid självkostnadsfördelning är tanken att kalkylobjekten så långt som möjligt 

ska bära de kostnader de orsakar (Ask och Ax 1997). Enligt Frenckner och Samuelson 

(1984, s 94) är självkostnaden ��summan av alla kostnader för en viss produkt eller 

annan prestation tills den är levererad och betald (inkl garantikostnader)�. Ask och Ax 

(1997) delar in självkostnaden i tillverknings-, försäljnings- och 

administrationskostnader.  

 

Självkostnadskalkylen är lämplig i situationer när det inte finns någon isolerad trång 

sektion 2 och när tillverkningen är komplex (Lilja 2005). Metoden används framför allt i 

tillverkningsindustrin och främst för att ge underlag för beslut och 

lönsamhetsbedömningar på längre sikt (Lilja 2005).    

 

Direkta och indirekta kostnader 

I självkostnadskalkyleringen används begreppen direkta och indirekta kostnader (Ask 

och Ax 1997). Frenckner och Samuelson (1984) menar att gränsen mellan direkta och 

indirekta kostnader kan definieras beroende på hur de registreras i redovisningen. De 

direkta kostnaderna registreras direkt till kalkylobjektet (Frenckner och Samuelsson 

1984). Exempel på direkta kostnader är material som används för framtagning av 

                                                
2 För en beskrivning av begreppet trång sektion, se rubrik 4.2.3 
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produkten, vilket kallas direkt material, och lönekostnad som härleds till framställandet 

av produkten, direkt lön (Lilja 2005). Dessa kostnader och även direkt 

tillverkningskostnad och direkt försäljningskostnad är de vanligaste direkta kostnaderna 

i tillverkande företag. De indirekta kostnaderna registreras på kostnadsställen och 

fördelas sedan till kalkylobjektet via fördelningsnycklar. Ofta kallas de 

overheadkostnader eller omkostnader och ibland går de under benämningarna 

materialomkostnader (MO), tillverkningsomkostnader (TO) samt administrations- och 

försäljningsomkostnader (AFFO). Johansson och Samuelson (1997) samlar de olika 

fördelningsvarianterna som fördelningsgrunder (även kallade fördelningsnycklar, 

påläggs- och fördelningsbaser). Dessa fördelningsgrunder kan bestå av tid, exempelvis 

arbetstid och maskintid, mängd, till exempel vikt, storlek eller yta eller värde, vilket kan 

vara material-, löne-, tillverknings- eller förädlingskostnad (Johansson och Samuelsson 

1997). Vanligtvis används företagets direkta kostnader som fördelningsbas och oftast 

räknas ett procentuellt påslag fram, som sedan används för att beräkna självkostnaden 

(Lilja 2005).  

 

Den utvecklade självkostnadskalkylen 

Det finns även en så kallad utvecklad självkostnadskalkyl där en tvåstegsfördelning av 

de indirekta kostnaderna utförs (Nehler 2001). I den utvecklade självkostnadskalkylen 

används ofta flera differentierade påläggsbaser. Indirekta kostnader fördelas först på 

kostnadsställen och sedan vidare till produkterna som pålägg. Enligt Nehler (2001) är 

det, inom svensk verkstadsindustri, vanligast att fördela de indirekta kostnaderna på 

kostnadsställen/avdelningar, vilket 71 procent av företagen i Nehlers undersökning gör. 

32 procent av kostnaderna fördelas på arbets-/maskingrupper och 22 procent fördelas på 

enskilda maskiner. Det blir dessutom vanligare med fler kostnadsställen och 

fördelningsbaser.  

 
Fördelar och nackdelar 

Självkostnadskalkylen är mest lämpad för långsiktiga beslut om kapacitetsanskaffning, 

kapacitetsutnyttjande, prisstrategi och så vidare (Ljung 2001). Den kan således vara bra 

om företaget ska ta fram en långsiktig plan och kan även vara ett bra riktmärke vid 

prissättning. En stor nackdel med självkostnadskalkylen är att fördelningen utgår från 

en viss tillverkningsvolym, vilket innebär att den inte stämmer om volymen ändras. 
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Även problematiken med fördelningen av de indirekta kostnaderna kan vara en nackdel, 

då det kan vara svårt att göra detta på ett �rättvist� sätt. Vidare kritik är att pålägg ofta 

räknas i procent, vilket medför att dyra produkter får ett högre påslag än billigare 

produkter. Dock behöver den dyrare produkten inte vara mycket dyrare att tillverka än 

en billig produkt (Ljung 2001). Denna typ av kalkyl subventionerar lågvolymprodukter 

och �straffar� högvolymprodukter menar SAM konsulterna (1993), eftersom påläggen 

vanligtvis är volymbaserade.  

 

3.4.2 ABC - Activity Based Costing 

�Traditionella kostnadsfördelningsmetoder ger ofta intrycket av att de största kunderna 

är de mest lönsamma. Men kundernas produktval och köpmönster varierar inom vida 

ramar och ofta håller därför inte den vanliga föreställningen.� (Olsson 1998, s. 68). 

Olsson nämner att många begrepp och tankesätt i ABC-kalkylen liknar 

självkostnadskalkylen men att användandet av aktiviteter och kostnadsdrivare i ABC-

kalkylen skiljer de båda kalkylmetoderna åt.  

 

Grundtanken i ett ABC-system är att det är aktiviteterna som orsakar kostnader samt 

förbrukar resurser och för att en produkt eller tjänst ska tillverkas och levereras 

konsumerar de aktiviteter (Alnestig och Segerstedt 1997). En aktivitet innebär en finare 

indelning av kostnaderna än i traditionell kalkylering (Nehler 2001). En aktivitet kan 

exempelvis vara inköp, planering, beredning, transport och leverans. Exempel på resurs 

är personal eller maskiner som mäts i monetära termer. För att enklast beskriva och 

illustrera ABC-systemet visas det med ett exempel och i figur 5 nedan, där aktiviteten är 

inköp och resursen är inköpspersonal.  

 

 
 

Figur 5: Förenklad modell över ABC-kalkylering. 
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Aktiviteter förbrukar resurser i olika utsträckning, vilket oftast mäts i en 

aktivitetsanalys, genom intervjuer. Resursdrivaren är vanligen tid (100 procent av 

personalens tid) och aktiviteten tilldelas de kostnader som motsvarar tiden som 

förbrukas. Om det finns 10 inköpare som kostar 500 000 kr/styck och aktiviteten 

förbrukar 100 procent av resursen får aktiviteten hela kostnaden, alltså fem miljoner 

kronor. Produkternas konsumtion av aktiviteter spåras och fördelas med 

kostnadsdrivare. Om aktiviteten är inköp kan kostnadsdrivare exempelvis vara antal 

inköp. Då fördelas aktivitetens kostnad genom att registrera antal inköp per kalkylobjekt 

(kostnadsdrivarvolym) varpå kalkylobjektets kostnad kan räknas ut genom att 

multiplicera kostnadsdrivarvolym och kostnaden per inköp. I Sverige används i snitt sju 

stycken tids- eller antalsbaserade kostnadsdrivare (Nehler 2001), och vilka de är skiljer 

sig åt beroende på vad det är för företag.   

 

Fördelar och nackdelar 

Enligt SAM konsulterna (1993) är fördelarna uppenbara, men de menar att det även 

finns nackdelar. Den största fördelen är att ABC-kalkylen fördelar kostnader mer 

rättvist än de traditionella kalkylsystemen. Dessutom tydliggör ABC vilka aktiviteter 

som är värdeskapande och vilka som inte är det. En nackdel är att ABC utgår från att 

indirekta kostnader är påverkbara på sikt och att det därför är korrekt att fördela hela 

kostnadsmassan på produkterna. En produkt kan därför genom en ABC-kalkyl få en 

mycket stor förlust. Även om företaget lägger ner tillverkningen av produkten betyder 

det inte att företagets förluster minskas med samma summa, eftersom de 

kostnadsförbrukande resurserna fortfarande är kvar. Därmed menar många skeptiker att 

det är fel att lägga hela kostnadsmassan på produkten eller kalkylobjektet (SAM 

konsulterna 1993). Johansson och Samuelson (1997) menar med samma resonemang att 

om företag använder ABC får de inte något underlag för alternativkostnadskalkyler och 

utan täckningsbidrag kan inte heller trångsektionsberäkningar utföras. SAM konsulterna 

(1993) nämner ytterliggare en nackdel. Eftersom inköpsorders är olika är de även olika 

arbetskrävande, därmed går det inte att fastställa att exempelvis alla inköpsorders kostar 

lika mycket. Här menar de dock att ABC-modellen kan göras tillräckligt noggrann för 

att lösa det problemet. Då uppkommer andra problem, som bland annat Nehler (2001) 

har uppmärksammat. För att ABC-modellen ska bli tillräckligt noggrann krävs ett 

mycket komplext system, vilket ofta inte blir användarvänligt. Dessutom uppstår ofta 
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problem vid implementeringen av ABC. Ska systemet vara integrerat eller parallellt? 

Kommer personalen tro på ABC-systemet?  Kommer de som arbetar på en olönsam 

avdelning tro på det nya resultatet? (Nehler 2001). Johansson och Samuelson (1997) 

menar att ABC leder till kostnadsfokusering och räknemani, kostnader och intäkter 

beaktas inte i gemensamma analyser. En stor nackdel är att ABC blir dyrt, eftersom 

aktivitetskostnader och kostnadsdrivarvolymer är färskvara kräver det frekventa 

uppdateringar (Innes och Mitchell 1995). Dessutom förutsätter ABC att 

kostnadsfunktionerna är linjära (Yahya-Zadeh 1997). Nehler (2001) skriver att få 

kostnadsdrivare ger schablonfördelningar medan för många ger höga kalkylkostnader. 

Därtill skiljer sig ABC-kalkylen inte så mycket från den utvecklade 

självkostnadskalkylen, båda använder tvåstegsfördelning och differentierade 

påläggsbaser (Nehler 2001). Därför kan flera av de nackdelar som nämns för ABC-

kalkyler även knytas till den utvecklade självkostnadskalkylen.  

 

3.4.3 Bidragskalkylering 

Bidragskalkyleringen växte fram under 1930-talet som en kritik av godtyckligheten vid 

fördelningen av fasta kostnader (Olsson 1998). Det finns en mängd författare som 

beskriver bidragskalkylering på liknande sätt, bland annat Olsson (1998), Ljung (2001) 

och Hansen (1976). Enligt Freckner och Samuelsson (1984) finns det många varianter 

av bidragskalkylering och de menar därför att det enbart ska betraktas som ett 

samlingsnamn för dessa.  

 

Generellt kan bidragskalkylering beskrivas som en metod där kostnadsfördelningen inte 

är fullständig (Olsson 1998). Företagets gemensamma kostnader, som kallas 

samkostnader eller kapacitetskostnader, går inte att hänföra direkt till kalkylobjekten 

utan behandlas istället som en helhet. De kostnader som orsakas av, eller direkt kan 

knytas till, ett kalkylobjekt kallas styckkostnader och beskrivs som de rörliga kostnader 

en produkt har. Ett täckningsbidrag för produkten räknas ut genom att ta dess intäkter 

minus styckkostnader. Produkternas gemensamma täckningsbidrag ska täcka 

kapacitetskostnaderna och återstående del av bidraget resulterar i vinst (överskott) för 

företaget (Olsson 1998). Vid ledig kapacitet ska en order accepteras om ordern ger ett 

positivt täckningsbidrag (Lilja 2005).  
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Eftersom fokus vid bidragskalkylering riktas mot styckintäkter och styckkostnader 

passar metoden vid beslutssituationer i den löpande verksamheten, då 

kapacitetskostnaderna sällan förändras (Olsson 1998). En sådan situation kan vara då 

företaget har ledig kapacitet och företaget frågar sig om det ska sänka priset för att 

uppnå full kapacitet. Bidragskalkylering är även lämpligt om företaget har en trång 

sektion som begränsar produktionen och vill utreda vilka produkter de ska satsa på 

(Olsson 1998).  

 

Fördelar och nackdelar 

De fördelar som främst tas upp för bidragskalkyler är att de är enklare och mer flexibla 

än vad självkostnadskalkyler är, enligt Ask och Ax (1997). Genom dess flexibilitet är 

bidragskalkylen användbar när snabba beräkningar ska utföras. De menar vidare att inga 

fördelningsnycklar behöver användas och att metoden påvisar enkelt lägsta tänkbara 

pris att sälja produkten för.  En annan fördel är att kalkylen bortser från företagets 

samkostnader och att det täckningsbidrag som räknas fram därmed kan jämföras med 

exempelvis en annan produkts täckningsbidrag (Lilja 2005). Den viktigaste fördelen är 

ändå enligt Ljung (1999) att kalkylen slipper problematiken vid fullständig 

kostnadsfördelning, svårigheten att fördela de indirekta kostnaderna och problemen med 

den antagna verksamhetsvolymen. 

 

Att ingen hänsyn tas till samkostnaderna kan dock även vara en nackdel (Lilja 2005). 

Den produkt som visar upp bäst täckningsgrad behöver inte vara den mest lönsamma, 

då företagets samkostnader kan vara snedfördelade. Ofta är det emellertid den produkt 

som uppvisar bäst täckningsgrad som är den mest lönsamma (Lilja 2005). En nackdel 

som bland annat Blomgren och Hult (1996) tar upp är att Bidragskalkyler framförallt är 

lämpade för beräkningar på kortsikt eftersom på längre sikt kan kapacitetskostnaderna 

anpassas till den rådande situationen till exempel genom avyttring eller anskaffning av 

maskiner eller byggnader (Blomgren och Hult, 1996). 
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4 Empiri � Litteraturstudie av 
kundlönsamhet 

 
I detta kapitel beskrivs de metoder för kundlönsamhetsberäkningar som har påträffats 

under litteraturstudien. Först beskrivs kundlönsamhet med ABC som grund. Därefter 

följer en genomgång av lönsamhetsmetoden, som bygger på bidragskalkylering. Vidare 

riktas fokus mot framtida mått på kundlönsamhet samt mått för att kunna bedöma 

kundens värde, där kundens livstidsvärde, kriterier för kundlönsamhetsbedömning 

samt relationsmarknadsföring diskuteras.  

 

4.1 Kundlönsamhet med ABC 
ABC-kalkyler kan användas till att räkna ut kundernas lönsamhet (Olsson 1998)3 . 

Eftersom kundernas köpmönster och produktval skiljer sig från dag till dag menar 

Olsson (1998) att de traditionella kalkylerna inte håller för dessa beräkningar. Ett 

klassiskt exempel på ABC-kalkyler med kunder som kalkylobjekt är en studie som 

genomfördes på Kanthal av SAM konsulterna (1993), vilket även Olsson (1998) och 

Cooper och Kaplan (1998) nämner. I studien visades tack vare ABC-kalkylering att de 

flesta av företagets kunder var olönsamma. En nackdel med ABC ur 

kundlönsamhetsaspekten är dock att modellen inte tar hänsyn till att kunder som inte är 

lönsamma i dagsläget kanske kan bli det i framtiden (Whiting och Sweat 1999). Detta 

gäller även för de andra kalkylmetoderna.  

 

4.2 Lönsamhetsmetoden 
Lönsamhetsmetoden som Hansen (1976) har vidareutvecklat bygger på 

bidragskalkyleringen 4  och består av analys, planläggning och kontroll. Eftersom 

uppsatsen fokuserar på kundlönsamhet är lönsamhetsanalys den del i 

lönsamhetsmetodens resonemang som kommer att belysas. Enligt Hansen (1976) är 

kravet på realism i beräkningarna något som karaktäriserar lönsamhetsmetoden. �Vill 

man se det med lönsamhetstankegångens �ögon� skulle företagsverksamhet innebära: 
                                                
3 För en beskrivning av en ABC-kalkyl, se avsnitt 3.4.2. 
4 För en beskrivning av en bidragskalkyl, se avsnitt 3.4.3. 
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att uppbygga, och kontinuerligt anpassa, ett kapacitetsunderlag (i vidare mening) för 

att med dettas hjälp intjänas täckningsbidrag, som är tillräckligt stora för att nå 

företagets ekonomiska målsättning.� (Hansen 1976, s. 27). För att påvisa lönsamhet 

menar Hansen (1976) alltså att det är viktigt att undersöka sambandet mellan 

täckningsbidrag och krävd kapacitet, vilket nyckeltalet kapacitetsgrad visar. Han menar 

vidare att försäljning och lönsamhet inte behöver vara korrelerade med varandra och att 

de ofta inte är det.    

 

I lönsamhetsmetoden varnar Hansen (1976) för den vanliga föreställningen att om 

kostnader inte kan göras till styckkostnader försvinner överblicken över vad som är 

lönsamt och olönsamt. Hansen menar vidare att det finns fyra rationaliseringsområden 

som ett företag kan bearbeta för att bli ekonomiskt effektivt. Dessa är 

kostnadsminskning (uppdelat i kapacitetkostnader och styckkostnader), intäkts- och 

kostnadsjustering, intäktsökning och kapitalanpassning. Det för uppsatsen mest 

intressanta området är intäkts- och kostnadsjustering, eftersom analyser av 

kundlönsamhet görs inom detta område. Därmed är det intäkts- och kostnadsjustering 

som ligger i fokus den vidare genomgången av lönsamhetsmetoden (Hansen 1976).  

 

Nedan följer en genomgång av Hansens (1976) idéer om kundlönsamhet och därefter 

redogörs för teorier om trånga sektioner.  

 

4.2.1 Kundlönsamhet 

Det är viktigt att hela tiden vara uppdaterad, att hålla produktstrategin och kundens 

lönsamhet under kontroll (Hansen 1976). För att uttyda om kunder är lönsamma gör 

Hansen (1976) en analys av kundernas relevans för företaget. I exemplet nedan påträffas 

både hänförbara och icke hänförbara kapacitetskostnader för första gången. De 

hänförbara kapacitetskostnaderna är den del av kapacitetskostnaden som kan knytas till 

en viss kund. Enligt Hansen (1976) kan de beskrivas som värdet av att ha utnyttjat den 

tekniska anläggningen, säljfrämjande kostnader och liknande. De icke hänförbara 

kapacitetskostnaderna blir framförallt de administrativa kostnaderna, eftersom de är 

svårare att knyta till en viss kund. I figur 6, nedan beskrivs olika kunder eller 

kundgrupper. Ett problem som kan påträffas här är hur kunderna ska delas upp i 
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kundgrupper, vilket tidigare har behandlats under rubriken segmentering i den teoretiska 

referensramen (se kapitel 3.2.3). Metoden följer bidragskalkyleringens tankegångar, och 

från intäkterna dras styckkostnaderna bort och därmed syns kundgruppens 

täckningsbidrag (Hansen 1976).  

 

Summa kundgrupp I kundgrupp 2  Analys av kundstrategi  %  %  % 
1 Försäljning 250.000 100 110.000 100 140.000 100 
 Varuförbrukning 

Andra styckkostnader 
198.000 
13.000 

79 
5 

91.000 
7.000 

83 
6 

107.000 
6.000 

77 
4 

2 Styckkostnader totalt 211.000 84 98.000 89 113.000 81 
3 Tb (1 - 2) 39.000 16 12.000 11 27.000 19 
4a Hänförbara 

kapacitetskostnader 30.000 12 (12.000) (11) (18.000) (13) 

5 Kundgruppens 
överskott innan räntor 
(3 - 4a) 

9.000 4 (0) (0) (9.000) (6) 

4b Räntor från gemensam 
administration   3.000  1.000  

 Kundgruppens 
överskott efter räntor 
(5 - 4b) 

  -3.000 (-3) 8.000 (6) 

 Kapacitetsgrad 
(3/(4a + 4b))  0,80 1,42 

Figur 6: Analys av kundstrategi (Hansen 1976, s 34) 

 

Figur 6 innefattar siffror från ett exempel som Hansen (1976) beskriver, för att enklare 

få förståelse för tankegången. Siffrorna visas i tusentals kronor. Kundgrupp 1 och 

kundgrupp 2 är exempel för att visa att en jämförelse mellan flera olika kundgrupper är 

viktig. För att visa på tankegången för modellen kan nämnas att vid en granskning av 

kundgrupp 1 syns ett resultat/överskott på noll kronor innan räntor och ett underskott på 

3000 kronor efter räntor. Dessutom visar kapacitetsgraden (0,8) att kapaciteten för 

kundgrupp 1 inte är optimalt distribuerad eller att de har för lågt täckningsbidrag. 

Eftersom kapacitetsgraden är ett relationstal och räknas ut genom att dividera 

täckningsbidraget med kapacitetskostnaderna måste summan vara större än ett för att 

det ska vara acceptabelt. När kapacitetsgraden är ett är täckningsbidraget lika stort som 

kapacitetskostnaderna, vilket är tillräckligt för en kund under en viss tid. Målet är dock 

givetvis att vara högre så att täckningsbidraget även täcker styckkostnader och ett 

överskott. Kundgrupp 1 bör därmed undersökas och en detaljanalys bör utföras. I 

Hansens exempel visade det sig att kundgrupp 1, på grund av tradition, hade ovanligt 

lång kredit som gjorde att kostnaderna steg. I analysexemplet finns punkt 4b �Räntor 
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från gemensam administration� endast med av principiella skäl. �Den understryker att 

lönsamhetsanalysen aldrig kan eller får bli förenklade beräkningar, som går efter en 

fast, ofrånkomlig metodik.� (Hansen 1976, s 36). Den punkten behöver således inte 

alltid vara med utan företaget ska själv utse specifika kostnader som bör tas upp. I 

exemplet var det realistiskt att knyta en räntekostnad till de olika grupperna som 

beräknades efter storleken av det kapital som genomsnittligt var bundet i utestående 

fodringar under redovisningsperioden. Punkten hade hittills tillhört de icke hänförda 

kapacitetskostnader men blev nu sorterad till kundgrupperna och beräknad efter en 

räntesats motsvarande kassakrediträntan (Hansen 1976).  

 

4.2.2 Trång sektion 

Den produkt som har högst täckningsbidrag måste inte nödvändigtvis vara den mest 

lönsamma produkten, påpekar Olsson (1998). Han menar att hänsyn även måste tas till 

hur många enheter företaget klarar av att producera och sälja. Det som bestämmer detta 

kallas trånga sektioner och finns i alla företag (Segerstedt 2004). Det är inte alltid helt 

lätt att utreda var den trånga sektionen finns. Trånga sektioner kan vara exempelvis 

maskinkapacitet, antal arbetare, arbetstid eller tillgång på råmaterial (Olsson 1998). 

Olsson (1998) tar även upp kundernas efterfrågan som ett exempel på en begränsande 

faktor. Hansen (1976) menar att det oftast inte är den tekniska anläggningen som är 

trång sektion, utan vanligare är att kapitalet är den begränsande faktorn.  

 

Hansen (1976) påpekar att om ett företag befinner sig i en situation där det finns en eller 

flera trånga sektioner bör bidragskalkylerna beräkna täckningsbidrag per 

trångsektionsenhet. Först då får företagsledningen en lämplig handledning i hur de 

knappa faktorerna ska disponeras på bästa sätt. Om till exempel en maskin inte klarar av 

att göra mer än en viss mängd varor per dag måste en beräkning av trång sektion 

utföras. Tiden delas in i enheter, varvid de olika produkternas täckningsbidrag divideras 

med förbrukad tidsenhet per produkt. Därefter går det att räkna ut hur mycket kapacitet i 

form av tidsenheter som inte används. Den tiden står sedan till grund för att räkna ut vad 

företaget tjänar mest på att producera. Varje produkts täckningsbidrag multipliceras 

med antal produkter som skulle gå att tillverka under den begränsade tiden. 
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Täckningsbidragets ökning räknas sedan ut, varpå den mest lönsamma produkten att 

tillverka i den trånga sektionen kan uttydas (Hansen 1976).  

 

4.3 Kundens livstidsvärde 
När det handlar om mått på kundens framtida lönsamhet nämner många forskare, bland 

annat Cokins (2004), Reichheld (1996) samt Berger och Nasr (1998), kundens 

livstidsvärde. Detta definieras som de kapitalflöden som en kund genererar under sin tid 

som kund och kallas ofta �lifetime value� (LTV). Lönsamheten hos en kund eller ett 

kundsegment är de framtida kassaflöden som genereras av den enskilde kunden eller 

segmentet och varje kund eller kundsegment behandlas som investeringsinstrument, 

liknande en aktie i en aktieportfölj. För att beräkna kundens livstidsvärde måste först de 

intäkter och kostnader som företaget förväntas få av relationen i framtiden uppskattas. 

Nästa steg är att göra en nuvärdesberäkning av de uppskattade kassaflödena och då 

erhålls det livstidsvärde som relationen förväntas ge. Detta blir dock en uppskattning av 

relationens värde, då beräkningarna baseras på estimeringar (Berger och Nasr 1998). En 

sammanslagning av alla kunders livstidsvärde benämns av Rust et al (2000) som 

Customer Equity: �A firm�s Customer Equity is the total of the discounted lifetime 

values of all of its customers� (Rust et al 2000, s. 4).   

 

4.4 Kundlönsamhetsbedömning 
Det finns utöver kundens framtida intäkter och kostnader många andra kriterier som 

företag bör ta hänsyn till i långsiktiga bedömningar av sina kunder (Lilja 2005). Dessa 

kan tjäna som komplement till uträkningar som görs med hjälp av kalkylmodeller. 

Reichheld (1996) menar exempelvis att vinstillväxt per kund och år bör mätas och 

sammanställas med mått på anskaffningskostnad, vinst samt de kostnader som sparas in 

då kunden lärt känna företaget och dess produkter. Rust et al (2000) anser att kundens 

varumärke är viktigt att beakta även om det blir ett tämligen subjektivt mått. Även vilka 

nätverk kunden ingår i, om företagets image kan förbättras genom att leverera till en 

viss kund samt hur kunden är positionerad på marknaden är exempel på sådant som 

företag bör beakta gällande huruvida kunderna är lönsamma (Lilja 2005). Andra 

kriterier som kan ha betydelse vid kundlönsamhetsbedömning är kundens storlek och 
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försäljningsvolym, om kunden har någon kunskap som företaget kan erhålla, samt om 

kunden är ekonomiskt stabil (Lilja 2005).  

 

4.5 Relationsmarknadsföring 
Även inom relationsmarknadsföringen, vilken Gummesson (2002) definierar som 

�marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum� 

(Gummesson 2002, s. 16), tas mått på framtida kundlönsamhet upp. Gummesson (2002) 

pekar på att eftersom avkastning mäts på finansiellt kapital borde det vara möjligt att 

mäta avkastningen på relationer. Detta begrepp är ännu i försöksstadiet, och benämns av 

Gummesson som �return on relationsship� (ROR). ROR definieras som �den 

långsiktiga effekt på lönsamheten som uppstår genom etablering och underhåll av en 

organisations nätverk av relationer� (Gummesson 2002, s 268). ROR kan kopplas till 

olika mått. Gummesson (2002) tar som exempel på dessa upp retention, duration och 

defektion, där det första, retention, beskrivs som den andel kunder som är kvar efter ett 

eller två år eller någon annan periodindelning. Även Rust et al (2000) menar att 

retentionsvärdet är viktigt, det speglar företagets förmåga att skapa en långsiktig 

relation. Både Gummesson (2002) och Reichheld (1996) anser vidare att duration är ett 

viktigt mått för kundlojalitet och framtida kundlönsamhet. Duration beskriver enligt 

dem hur länge kunden stannar hos företaget. Gummesson (2002) menar att även 

defektion är ett viktigt mått och beskriver det som den procentandel av kunderna som 

försvinner. Defektion fungerar som ett mått på hur bra eller dåliga företaget är på att 

behandla relationerna till kunderna (Gummesson 2002). 
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5 Utformning av lönsamhetsmodell 
och kundstatusmatris 

 
I detta kapitel analyseras och argumenteras den teoretiska referensram och 

litteraturstudie som tidigare presenterats. Utifrån detta utformas en lönsamhetsmodell 

och en kundstatusmatris.  

 

5.1 Lönsamhetsmodellen 
Här beskrivs och motiveras den kalkylmetod och de teorier som ligger till grund för 

lönsamhetsmodellen och därmed även för fortsatt empiri och analys. Först motiveras 

valet av kalkylmetod i en argumentation, varpå uppsatsens modell presenteras.  

 

5.1.1 Argumentation för modellen 

För att lönsamhetsmodellen som sammanställs i uppsatsen ska passa ändamålet måste 

vissa kriterier, som tidigare nämnts under rubriken avgränsningar, uppfyllas. Modellen 

får inte vara för dyr (kostnaden får inte överstiga nyttan), den måste vara jämförbar 

användarvänlig och enkel att förstå samt ge ett realistiskt mått på kundernas lönsamhet. 

Den får dessutom inte innebära för stora förändringar i företagets nuvarande 

redovisningssystem. 

 

Tabell 1: Kalkylmodellernas uppfyllnad av kriterierna 

 

Som nämnts i den teoretiska referensramen, och som tabell 1 visar, ligger 

problematiken med självkostnadskalkylen kring möjligheten att visa realistiska mått. 

Eftersom uppdelningen sker med tillverkningsvolym och fördelningen med procentuella 

 Ej för 
dyr 

Användarvänlig  
och enkel att 
förstå 

Realistiskt 
mått 

Jämförbar Innebär inte för 
stora 
förändringar 

Självkostnadskalkyl X X  X X 
ABC-kalkyl   X X  
Bidragskalkyl X X X X X 
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pålägg är risken stor att missvisande resultat erhålls (Ljung 1999). 

Självkostnadskalkylen är enligt Nehler (2001) samt Ask och Ax (1997) den vanligast 

förekommande kalkylmodellen och den är både användarvänlig och enkel att förstå.  

Den borde inte heller vara alltför dyr för företagen, och inte innebära för stora 

förändringar i företagens system eller verksamhet, eftersom det inte krävs några mycket 

kostsamma och komplicerade system. Kostnaderna som räknas fram med en 

självkostnadskalkyl kan även jämföras mellan produkter och företag. 

 

När det gäller ABC-modellen ger den visserligen realistiska mått, om rätt resursdrivare 

och kostnadsdrivare väljs, men för att modellen ska bli tillräckligt noggrann tenderar 

den att bli väldigt komplex och därmed inte användarvänlig (Nehler 2001). Då är risken 

stor att modellen blir allt för dyr och att den innebär stora förändringar för företaget. 

Ytterligare nackdelar med ABC-modellen är att den kan vara svår att implementera och 

att frekventa uppdateringar krävs (Innes och Mitchel 1995). ABC räknar som de andra 

kalkylmetoderna ut kostnader för kalkylobjekten och därmed kan kostnader och intäkter 

jämföras även med ABC-kalkylen. 

 

Bidragskalkyleringen uppfyller alla kriterier som tidigare nämnts. Den är enkel och mer 

flexibel än självkostnadskalkylen (Ask och Ax 1997). Det går att jämföra 

täckningsbidraget och andra nyckeltal mellan olika produkter, kunder och kundgrupper 

och det är även möjligt att räkna på trång sektion (Hansen 1976). Blomgren och Hult 

(1996) nämner en nackdel som är viktig att ha i åtanke, att bidragskalkylen framförallt 

avsedd för beräkningar på kortsikt. Detta är inget problem så länge företaget är 

medvetet om kalkylmodellens begränsning. Bidragskalkylen borde inte bli alltför dyr då 

företaget redan har informationen som behövs för denna och redan använder den i viss 

mån. Dessutom ger bidragskalkylen realistiska resultat, trots att den inte fördelar 

samtliga kostnader till kalkylobjektet (Ljung 1999). Det beror på vilket perspektiv 

problemet ses ifrån, men eftersom det är problematiskt att på ett realistiskt och rättvist 

sätt knyta samtliga kostnader till kalkylobjektet kan bidragsmodellen rättfärdigas. För 

att kundlönsamheten ska kunna mätas på bästa sätt har därmed bidragstankegångarna 

tillämpats för modellen i uppsatsen.  
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Som Söderblom och Vilgot nämner är det kundlönsamhet i ett historiskt perspektiv som 

mäts genom olika typer av kalkyler. Kalkyler tar, som Whiting och Sweat (1999) 

menar, dock inte hänsyn till att kunder som inte är lönsamma i dagsläget kanske kan bli 

det i framtiden. Detta är viktigt att vara medveten om, då andra kriterier blir intressanta 

för att vidare bedöma kunder som visar sig olönsamma i dagsläget. Många av dessa 

kriterier diskuterades i den teoretiska referensramen. Då dessa är många kommer inte en 

liknande tabell som ovan användas, utan det sker enbart en diskussion nedan. Ett av de 

framtida måtten är kundens livstidsvärde, som är en nuvärdesberäkning av estimeringar 

om framtida inkomster och utgifter för en kund (Berger och Nasr 1998). Eftersom det 

innebär stora estimeringar blir kundens livstidsvärde dock inte realistiskt och uppfyller 

inte uppsatsens kriterier. Reichheld (1996) anser att företag bland annat bör mäta 

kundernas vinsttillväxt, vilket har övervägts för lönsamhetsmodellen. Slutligen 

beslutades att utelämna vinsttillväxt eftersom en av grundtankarna med modellen är att 

jämföra nyckeltal från år till år och när bidragskalkylering används kan företaget se hur 

kundernas täckningsbidrag utvecklats, vilket kan liknas med vinsttillväxt. Detta är något 

som istället kan kopplas till kundstatusmatrisen som presenteras i kapitel 5.2. Reichheld 

(1996) nämner även anskaffningskostnad samt de kostnader som sparas in då kunden 

lärt känna företaget och dess produkter som mått. De senare blir dock svåra att beräkna, 

och anskaffningskostnad blir svår att jämföra, i många företag som har kunder som har 

funnits där under en lång tid.  

 

Dessa mått och bedömningar avfärdas här på grund av att de inte uppfyller de kriterier 

som sattes upp för modellen som avses utformas i uppsatsen. Det betyder dock inte att 

de är oanvändbara, tvärtom kan det vara av stor nytta att tillämpa dem som komplement 

till en kalkylmodell. Om en kund i modellen visar sig vara olönsam är det viktigt att inte 

avfärda kunden enbart på grund av det, utan att även se om den kan bli lönsam i 

framtiden eller om kunden tillför något annat som företaget värdesätter. Detta behandlas 

dock inte i denna uppsats. 

 

Rust et al (2000) anser att kundernas varumärken är intressanta att använda som mått på 

lönsamhet. Att använda dem som mått blir dock inte realistiskt, eftersom 

bedömningarna blir subjektiva. Lilja (2005) tar upp ett flertal kriterier som företag bör 

beakta, bland annat vilka nätverk kunden ingår i, om företagets image kan förbättras 
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genom att förknippas med kunden. Även detta är subjektivt och blir inte realistiskt. Lilja 

(2005) nämner även kundens storlek och försäljningsvolym, om kunden har någon 

kunskap som är viktig för företaget samt om kunden är ekonomiskt stabil. 

Försäljningsvolymen blir indirekt inkluderad i modellen som styckintäkt per kund. Hur 

stor kunden är, om kunden har viktig kunskap samt om kunden är ekonomisk stabil är 

något företag i allmänhet borde vara medvetna om. Retention, den andel kunder som är 

kvar efter en viss tidsperiod, duration, hur länge kunderna stannar hos företaget och 

defektion, hur stor andel som försvinner är enligt Gummesson (2002) bra mått att mäta 

kundens lojalitet, vilket vidare leder till kunders lönsamhet. Måtten i sig klarar 

kriterierna billigt, användarvänligt och enkelt, realistiskt och jämförbart. De borde inte 

heller innebära några större förändringar i företagets system. Dessa mått uppfyller 

således samtliga kriterier, men eftersom modellen ska vara användarvänlig och enkel att 

förstå utelämnas de, på grund av att risken med för många mått kan vara att modellen 

blir komplicerad och svårgreppbar. Alla dessa mått kan, istället för att vara mått på 

kundlönsamhet, användas för att bedöma huruvida en olönsam kund ändå bör få finnas 

kvar som kund hos företaget. 

 

5.1.2 Beskrivning av modellen 

Kundlönsamhetsmodellen, som är sammanställd nedan (figur 7), utgår framförallt från 

Hansens (1976) bidragstankegångar och innefattar begrepp som tidigare beskrivits. Här 

följer en kort redogörelse av varför de olika begreppen är med och vad de innebär.  

 

Styckintäkt och styckkostnad kan jämföras med rörliga kostnader och intäkter och är 

med för att modellen ska bli enkel att kontrollera och överskådlig. Genom att varje gång 

se sambandet mellan dessa och täckningsbidraget blir modellen och tankegången 

tydligare för användaren. Innebörden med täckningsbidraget blir enkelt beskrivet och 

användaren kan själv göra en uträkning, utan att nödvändigtvis behöva använda dator.  

 

Att begreppet kapacitetskostnader innefattas i modellen beror på att de behövs för att 

räkna ut kapacitetsgraden och att de på ett bra sätt klargör att det är de som möjliggör all 

tillverkning. De är företagets krävda kapacitet. I modellen finns både hänförbara och 

icke hänförbara kapacitetskostnader och namnet på dessa beskriver dem väl. Enligt 
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Hansen (1976) kan de icke hänförbara kapacitetskostnaderna inte knytas till ett visst 

kalkylobjekt exempelvis administrativa kostnader, medan de hänförbara kostnaderna 

kan knytas till kalkylobjekten exempelvis försäljningskostnader eller den tekniska 

anläggningen. För lönsamhetsmodellen som presenteras nedan, får begreppen en mer 

återhållsam innebörd. De hänförbara kostnaderna ska enbart innehålla tydliga kostnader 

som kan knytas till en kund som exempelvis, en maskin som endast används av en eller 

få kunder. De icke hänförbara kostnaderna blir därmed en större post, men eftersom 

bidragstankegångens innebörd är att inte fördela kostnader blir detta oundvikligt. 

 

Därefter följer kundens överskott, vilket beskriver hur stor vinst en kund eller 

kundgrupp inbringar, bortsett från de icke hänförbara kapacitetskostnaderna. Den kan 

ses som ett andra täckningsbidrag.  

 

Täckningsgraden, som sedan följer, visar den procentandel som täckningsbidraget utgör 

av försäljningsintäkten och klargör därmed vilken kund företaget bör lägga 

försäljningsansträngning på. Hög täckningsgrad är positivt och med hjälp av 

täckningsgraden är det enkelt att jämföra olika kunder oberoende av deras storlek eller 

hur mycket intäkt de ger.  

 

Nästa steg är kapacitetsgraden, som enligt Hansen (1976) är ett av de viktigaste 

nyckeltalen eftersom tanken med bidragskalkylering är att ställa täckningsbidraget mot 

krävd kapacitet, vilket kapacitetsgraden gör. Kapacitetsgraden beskriver vilket belopp i 

täckningsbidrag företaget har tjänat in per satsad kapacitetskrona. Talet visualiserar 

tydligt företagets effektivitet och blir illustrativt vid jämförelse med tidigare perioder.  

 

Nästa begrepp som tas med i modellen är trångsektionsenhet. Här väljer företaget vilken 

trång sektion som ska tas med i beräkningarna. Det kan vara exempelvis försäljningstid, 

administration, tillgång till material, produktionstid, kapital eller arbetstimmar.  

 

Hur de olika kunderna fördelar sig på den trånga sektionen används sedan för att 

dividera täckningsbidraget med. Därigenom utvinns täckningsbidrag per 

trångsektionsenhet. Genom att göra detta framkommer hur enheten som utgör trång 

sektion disponeras. Här är det viktigt att poängtera att företaget bör använda flera trånga 
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sektioner för att få en mer nyanserad bild av kunden. Därmed kan företaget se vilka 

kunder som är minst lönsamma samt vilken som är mest resurskrävande per trång 

sektion och del i företaget. 

 

Samtliga nyckeltal kan fördelaktigt jämföras mellan olika kunder, kundgrupper samt 

med tidigare perioder. Dessutom går det att jämföra mellan förväntat värde och utfall, 

det vill säga att företaget gör en förkalkyl som senare jämförs med det verkliga utfallet. 

I modellen beräknas inte enbart olika kunders lönsamhet utan även en eller flera 

kundgrupper samt den totala kundlönsamheten. Dessa kan kombineras på det för 

företagets mest fördelaktiga sätt och behöver inte se ut precis som i lönsamhetsmodellen 

(figur 7) nedan. 
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Kund 1 Kund 2 
Totalt 
kundgrupp 1 

Totalt 
kundgrupp 
1 + 2 

Totalt 
 Lönsamhets 

modellen 
 %  %    

A Styckintäkt 250 55 200 45   450 
B Styckkostnad 200 67 100 33   300 
C TB = (A � B) 50 33 100 67   150 

D1 
Hänförbara 
kapacitets 
kostnader 

10 25 30 75   40 

D2 
Icke 
hänförbara 
kapacitets 
kostnader 

      40 

E 
Kundens 
överskott 
(C � D1) 

40 36 70 67   110 

F TG = 
(C x 100 /A) 12  40     

G  Kapacitetsgrad 
C / (D1 + D2) 5  3,33     

H Trångsektions
enhet 5 30  70    100 

I 
TB / trång 
sektionsenhet 
(C / H) 

1,67  1,43     

Figur 7: Lönsamhetsmodell 

 

Exemplet i lönsamhetsmodellen illustrerar hur viktigt det är att använda 

trångsektionsberäkning vid uträkningen av kundernas lönsamhet. Siffrorna i modellen 

är endast fiktiva exempel och varje siffra står i tusentals kronor. För enkelhetens skull 

används endast två kunder i exemplet, begränsningen är endast för att enklare kunna 

visualisera tankesättet. Kund 1 har som synes högre styckintäkt men också högre 

styckkostnad och får därmed ett täckningsbidrag på 50 medan kund 2 har ett 

täckningsbidrag på 100. De har olika hänförbara kapacitetskostnader, vilket kan bero på 

att företaget har investerat i någon maskin eller liknande som går att knyta direkt till en 

kund och dessutom är en kapacitetskostnad. På rad E syns kundens överskott som kan 

liknas med ett andra täckningsbidrag. Kund 2 har 70 medan kund 1 har 40 i överskott, 

vilket tillsammans utgör vinsten då de icke hänförbara kapacitetskostnaderna är täckta. 

Nu kommer de viktigaste nyckeltalen, först kapacitetsgraden som i exemplet visar att 

företaget har tjänat in mer täckningsbidrag per satsad kapacitetskrona på kund 1 än på 
                                                
5 En trång sektion kan vara försäljningen, administration, produktion, lager, en avdelning, en maskin, 
lokalen, tillgången på råmaterial, arbetskraft etc. Trångsektionsenhet kan beräknas i tid, antal eller andel. 
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kund 2. Detta trots att kund 2 har större täckningsbidrag och täckningsgrad. Detta visar 

hur viktigt det är att inte enbart se på kundens täckningsbidrag. På rad H beskrivs 

trångsektionsenhet som i exemplet utgörs av försäljningstid mätt i procent, där det finns 

totalt 100 procent. Eftersom kund 2 förbrukar 70 procent av trångsektionsenheten blir 

nyckeltalet täckningsbidrag/trångsektionsenhet endast 1,43 jämfört med kund 1 som har 

1,67. Även detta nyckeltal visar kundernas lönsamhet från en annan synvinkel. 

Eftersom kund 2 kräver mer tid från försäljarna får de även ett lägre 

täckningsbidrag/trångsektionsenhet. För företaget i exemplet tyder resultatet i 

täckningsbidrag per trångsektion på att de borde omfördela sina försäljningsåtgärder och 

satsa mer på kund 1. I exemplet är det ingen av kunderna som kostar mer än vad som 

tjänas in, men som det sista nyckeltalet visar är det viktigt att företaget använder 

trångsektionsberäkningen. Detta gäller inte enbart med försäljning som trång sektion 

utan på alla områden som kan ses som trånga sektioner i företaget.   

 

Med ovanstående upplägg blir det enkelt och överskådligt att se vilka kunder som är 

lönsamma samt vilka som är olönsamma. När en sådan bedömning görs måste alla 

nyckeltal beaktas och det är framförallt viktigt att kapacitetsgraden och 

trångsektionsberäkningen blir belysta. 

 

5.2 Kundstatusmatris 
Kundstatusmatrisen förtydligar de resultat som framkommer i lönsamhetsmodellen. Här 

argumenteras för och beskrivs den kundstatusmatris som ska visualisera kundernas 

lönsamhet per trång sektion, som beräknades i lönsamhetsmodellen samt andra viktiga 

mått för jämförelse och vidare analys.   

 

5.2.1 Argumentation för matrisen 

För att lättare få en överblick av företagets kunder och kundernas egenskaper delas 

kunderna in i olika segment. Detta i enlighet med vad som nämndes av Berggren et al 

(2002) i referensramen, att om kunderna inte segmenteras på ett bra sätt skapas onödigt 

höga servicekostnader eftersom alla kunder erbjuds samma service. För att på ett bra 

sätt kunna stimulera lönsamma kundrelationer menar Storbacka (1994), som tidigare 
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nämnt, att företag måste urskilja sina nyckelsegment och viktigaste kunder. Det är 

viktigt att kunna mäta lönsamheten hos både enskilda kunder och större segment. 

Uppsatsens segmentering utgår främst från hur lönsamma kunderna är, eftersom 

uppsatsens fokus ligger på just kundlönsamhet. Denna typ av segmentering blir enligt 

Rust et al (200) allt vanligare, och i uppsatsen utgår kundsegmenteringen från 

beräkningarna i lönsamhetsmodellen som presenterades i kapitel 5.1.2. Segmenteringen 

presenteras i en matris (se figur 8), som här kallas kundstatusmatris. Matrisen 

kompletteras även med urval från de andra presenterade segmenteringsteorierna.  

 

I den teoretiska referensramen presenterades Cheverton (2000) och Rust et als (2000) 

två olika kundindelningar som bygger på kundlönsamhet. Båda författarna tar upp fyra 

segment, som skiljer sig något från varandra. Det är främst i den sista gruppen som 

författarna delar in sina kunder på olika sätt. Kunderna i Chevertons (2000) lägsta nivå 

ger små intäkter, men ändå nödvändigt för att vara lönsamma och för att täcka upp 

satsningar på nyckelkunderna. Rust et als (2000) sista nivå består däremot av kunder 

som är rent olönsamma för företaget. Det kan tyckas en aning märkligt att Cheverton 

(2000) inte alls nämner de kunder som inte är lönsamma, trots att dessa måste existera 

hos många företag. Antagligen har författaren dock enbart valt att fokusera på de i 

någon mån lönsamma kunderna, och nämner inte ens de olönsamma. I övrigt är 

grupperna segmenterade efter liknande grunder. Cheverton (2000) benämner sina mest 

lönsamma kunder nyckelkunder och Rust et al (2000) för en djupare diskussion om hur 

frekventa användare kunderna är av produkterna. För den kundstatusmatris som 

utvecklas i denna uppsats används en blandning av dessa två teorier, även om den är 

något mer vinklad mot Rust et als (2000) idéer då den lägsta segmenteringsnivån 

innehåller kunder som är rent olönsamma.   

 

Cheverton (2000) nämner flera kriterier för att bestämma en kunds attraktivitet och 

styrka. Dessa kriterier är bland annat företagets storlek, tillväxtpotential, finansiell 

stabilitet och i vilken utsträckning kunden uppskattar företagets erbjudande. Det sist 

nämnda kriteriet innebär att undersöka om kunden är nöjd. En sådan undersökning kan, 

som nämndes i den teoretiska referensramen, göras med hjälp av en nöjdkundindex 

(NKI). Den kan exempelvis innehålla frågor om hur nöjda kunderna är med 

leveranstider, bemötande, kvalitet och liknande. För uppsatsen är detta kriterium en 
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viktig synpunkt, eftersom en jämförelse med kundens lönsamhet visar om företaget 

borde satsa mer eller mindre resurser på en viss kund. Den mest lönsamma kunden bör 

givetvis vara bland de mest nöjda kunderna. Är en lönsam kund inte nöjd med företaget 

måste mer resurser givetvis satsas på att göra kunden nöjd. Att ha nöjda kunder 

nämndes i referensramen av Lang (2005) som den enda långsiktiga vägen till 

lönsamhet. Med bakgrund av denna diskussion finns mått på nöjdkundindex med i 

kundstatusmatrisen som beskrivs nedan.  

 

5.2.2 Beskrivning av matrisen 

Matrisen är enkelt uppbyggd och visar täckningsbidrag per trång sektion för de olika 

valda trånga sektionerna. De trånga sektionerna är utbytbara och bör uppdateras 

regelbundet, förslagsvis varje år eller så fort en ny trång sektion identifieras. Antalet 

trånga sektioner som innefattas beror på vad som bäst passar företaget. Dessutom är 

nöjdkundindex (NKI) med, vilken även den behövs uppdateras regelbundet, förslagsvis 

en gång om året. Att använda samma tidpunkt kan vara positivt för att skapa en rutin.  

 

Matrisen delar in kunderna i olika färgsegment som alltså är baserade på 

segmenteringen som Rust et al (2000) och Cheverton (2000) gjort. Här visualiseras 

kundernas status med olika färger istället för Rust et als metallindelning. Röd är 

varning, dessa kunder kostar mer pengar för företaget än vad de ger i intäkter. Blå är 

kall, kunderna i denna grupp ger företaget små intäkter men är inte så lönsamma att 

specialbehandling bör ges. Den gula kundgruppen är lönsam, men deras lönsamhet är 

begränsad vilket kan bero på att de till exempel kräver rabatter. Den gröna kundgruppen 

är den mest lönsamma och borde inte vara priskänsliga i hög grad. Denna grupp kan 

liknas vid företagets nyckelkunder. I matrisen finns även kundnöjdhet med som 

komponent och intervallet för dessa följer lönsamhetsintervallet. De kunder som har en 

röd betäckning är missnöjda, medan kunder med blå färg är något mer nöjda, gula 

kunder är nöjda och gröna kunder är väldigt nöjda.  

 

För att underlätta och ytterligare tydliggöra kundernas position illustreras statusen även 

med en �smiley-gubbe�, där även gubbens ansiktsuttryck visar hur lönsam kunden är för 

en viss trång sektion eller hur nöjd kunden är. För att tydliggöra tidigare resonemang är 
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företagets nyckelkund den eller de kunderna med större mängden gröna och glada 

�smiley-gubbar� i matrisen. Detta visas genom kundens genomsnittliga �smiley-status� 

i ett tårtdiagram, se �genomsnitt� i figur 8. Dessa kunder är lönsamma och för företagets 

bästa bör de även vara nöjda, då vet företaget att den tid och de resurser som ägnas åt 

just den kunden kommer väl till nytta. Eftersom matrisen visar flera trånga sektioner 

kan företaget lättare se om en kund kräver mycket tid eller resurser i någon trång 

sektion. Det är lättare att se specifikt var i företaget en kund kostar mycket. Om en av 

företagets kunder fordrar mycket försäljningstid och exempelvis har en blå eller röd 

�smiley-gubbe� för den trånga sektionen, så vet företaget att de måste överväga 

förändringar i kundstrategin. Kunden borde därmed inspekteras för att utreda varför den 

är i det segmentet och framförallt försöka finna lösningar till problemet. 

 
Trång sektion Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 
Försäljning 

    
Kapital     
Maskinkapacitet     
Antal arbetare     
Arbetstid     

Genomsnitt 
 

     

Kundnöjdhet     
 

Varning 

 

Kall 

 

Bra 

 

Bäst 

 
Figur 8: Kundstatusmatris. 

 

I kundstatusmatrisen, se figur 8, visas ett fiktivt exempel för att tydliggöra matrisens 

tankegång. Kunderna i matrisen bygger inte på de sifferexempel som gavs i 

kundlönsamhetsmodellen, vilket givetvis ska vara fallet när modellen och matrisen 

används i verkligheten. Här beskrivs endast kund 1 för att visa hur matrisen fungerar. 

Det går tydligt att urskilja att kund 1 endast har relativt dålig lönsamhet vid den trånga 
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sektionen försäljning, då de har en blå �smiley-gubbe�. Eftersom de andra trånga 

sektionerna är lönsamma, grön �smiley-gubbe�, kan företaget direkt bestämma vad som 

behöver göras. Antingen måste intäkterna från kunden öka, vilket kan erhållas genom 

exempelvis höjt pris, eller så måste företaget försöka minska den tid som 

försäljningsavdelningen lägger på denna kund. Det finns givetvis flera sätt att behandla 

en olönsam trång sektion på. För de kunder som har en röd �smiley-gubbe� är det 

viktigt för företaget att lägga kraften på att förbättra lönsamheten eller besluta om det är 

värt att helt enkelt göra sig av med kunden. Här spelar andra faktorer in som exempelvis 

försäljningsvolym. Är kunden stor och står för en ansenlig del av omsättningen kanske 

företaget tjänar på att behålla kunden. Kunder med gul �smiley-gubbe� är okej, de är 

lönsamma, men företaget bör fortfarande försöka öka dessa kunders lönsamhet.  

 

Det är viktigt att företaget även ser till den sista raden i matrisen, huruvida kunden är 

nöjd. Eftersom kund 1 är nöjd behöver företaget inte lägga extra resurser på det. Om 

kunden inte skulle vara nöjd måste företaget istället undersöka varför och lägga 

ansträngningar på att få kunden nöjd. Detta gäller som tidigare nämnt framförallt de 

mest lönsamma kunderna.  
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6 Empiri  
 
Detta kapitel redogör för den del av den empiriska information som har insamlats för 

uppsatsen. Först ges en presentation av företaget Rimaster och en redogörelse för hur 

företaget i dagsläget hanterar kunder samt kundlönsamhet. Därefter beskrivs 

företagets självkostnads- och bidragskalkyl samt kalkylproblem. Eftersom Rimaster 

under en kort tid använt ABC-kalkyl beskrivs även det. Därefter följer respondentens 

tankar och funderingar kring uppsatsens lönsamhetsmodell och kundstatusmatris under 

rubriken utvärdering. Mikael Holmqvist, vice vd på Rimaster, är den enda 

respondenten och därför bygger all information i kapitel 6 på intervjuerna med honom.  

 

6.1 Rimaster 
Rimaster AB grundades 1982. Det började som ett mekanikbolag, tills de kom i kontakt 

med Ericsson och började tillverka elektronik, kablage och dylikt. Då valde företaget att 

inte satsa på mekanik, varpå de enbart inriktade sig på el och elektronik. År 2001 befann 

sig Rimaster i en blomstrande period och hyrde ut personal till andra företag, men under 

samma höst försämrades företagets situation. Sedan dess har företaget ändrat fokus. 

Idag erbjuder Rimaster utveckling och produktion inom el, elektronik och mekatronik. 

 

Rimaster sysslar med kontraktstillverkning. All produktion sker alltså på uppdrag från 

kunden och ofta är det kunden som har ritat produkten som ska tillverkas. Företaget har 

totalt 860 anställda, varav 145 arbetar i Rimforsa och 715 jobbar på två fabriker i Polen. 

Anläggningen och huvudkontoret i Rimforsa besitter mest kunskap om och står för den 

mesta konstruktionen. 

 

Företagets enda styrinstrument är balanserat styrkort, berättar Holmqvist, och det är 

något som ständigt utvecklas. Rimaster använder inte budget utan gör endast prognoser 

för att som Holmqvist säger det ��se var vi är på väg.�  Fokus för styrkortet ligger på 

vad som ska åstadkommas och om Rimaster når det till rätt kostnad. Rimasters 

balanserade styrkort är indelat i de fyra vanligaste grundperspektiven; finansiellt, kund, 

internt samt framtid och utveckling. Det är kundperspektivet som ligger i fokus i denna 

uppsats och Holmqvist berättar att leveranssäkerhet och andel nöjda kunder mäts. Här 
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finns även PPM - parts per million, alltså den mängd reklamationer per miljon som sker. 

Här använder Rimaster samma mål som bilindustrin, vilket är två promille. Det finns 

totalt 15 mått i kundperspektivet och vissa av dem angriper en mer intern karaktär, 

exempelvis antal reklamationer som uppstått. 

 

6.1.1 Kunder 

All Rimasters försäljning sker till industriella kunder och främst till företag inom fyra 

segment. Dessa segment är tillverkare av specialfordon, transportfordon, 

industriautomation och kommunikationssystem.  

 

Rimasters kundrelationer sträcker sig vanligtvis över många år. Företaget har ungefär 70 

aktiva kunder, varav mellan 10 och 15 står för 95 procent av företagets omsättning. 

Dessa kunder beställer regelbundet från Rimaster och lägger vanligtvis många ordrar 

varje dag. Utöver dessa stora kunder finns en mängd mindre, halvaktiva, kunder, som 

inte handlar så ofta. Köpfrekvensen hos dessa är mycket ojämn. Vissa handlar bara 

någon gång per år, medan andra lägger ordrar kvartalsvis. Kunderna har väldigt stor 

produktvariation och beställer ofta små volymer. Det kan handla om produkter som 

tillverkas så sällan som en gång om året, eller produkter som endast tillverkas för ett 

projekt. Sedan har Rimaster även ett stort antal passiva kunder registrerade i systemet. 

Dessa ser Holmqvist egentligen inte som något problem, förutom när det är hög 

beläggning och dessa kunder helt plötsligt vill beställa något. Då kan de störa. 

Diskussioner har förts om att, för att sålla bort vissa av de små inaktiva kunderna, 

exempelvis kraftigt höja priserna. �De som sticker då, de sticker och de som finns kvar 

tjänar vi åtminstone mer pengar på�. Prishöjningen skulle kunna göras under en 

tillväxtperiod. Det handlar dock inte enbart om att höja priserna, utan om att 

omförhandla villkor som gör att en lönsamhet kan erhållas även från dessa småkunder.  

 

Rimaster tillämpar differentierad prissättning mot olika kunder. Detta kan bero på att 

marknadspriset inom de olika kundsegmenten skiljer sig åt, eller att kunder har olika 

stor strategisk betydelse. Att kunder får olika priser kan även bero på att införsäljningen 

eller förhandlingarna har varit olika framgångsrika, eller att krävd kundservice eller 

andra krav från kunderna kan se olika ut. Alla kunder får generellt samma service, men 

det finns ett primärfokus på en viss typ av kunder med en betydande volym. Små 
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kunder som får samma resurser för kundvård kan alltså få ett högre pris eller försämrad 

service.  

 

Konkurrensen inom området är relativt hård. Då tillverkningen innebär mycket manuellt 

arbete är det lönsamt att lägga den i lågkostnadsländer. Inom vissa segment är detta 

dock inte lämpligt, då det är viktigt med geografisk närhet. Det har skett mycket uppköp 

och sammanslagningar av konkurrenter de senaste åren och det finns ett antal stora 

företag inom samma bransch. Rimaster räknas som ett av de �halvstora� företagen inom 

branschen. Det finns även många små företag, som är specialiserade på att till exempel 

endast tillverka kablage. 

 

6.1.2 Kundlönsamhet 

Enligt Holmqvist är kundlönsamhet något som Rimaster behöver jobba med. Han menar 

att utan att mäta vilka kunder som är lönsamma blir det svårt att försöka driva 

verksamhet och skapa lönsamhet. Rimaster har som mål att genom 

kundlönsamhetsmätning kunna prioritera och lägga förbättringsarbete på rätt ställen, där 

det ger mest effekt. Kundlönsamheten är även bra att ha som input i förhandlingar med 

kunder, som beslutsunderlag.  

 

Rimasters kundlönsamhetsberäkningar bygger i dagsläget på faktiskt utfall, på tid och 

material. Tiden värderas utifrån självkostnad per timme. Denna självkostnad är uträknad 

genom att all �overhead� fördelas på timbasis, så det finns ingen kunddifferentiering 

utan självkostnaden är densamma för samtliga kunder. �Så egentligen är det ju direkt 

tid och direkt material som ligger till grund för en bruttomarginal kan man säga, för 

kunden�, menar Holmqvist. Den overhead som inte läggs ut, som till exempel 

ledningsgrupper och dylikt, hamnar vid sidan av. För att få en bra bild av hur lönsam 

kunden är ställs ibland täckningsgrad och försäljningsvolym för kunden upp. På så sätt 

jämförs kundens lönsamhet med hur mycket kunden köper.   

 

Framtida kundlönsamhetsberäkningar är ingenting som används och inget som Rimaster 

överväger att använda enligt Holmqvist. Det finns flera skäl till att det inte används. Att 

beräkna det diskonterade värdet av framtida in/ut flöden tror Holmqvist är mest av 



 
 
 

______________________________   EMPIRI  ____________________________________ 

53 

akademiskt intresse. En sådan analys bygger strikt på antaganden om 

framtiden/prognoser och blir väldigt teoretisk. Han nämner att ett undantag då det kan 

vara intressant med den sortens mätning kan vara väldigt stora projekt, som byggande 

av en idrottsarena eller liknande. Holmqvist citerar här vad Niels Bohr (dansk 

atomfysiker) en gång sade �prognoser är svårt att göra, särskilt om framtiden.� 

 

Tankegången bakom de parametrar som avgör om en kund är strategiskt viktig för en 

verksamhet, se kapitel 4.4 (kundlönsamhetsbedömning), tycker Holmqvist är bra. Han 

säger att �det är ju klart att man utifrån olika argument kan ha olönsamma kunder kvar 

på grund av dess strategiska värde�, men ifrågasätter om det verkligen tillför så 

mycket. Det finns ännu en svårighet, att konkretisera de antaganden som finns om 

kundens strategiska värde. Om en del olönsamma kunder tillåts menar Holmqvist att 

�drivkraften att säkerställa åtgärder för bättre lönsamhet riskerar att bli lidande.� 

 

Holmqvist tror att retention, duration och defektion kan vara bra vid situationer då 

företag har konsumentprodukter och/eller en stor mängd kunder.  

 

Holmqvist avslutar med en slutsats kring mätning och analys av kundlönsamhet: 

1. Kundlönsamhet analyseras "här och nu" löpande, utan "framtidsberäkning" 

2. De kunder som i kundlönsamhetsanalysen under punkt 1 är olönsamma blir föremål 

för åtgärder 

3. En del i åtgärderna, i punkt 2, är en analys av kundens strategiska värde. Då kan flera 

kriterier eller mått som nämns i kapitel 4.4 (kundlönsamhetsbedömning) användas, men 

kanske mer nyttobetonat. Alltså ifrågasätter Holmqvist om Rimaster ska acceptera en 

olönsamhet på grund av olika skäl. 

 

6.1.3 Självkostnads- och bidragskalkyl 

Rimaster har en självkostnadskalkyl i grunden. En självkostnad per timme eller ett så 

kallat �break-even� räknas ut för varje produkt. Det vill säga hur mycket en produkt 

måste kosta för att täcka tillverkningskostnaderna. Först beräknas ett timpris, vad det 

kostar att tillverka produkten eller ordern per produktionstimme. För att beräkna detta 

utgår Rimaster från historiska siffror, de kostnader som företaget vet, men blir även 
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tvungna att göra vissa uppskattningar, de förväntade kostnaderna. Då undersöks bland 

annat vad produkten tidigare har kostat att tillverka och hur lång tid den tar att tillverka, 

vilket sammanställs i en resultat- och balansräkning. På självkostnaden läggs sedan ett 

MO som för tillfället ligger på sju procent. Därefter tillkommer även AFFO samt ett 

vinstpålägg som vanligtvis ligger på tio procent. När detta är uträknat har Rimaster ett 

produktpris som de utgår från när de ger offerter. Innan det slutliga priset fastställs 

beaktas även kundens speciella behov. Om Rimaster av erfarenhet vet att produkten 

kommer kräva fler servicetekniker än vanligt eller att en kund har många ändringar i sin 

ritning estimeras dessa kostnader och läggs på priset. Ibland kan det vara så enkelt att 

kunden är stor och går väldigt bra så Rimaster väljer att höja vinstpålägget eller att 

kunden har speciella betalnings- eller kreditvillkor och därför får ett högre pris.  

 

Det är viktigt att i efterkalkylerna undersöka de kostnader som tidigare uppskattats och 

jämföra dem med verkligt utfall menar Holmqvist. Detta innebär att bland annat jämföra 

vad Rimaster trodde att materialet skulle kosta och vad det egentligen kostade, vilket 

kan variera en del beroende på valutaförändringar. Även att jämföra beräknad 

materialåtgång med hur mycket material som verkligen har gått åt är viktigt. Jämförelse 

kan även göras mellan uppskattning och utfall av arbetstiden. Detta menar Holmqvist att 

Rimaster borde bli bättre på. Eftersom det inte finns någon rutin för den sortens 

uppföljning är en hyfsad siffra ett bra utfall och �staben� nöjer sig. 

 

Rimaster använder även bidragskalkylering, men enbart till efterkalkyler med 

uppföljning och lönsamhetsberäkningar som främsta syfte. Rimaster beräknar 

täckningsbidrag per order eller produkt vilket enkelt kan knytas till en kund. De intäkter 

en produkt genererar minus produktens självkostnad och MO blir täckningsbidraget. 

Täckningsbidraget ska täcka företagets AFFO och vinst.  

 

6.1.4 Kalkylproblem 

Problem med efterkalkyler är enligt Holmqvist att �man får med ett visst brus�. Detta 

kan uppkomma om någon stämplar fel, eller om den exakta tiden som läggs på 

tillverkningsordern inte stämplas. Sådana problem finns i varje organisation och det 

gäller helt enkelt att vara medveten om det. Andra problem är att ingen hänsyn tas till 
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aktivitetstänkandet, det vill säga hur mycket yta, resurser eller andel av företagets AFFO 

som vissa produkter allokerar eller driver. Det finns enligt Holmqvist ingen uppfattning 

om detta i ett affärssystem, om det inte finns något ABC-tänkande. Inkurans och rena 

förluster är något som inte heller behandlas i affärssystemet. Dessa blir helt separerade. 

Holmqvist ger som exempel att en kund beställer 100 stycken artiklar och Rimaster 

köper in material till detta, men att det sedan visar sig att kunden bara vill ha 50 

stycken. Då gäller det att på något sätt få kunden att köpa resterande artiklar eller 

alternativt att slänga dem. Holmqvist menar att det inte finns något vettigt sätt att knyta 

detta till kunder i dagsläget, utan att det bara dyker upp �som en vanlig lagerinkurans�. 

Detta är något Rimaster försöker åtgärda. Ofta finns dock kundavtal som säger att 

kunden måste köpa de produkter som beställts. 

  

Den komplexitet som finns inom Rimaster är ett stort problem när det gäller 

kalkyleringar enligt Holmqvist. Företaget har ett förhållandevis enkelt 

tillverkningsflöde, men däremot enormt mycket information i förhållande till dess 

storlek.  

 

�Det finns ingen människa som kan hålla reda på 10 � 12 000 komponenter som ligger 

ute på lagret och när de eventuellt slutar användas.� 

 

Detta beror ofta på att kunden inte har koll och kanske byter ut en liten del i någon av 

sina artiklar utan att inse vad det får för konsekvenser. Den stora informationsmängden 

medför att olika IT-system måste finnas, för att kontrollera exempelvis komponentlager.  

 

6.1.5 ABC- kalkyl 

Rimaster har under en period provat att använda sig av ett ABC-system. Då fungerade 

den tid som bland annat produktionstekniker, arbetsledare och säljare fogade över som 

fördelningsgrund för kostnader som sedan allokerades vidare till olika kunder. 

Ekonomin var kopplad till kostnadsdrivare som exempelvis fakturor. 

 

�Alla kunder hade en väldigt varierande mängd faktorer.� 
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Enligt Holmqvist är det en avvägning mellan nyttan som företaget får av att införa ABC 

och kostnaden för investeringen i systemet. När Rimaster införde ABC gjordes det 

parallellt med det vanliga systemet och dessutom hade företaget egentligen varken 

pengarna eller tiden att använda det på rätt sätt. Systemet för med sig en hel del 

ansträngningar för många inom organisationen. Ett exempel på det var att 

produktionstekniker skulle börja stämpla hur mycket tid de lade per kund.  

 

ABC blir kopplat till produktionsfilosofin, till exempel �lean production6�. Då blir det 

konstigt även med ABC, där kostnaden allokeras ut per timme oavsett om det är en 

flaskhals eller inte. Holmqvist menar att det kan slå snett om Rimaster börjar styra på 

det. Om dessa tal ska ligga till grund för styrning för till exempel gruppernas 

effektivitet, då styrs till exempel maskingruppen på effektivitet. �Om det inte är en 

trång sektor och om du inte gör det på rätt sätt kan det innebära att ansvarig för 

maskingruppen får en klapp på axeln när det är hög effektivitet, men det gäller även att 

ha hög produktivitet vilket lätt kan glömmas�, säger Holmqvist. Med produktivitet 

menar Holmqvist att en färdig produkt säljs till kund med förbrukning av så lite resurser 

som möjligt, och effektivitet beskriver han som att man i ett produktionssteg tillverkar 

mycket, men det behöver inte bidra till försäljning av en produkt. ABC-kalkylen tar inte 

hänsyn till om produkten behöver tillverkas. Då bildas istället ett mellanlager med 

produkter som inte behövs för tillfället och detta skapar i sin tur kaos för nästa steg i 

produktionen. Holmqvist påpekar att det skulle underlätta med nya ekonomiska 

modeller som ser på produktionen på ett annat sätt eller åtminstone tar hänsyn till andra 

synsätt. 

 

6.2 Utvärdering 
Modellen och matrisen ger tillsammans en vettig balans enligt Holmqvist. Han påpekar 

att det är en �liten flört mot ABC�, då vissa kostnader allokeras ut. Han nämner vidare 

att beräkningar på trång sektion är en ny tanke för honom och att det är intressant. �Det 

är inte helt omöjligt att man skulle försöka använda den.� 

 

                                                
6 Lean production är en produktionsfilosofi som främst innebär att minimera resursförbrukningen.   
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6.2.1 Lönsamhetsmodellen 

Holmqvists kommentar till lönsamhetsmodellen var: �Det låter intressant, spännande 

tanke att mäta effektiviteten på den trånga sektorn.�  

 

Holmqvist är emellertid lite tveksam till hur kapacitetskostnaderna tas fram, hur de 

hänförbara kapacitetskostnaderna räknas ut. Eftersom de är hänförbara måste de 

fördelas på något sätt, det måste gå att beskriva hur mycket kostnad varje produkt eller 

order drar. Att göra en sådan kartläggning är fullt möjligt, enligt Holmqvist, men 

problemet ligger i att det ständigt sker förändringar i exempelvis kundens produktmix 

eller Rimasters personalpositioner förändras så att det ibland kan vara en 

produktionstekniker och ibland två som arbetar med samma kund, vilket innebär att 

fördelningen måste uppdateras kontinuerligt. Icke hänförbara kapacitetskostnader är 

inga problem. Han menar att om enbart kundnivån beaktas så är det inga konstigheter, 

då går det att se ganska tydligt vilka kostnader som kan läggas på kunden. Sådana 

kostnader kan exempelvis vara produktionstid eller en arbetsledare som enbart arbetar 

med en viss kund. Svårigheterna uppkommer om det ska vara möjligt att bryta ned detta 

och titta på produktnivå hos olika kunder, vilket Holmqvist anser är viktigt för att kunna 

göra lönsamhetsanalyser. Då måste någon sorts fördelningsnyckel användas, där 

kostnader fördelas antingen på timme eller procent eller något annat. Men Holmqvist 

nämner vidare att det är möjligt att en beräkning av kunden i stort kan vara tillräckligt. 

Det handlar om vilket arbetssätt företaget har, hur och vad de vill räkna på.  

 

Den andra svårigheten med lönsamhetsmodellen är att de trånga sektionerna ska mätas. 

Det är ingen svårighet i sig men Rimaster måste avvara lite resurser för att mäta hur 

mycket trångsektionsenheter varje kund drar, vilket även måste uppdateras. 

 

Redan idag använder Rimaster täckningsbidrag och täckningsgrad vilket Holmqvist 

anser är viktiga mått. Holmqvist påpekar att för att få fram rätt hänförbara 

kapacitetskostnader är det viktigt att ta hänsyn till hur information om kostnader hämtas 

in på löpande basis, så att den kan följa förändringar hos kunden eller hos Rimaster. I 

dagsläget värderas självkostnaden, som tidigare nämnts, med timpris och därmed 

inkluderas en del av kapacitetskostnaderna. I lönsamhetsmodellen används 

styckkostnaden istället för självkostnaden. Kapacitetskostnaderna ska inte vara 
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inkluderade i styckkostnaden. Holmqvist anser att det inte är ett större problem, 

eftersom det endast handlar om att dela kostnaderna på ett annat sätt.  

 

Om kapacitetsgraden säger Holmqvist: �... den är inte alls dum faktiskt, inte alls. Den är 

jättebra!�. Han menar att tankesättet är intressant och att det kan ses som en 

motsvarighet till avkastning arbetande kapital som räknas ut till balansräkningen. En 

resurs har satsats på kunden och en mätning på hur effektivt den nyttjas görs.  

 

På frågan om huruvida Rimaster använder sig av beräkningar på trånga sektioner i 

dagsläget säger Holmqvist att de inte gör det. �Idag är vi rätt dåliga på att ta hänsyn till 

sånt där.� Om inte trånga sektioner beaktas när priset på en produkt kalkyleras eller när 

lönsamhet följs upp kan siffrorna dock bli felaktiga. Holmqvist tror att det är ett av de 

största felen Rimaster gör och säger att det nog är många som varken vet hur de ska 

förhålla sig till en trång sektion eller räkna ut den trånga sektionens optimala 

användning. Holmqvist anser, som tidigare nämnt, att täckningsbidrag per trång sektion 

är ett intressant mått. 

  

Holmqvist påpekar att den nedre delen i modellen, de senare nyckeltalen, är bra för att 

sätta fingret på var företaget är ineffektiva mot kunden, för att kunna hitta 

förbättringspotential. Den delen kallar han �klockren�.  

 

6.2.2 Kundstatusmatrisen 

Om kundstatusmatrisen utrycker sig Holmqvist: �Gubbarna är bra. Den är klockren. 

Jättebra!�.  

 

När det gäller trång sektion nämner Holmqvist att det är bra med ett flertal trånga 

sektioner, så att det blir som ett flöde som mäts. Detta uppnås i matrisen. �Där kan man 

sätta fingret på att det här är dåligt. Det tycker jag är klockrent. De trånga sektioner 

som matrisen visar anser Holmqvist vara relevanta och när vi frågar om fler exempel 

nämner han bland annat lager.  
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Holmqvist ser nöjd kundindex, NKI, som ett bra mått att använda sig av. Han nämner 

att Rimaster i dagsläget har en ganska ostrukturerad mätning av kundnöjdhet och att de 

måste hitta ett bättre mätningssätt och framförallt en rutin för det. Det hålls 

kvartalsmöten med de stora kunderna och telefonintervjuer någon gång per år med 

resterande kunder.  

 

Enligt Holmqvist skadar det inte att ta med även andra mått i matrisen. Exempelvis 

tillväxt är intressant för Rimaster att titta på. Vidare tycker han att leveranssäkerhet och 

kvalitet alltid är intressanta. Leveranssäkerhet och kvalitet är exempel på 

kundparametrar som visserligen är inbakade i NKI och kanske inte behöver innefattas i 

matrisen, det är en smaksak menar Holmqvist. Kundstatusmatrisen visar istället vilket 

område som behöver förbättras och är det NKI så går det att fördjupa sig i den separat.  

 

Holmqvist funderar vidare över hur detta kan användas och på ett pedagogiskt sätt 

presenteras med dator, i systemen. Han menar att kundstatusmatrisen bör visas på en 

förstasida och att det ska kunna gå att klicka på varje kund och få upp en separat sida för 

den kunden. Där vore det intressant med en koppling till åtgärder, att det går att 

dokumentera vad som görs för just den kunden. Om Rimaster skulle införa 

kundstatusmatrisen kan de använda det presentationssystem de redan har. 

 

6.2.3 Kriterierna 

De kriterier som sattes upp för modellen i uppsatsen var att modellen inte ska vara för 

dyr (kostnaden får inte överstiga nyttan), den måste vara jämförbar, användarvänlig och 

enkel att förstå samt ge ett realistiskt mått på kundernas lönsamhet. Den får dessutom 

inte innebära för stora förändringar i företagets nuvarande redovisningssystem. 

Holmqvist tycker att dessa kriterier uppfylls. Han tror visserligen att enkelhet är svårt 

att uppnå genom hela organisationen. De första nyckeltalen i modellen, styckintäkter, 

styckkostnader och täckningsbidrag, förstår de flesta inom företaget, men resterande 

nyckeltal tror han inte att så många förstår. Holmqvist menar dock att detta inte innebär 

något bekymmer, då alla medarbetare inte behöver förstå samtliga delar i modellen. Det 

alla behöver och kan förstå är kundstatusmatrisen. Om det dessutom är möjligt att göra 

en sammanfattande rad i denna, där hela lönsamheten per trång sektion finns som en 
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egen smiley-gubbe, blir det ännu tydligare. När uppsatsskribenterna berättar att en 

sammanställande rad är tänkt som ska visa varje kunds genomsnittliga �smiley-statistik� 

tycker respondenten att det låter bra. Att göra en sammanställning och visa en gubbe för 

varje kund och för övriga mått som finns i matrisen klargör på ett förståeligt sätt vad 

informationen vill säga. För de ansvariga som behöver förstå all information anser 

Holmqvist att modellen är på rätt nivå och inte för komplicerad.  

 

När det gäller kriteriet att modellen inte ska innebära alltför stora förändringar i 

redovisningssystemet handlar det om hur grunddatan erhålls. Holmqvist menar att 

täckningsbidrag och täckningsgrad inte innebär några problem. Hänförbara och icke 

hänförbara kapacitetskostnader samt nyckeltalen kundens överskott, kapacitetsgrad och 

täckningsbidrag per trångsektion kan dock medföra bekymmer, med tanke på hur 

kostnaderna ska beräknas och vilka trånga sektioner som ska användas. Holmqvist 

påpekar att problematiken här påminner en aning om svårigheterna med ABC-kalkyler. 

På något sätt måste kapacitetskostnaderna brytas ner och fördelas rättvist. Återigen är 

det de hänförbara kostnaderna som är svåra att dela ut. Holmqvist anser att detta 

visserligen inte borde vara omöjligt att utföra en gång, vilket tidigare nämnts, men att 

det hela tiden sker förändringar som gör att kostnadsfördelningen kontinuerligt måste 

uppdateras. Här behövs enligt Holmqvist rutiner för hur dessa kostnader ska uppdateras 

kontinuerligt. Det krävs emellertid inga stora systemstöd utan det kan räcka med en 

enkel mall i Excel och att göra en översyn någon gång i kvartalet. Dessa uppdateringar 

gäller även trånga sektioner, som även de beror av olika typer av förändringar.  

 

6.2.4 Ytterligare funderingar 

Holmqvist föreslog att ytterligare en matris skulle kunna sättas upp, där kunderna kan 

prickas in efter sin lönsamhet och volym. Detta skulle likna någon typ av Boston-matris, 

där det går att se vilka kunder som är olönsamma och har låg volym och som 

förmodligen inte är till större nytta för företaget. Även kunder med förbättringspotential, 

de med stor volym som i dagsläget är olönsamma, kan identifieras och samlas i en ruta 

på matrisen. Utan en sådan typ av uppställning är det enligt Holmqvist lätt att stirra sig 

blind på antingen volym eller lönsamhet, men här tydliggörs sambandet. Som exempel 
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på rubriker på axlarna gavs volym och täckningsgrad. Andra exempel skulle kunna vara 

att en ruta representerar en färg på gubbe, så att matriserna kopplas till varandra.  

 

Ett annat förslag som uppkom var att enbart ha tre gubbar, tre nivåer, i matrisen. 

Holmqvist påvisar att det som brukar vara vanskligt med detta är att mittenalternativet 

blir valt hela tiden för bekvämlighetens skull, men att detta är en mer matematiskt 

betingad modell så att den risken inte finns här. Förslaget med tre gubbar bygger på att 

det kan vara enklare, att folk är vana vid trafikljussyndromet där grönt är bra, rött är 

dåligt och gult är mittemellan. Holmqvist påpekar att detta emellertid är en smaksak och 

att det inte finns något rätt eller fel här. 
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7 Analys  
 
I detta kapitel vävs den empiri som samlades in från Rimaster samman med den 

teoretiska referensramen och de modeller som utvecklades i kapitel 5. Kapitlet inleds 

med en diskussion om kunder och kundlönsamhet, och följs av ett resonemang om 

segmentering.  Därefter följer en diskussion om hur lönsamhetsmodellen och 

kundstatusmatrisen mottogs av företaget. Slutligen behandlas de kriterier som ställdes 

för modellen och matrisen.  

 

7.1 Kunder och kundlönsamhet 
Rimaster har ungefär 70 aktiva kunder med varierande köpvolym och köpfrekvens. Ett 

fåtal stora kunder (10-15 stycken) står för den största delen av omsättningen (95 

procent). För att Rimaster ska allokera sina resurser på ett effektivt sätt är det viktigt att 

utreda vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det. Faran i att inte mäta 

kundlönsamhet ligger i, som Blomqvist et al (1999) nämner, att företag ofta fokuserar 

på kunder som de antar är lönsamma, även om de inte alls är det. För Rimaster är det 

viktigt att tänka på att kunder som köper stora volymer, vilket Blomqvist et al (1999) 

påpekar, ofta kan vara de som är mest olönsamma. Det beror på att de kräver så mycket 

extra tjänster och resurser att de på grund av det inte blir lönsamma i slutändan. Genom 

att göra en utredning av Rimasters största kunder med hjälp av lönsamhetsmodellen 

skulle Rimaster kunna säkerställa om de kostar mer än vad de ger och i sådana fall 

tenderar att minska företagets totala lönsamhet. Med trång sektion kan Rimaster även 

urskilja de extra tjänsterna som Blomqvist et al (1999) nämner om de behandlas i en 

trång sektion. Det är även viktigt att beakta Hallowells (1996) påstående om att ett 

företag inte kan tillfredställa alla sina kunder. Rimaster bör därför fokusera på de kunder 

som de på ett lönsamt sätt kan tillgodose, därmed borde en kundlönsamhetsberäkning 

vara en bra grund.  

 

Rimaster mäter i dagsläget kundlönsamhet med täckningsbidrag och täckningsgrad som 

huvudmått. Holmqvist berättar att för att få en bra bild av hur lönsam kunden är brukar 

han ställa upp täckningsgraden tillsammans med försäljningsvolymen för kunden. 

Därmed syns det hur lönsam kunden är och hur mycket kunden köper. Rimaster mäter 
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även faktiskt utfall på tid och material vilket jämförs med den förväntade åtgången av 

tid och material. Detta blir dock mer en uppföljning än en lönsamhetsberäkning. 

Holmqvist nämner även att det inte sker någon kunddifferentiering när det gäller 

självkostnaden. Den är alltså samma för alla kunder, vilket är något som talar för 

användandet av lönsamhetsmodellen. Rimaster lägger visserligen till mer kostnader på 

priset om de tror att tillverkningen kommer kräva mer resurser men även det talar för 

användandet av lönsamhetsmodellen eftersom den tydligare skulle kunna visa att 

kunden kostar mer. Holmqvist påpekar att företaget måste jobba mer med 

kundlönsamhet. Han säger att det finns en medvetenhet om varför det är viktigt och att 

utan att mäta kundlönsamhet är svårt att driva verksamhet och nå lönsamhet samt även 

att det då är svårt att veta var förbättringsarbete ska läggas. Detta stämmer väl överens 

med det som nämns i referensramen av LoFromenta (2003), om att resurser kan 

missallokeras så att för lite tid och pengar läggs på de mest lönsamma kunderna medan 

det läggs mer pengar på de olönsamma kunderna än vad de ger tillbaka. Holmqvist tar 

även upp kundlönsamhetsmätningar som ett viktigt beslutsunderlag.  

 

7.2 Segmentering 
I referensramen nämns en mängd olika kriterier, från flera olika författare, som ett 

företags kunder kan segmenteras efter. Det första steget är, enligt Mulhern (1999) att se 

vilka kunder som är aktiva. Rimaster har ungefär 70 aktiva kunder. Utöver dessa finns 

det många passiva kunder som fortfarande är registrerade i företagets system. Som 

Mulhern (1999) nämner måste de aktiva kunderna identifieras för att försäkra sig om att 

kostnader bara allokeras till dessa. Detta är något Rimaster redan har insett, även om det 

kan vara bra att, som Holmqvist nämner, göra en utgallring av de passiva kunderna så 

att de inte ses som störande moment. Med hjälp av lönsamhetsmodellen kommer de 

kunder som är mindre lönsamma att urskiljas och visar det sig att samma kunder är 

passiva eller halvaktiva kan Rimaster med hjälp av prisskillnader och omförhandling av 

olika villkor sålla bort de kostsamma kunderna eller göra dem lönsammare.  

 

Detta segmenteringsresonemang för tankarna till en sorts prisdiskriminering. De kunder 

som handlar mer sällan kräver även mer resurser, eftersom de anställda inte är vana att 

arbeta med kundens produkt, och bör därmed även få ett högre pris. Rimaster har redan 
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anammat tanken att tillvarata kundernas olikheter vilket enligt Blomqvist (1999) är 

huvudsyftet med segmenteringen. Genom att använda prisdiskriminering som 

Blomqvist nämner är Rimaster på god väg i segmenteringens möjligheter. Blomqvist 

nämner även produktdifferentiering och att använda olika servicenivåer för olika 

kunder, som andra möjligheter. Rimasters tillverkning sker via orders och eftersom de 

gör specifika produkter åt varje kund sysslar de även med produktdifferentiering. 

Rimaster ger generellt sätt samma service och behandling till alla kunder, med vissa 

undantag. Därmed är det endast möjligheten att ge kunden olika servicenivåer, som 

Blomqvist (1999) nämner, som är kvar för Rimaster att anamma. Rimaster kan 

fortfarande utveckla prisdiskriminering och framförallt att ge tillhandahålla olika 

servicenivåer för olika lönsamma kunder. 

 

När de aktiva kunderna är identifierade är nästa steg enligt Storbacka (1994) att urskilja 

de viktigaste kunderna. Eftersom uppsatsen fokuserar på mätning av kundlönsamhet är 

den mest intressanta segmenteringen just hur lönsamma kunderna är. När en kund har 

definierats som olönsam måste Rimaster åtgärda det på något sätt. En del kunder kan 

tillåtas vara olönsamma under en viss tid, men som Holmqvist säger att �drivkraften att 

säkerställa åtgärder för bättre lönsamhet riskerar att bli lidande�. Detta är en viktig 

aspekt, även Blomqvist et al (1999) tar fasta på detta när de menar att en kund endast får 

vara olönsam en kort period om inte företagets ekonomiska situation ska förändras. 

Rimaster borde ur den synvinkeln åtgärda de olönsamma kunderna så fort som möjligt. 

Rimaster segmenterar redan idag sina kunder efter fyra verksamhetsområden. Denna 

segmentering har ett annat syfte än kundstatusmatrisen, som därmed blir ett bra 

komplement för att styra verksamheten på bästa sätt. Segmenteringen genom Rimasters 

verksamhetsområden har framförallt en kosmetisk funktion för att som intressent 

enklare få en överblick av företaget medan kundstatusmatrisen bland annat utgör ett 

verktyg för att analysera kunder.   

 

7.3 Framtida kundlönsamhet 
Eftersom företags relationer ofta sträcker sig över långa perioder nämner Blattberg och 

Deighton (1996) att det är viktigt att utvärdera kundrelationer även på lång sikt. 

Rimasters kundrelationer sträcker sig vanligtvis över flera års tid och det kan vara 
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viktigt för dem att ta hänsyn till att olönsamma kunder faktiskt kan bli lönsamma längre 

fram i tiden. Att mäta framtida kundlönsamhet har Rimaster dock inte funderat på. 

Eftersom måtten för framtida kundlönsamhet oftast består av estimeringar tycker 

Holmqvist att det är ett osäkert sätt att mäta. Han menar att diskonteringar, alltså 

nuvärdesberäkningar, är mer intressanta ur akademisk synpunkt och mest är användbara 

för företag med väldigt stora projekt. Rimaster har således valt att inte mäta framtida 

kundlönsamhet av samma skäl som nuvärdesberäkning exkluderades från 

lönsamhetsmodellen, att det blir osäkra estimeringar. 

 

När Holmqvist listar upp sin syn på kundlönsamhetsberäkning är det första steget att 

mäta kundlönsamhet �här och nu�, något som i uppsatsen kallats historisk 

kundlönsamhet. Steg två är att kunder med dålig lönsamhet ska åtgärdas på något sätt. 

Holmqvist beskriver att de kunder som är olönsamma måste undersökas och Rimaster 

får överväga om de är strategiskt viktiga och därmed kan få vara olönsamma under en 

period. Kriterier som kan beskriva detta kan vara hur ekonomiskt stabil kunden är eller 

om kunden har kunskap som företaget har nytta av, som Lilja (2005) nämner. Vidare 

nämns storlek och marknadsposition som andra användbara mått. Något som Rust et al 

(2000) nämner är att kundens varumärke kan vara intressant ha med i bedömningen. 

Holmqvist tvivlar på att det egentligen tillför något att låta en kund vara kvar på grund 

av det strategiska värdet och påpekar att det är svårt att konkretisera det antagande som 

ligger till grund för kundens strategiska värde. Kundens varumärke, image och nätverk 

är visserligen förhållandevis svårt att konkretisera medan andra mått som exempelvis 

hur ekonomisk stabil en kund är, hur stor försäljning företaget har till kunden eller hur 

lång relation kunden har med företaget är betydligt enklare att konkretisera. Vid 

lönsamhetsbedömningar är det alltså viktigt att inte enbart lita på siffrorna, utan även 

beakta andra kriterier. Innan Rimaster eliminerar en kund bör de därför titta på dessa 

kriterier och överväga huruvida kunden kan tillföra Rimaster andra värden än enbart 

ekonomiska.  
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7.4 Utvärdering av lönsamhetsmodell och 
kundlönsamhetsmatris 

Holmqvist tycker att modellen och matrisen ger en bra balans. Detta var avsikten när de 

utformades, då modellen framförallt hanterar lönsamhetsberäkning, medan matrisen är 

utvecklad för att tydliggöra och klarlägga hur lönsam varje kund är per trång sektion 

samt kundens status i övriga mått som inkluderas. Kundstatusmatrisen ska visualisera 

var kunderna är bra respektive dåliga och fungera som ett verktyg vid kundanalyser. 

 

7.4.1 Lönsamhetsmodellen 

Rimaster hör till de 32 procent av de svenska tillverkningsföretagen (Nehler 2001, Ask 

och Ax 1995) som använder en kombinerad kalkylmodell. De har inslag av både 

bidrags- och självkostnadskalkylering. Lönsamhetsmodellen fungerar bra med en 

kombinerad kalkylmodell eftersom huvudsaken är att bidragskalkylering på något sätt 

används. Frenckner och Olve (2003) anser att kalkyler ska utformas för att passa olika 

syften. Lönsamhetsmodellen kan ses som en vidareutveckling av bidragskalkylen. 

Holmqvist anser att lönsamhetsmodellen och trångsektionstänkandet är bra eftersom det 

går att ta hänsyn till aktivitetstänkande, trots att det inte är ABC-kalkyler. Företagets 

viktiga aktiviteter kan ses som trånga sektioner och därmed klarar lönsamhetsmodellen 

även att beräkna lönsamhet på ett liknande sätt som ABC. När Rimaster provade ABC-

kalkylering hade de enligt Holmqvist varken tid eller resurser för att kunna använda 

ABC på rätt sätt. Lönsamhetsmodellen är mindre tidskrävande, enklare och inkluderar 

inte hela organisationen vilket talar för att lönsamhetsmodellen skulle vara lämplig. 

Men det kommer även innebära att Rimaster ägnar en del tid och resurser för att 

lönsamhetsmodellen ska fungera rätt. Rimasters informationskomplexitet är ett problem 

vid kalkylering, det finns mycket information i företaget i förhållande till dess storlek. 

Lönsamhetsmodellen behöver dock inte behandla all denna information vilket 

underlättar för kundlönsamhetskalkylering. Holmqvist berättar att han kan tänka sig att 

prova lönsamhetsmodellen, men nämner dock två huvudproblem eller svårigheter med 

modellen, vilka beskrivs nedan.  

 

Den första svårigheten med modellen är hur de hänförbara kapacitetskostnaderna ska 

kunna allokeras till en viss produkt eller order. Storbacka (1994) påstår att de intäkter 
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och kostnader som genereras av den enskilde kunden måste synliggöras vid mätning av 

kundlönsamhet. Han menar att vissa kostnader är svåra att tillskriva en enskild kund, 

som exempelvis administrationskostnader och lokalkostnader. Genom att använda 

täckningsbidrag per trång sektion kringgås det fördelningsproblem som Storbacka 

(1994) nämner, alla kostnader behöver inte fördelas utan de områden som företaget tror 

drar mycket kostnader eller är osäkra på hanteras som en trång sektion och 

uppmärksammas därmed ändå. Holmqvist vill ändå ha möjligheten att bryta ner 

kapacitetskostnaderna i lönsamhetsmodellen till produktnivå för att kunna göra 

ytterligare lönsamhetsanalyser. Detta är en svårighet menar Holmqvist. Visserligen 

påpekar han att en beräkning av kunden i stort kan vara tillräckligt och vilket skulle 

innebära att företaget inte behöver allokera kapacitetskostnaderna till produktnivå. 

Tanken med kapacitetskostnaderna är enligt Hansen (1976) att de inte ska fördelas, utan 

endast ses som en kapacitet som ligger till grund för företagets tillverkning. De 

hänförbara kapacitetskostnaderna i modellen ska vara sådana kostnader som tydligt går 

att hänföra utan att fördelningsnycklar används, som exempelvis en maskin som enbart 

används för en kunds räkning. Beskrivningen av de hänförbara kapacitetskostnaderna 

som Hansen (1976) gör är relativt vaga och därmed kan problematiken kring vad som 

egentligen är hänförbart urskönjas även i litteraturen.  

 

Det viktigaste nyckeltalet i lönsamhetsmodellen är täckningsbidrag per trång sektion, 

vilket räknas ut med kundens täckningsbidrag och andelen av den trånga 

sektionsenheten. De hänförbara kapacitetskostnaderna behövs alltså inte för den 

uträkningen och eftersom täckningsbidrag per trångsektion är det viktigaste nyckeltalet i 

lönsamhetsmodellen finns det en möjlighet att inte del upp kapacitetskostnaderna i 

hänförbara och icke hänförbara utan behandla dem i sin helhet. Exemplet i 

lönsamhetsmodellen illustrerar försäljning som en trång sektion och därmed är det inte 

nödvändigt att kunna knyta försäljningskostnader till kunden med de hänförbara 

kapacitetskostnaderna. Med andra ord kan den trånga sektionen ersätta de hänförbara 

kapacitetskostnadernas roll, beroende på vilken trång sektion som väljs. Istället kan alla 

kapacitetskostnader behandlas som en klump vilket även är ursprungstanken med 

bidragskalkyleringen, att inte fördela kostnader eftersom det oftast blir schablonartat. 

Kapacitetsgraden, som Holmqvist visserligen tyckte var mycket bra, är det enda 

nyckeltalet (förutom kundens överskott) som kräver hänförbara kapacitetskostnader och 
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för att Rimaster ska slippa problematiken med fördelningen kanske det nyckeltalet bör 

utelämnas. Här måste nyttan från kapacitetsgraden vägas mot den kostnad som krävs för 

att dela in kapacitetskostnader till hänförbara samt icke hänförbara. Hansen (1976) 

menar att kapacitetsgraden är ett av de viktigaste talen vid mätning av lönsamhet. Det är 

ett högst informativt nyckeltal som visar hur effektivt företagets satsade kapacitet 

används, men för att slippa problematiken med fördelningen kanske det ska utelämnas. 

Denna avvägning får göras av företaget, då det antagligen skiljer sig mellan vad olika 

företag anser lämpligt. Ett alternativ vore att Rimaster till en början inför modellen utan 

kapacitetsgrad, för att göra den så enkel och användarvänlig som möjligt och för att se 

hur den fungerar. När de sedan känner att den fungerar är det kanske lättare att gå vidare 

och även använda sig av begreppet kapacitetsgrad med de ansträngningar som 

tillkommer.  

 

Den andra problematiken som Holmqvist nämner är att de trånga sektionerna måste 

mätas. Hur mycket eller hur många enheter drar varje kund per trång sektion? Detta är 

helt enkelt en resursfråga och innebär att företagets trånga sektioner måste mätas och 

även kontinuerligt uppdateras. Problemet har Rimaster redan stött på under den period 

då de testade ABC-kalkylering. Att mäta de trånga sektionerna behöver inte bli en allt 

för krånglig process. För att inte trassla till det kan Rimaster börja mäta en trång 

sektion, exempelvis försäljning, vilket innebär en kartläggning av försäljarnas 

tidsdisponering under en viss period för olika kunder. Här kan Rimaster vidare begränsa 

sig till ett fåtal kunder för att göra mätningen enkel att genomföra. Det är självklart 

smidigast att genomföra mätningen för samtliga aktiva kunder på en gång. Den trånga 

sektionens mätning av tid skulle kunna förenklas genom att mäta telefontiden till olika 

kunder eller antal kundbesök. Detta ger givetvis inte en exakt bild för den disponerade 

tiden per kund men kan ändå vara ett användbart alternativ.  

 

Holmqvist nämner även att det måste gå att hämta information löpande, så att 

informationen i modellen kan följa förändringar hos kunden, Rimaster eller i 

omvärlden. Det svåra är inte enligt Holmqvist att beräkna kapacitetskostnaderna en 

gång, utan att följa förändringarna. System och rutiner måste finnas för detta och även 

för trånga sektioner.  Det är en viktig aspekt och uppdateringar måste ske rutinmässigt 

inom intervall som företaget fastställer och finner lämpligt. Den information som 
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framförallt måste uppdateras är de trånga sektionernas enhetsdisponering, det vill säga 

hur mycket varje kund kräver per trång sektion, eftersom dessa siffror riskerar att 

förändras. Förändringarna kan bero på faktorer som Rimaster inte kan påverka, om 

kunden till exempel ändrar produktmix vilket kan innebära mer försäljningstid. 

Dessutom kan förändringarna bero på att Rimaster efter användning av 

lönsamhetsmodellen själva valt att försöka förändra tidsdisponeringen, genom att dra 

ner på försäljningstiden för en kund med lågt täckningsbidrag per trångsektion. 

Uppdateringen av hur mycket varje kund kräver av de trånga sektionerna är med andra 

ord viktig att utföra, men även de trånga sektionerna måste uppdateras. Det kanske finns 

andra områden som kan behövas analyseras och belysas med trång sektion. 

 

7.4.2 Kundstatusmatrisen 

Under intervjuerna framgick att Holmqvist tycker att matrisen är bra. De trånga 

sektioner som visas i matrisen ser han som intressanta. Han nämner även lager som 

trång sektion, även om det till viss del innefattas under kapital. De trånga sektioner som 

tas med i matrisen är enbart exempel och vid en implementering av modellen och 

matrisen får Rimaster fundera över vilka trånga sektioner som kan vara lämpliga.  

 

Att inkludera NKI i kundstatusmatrisen anser Holmqvist är bra, eftersom det är 

intressant att jämföra lönsamhet per trång sektion. NKI kan kopplas till lönsamheten på 

så sätt att de kunder som är mest lönsamma helst även ska vara de mest nöjda kunderna. 

Om så inte är fallet bör resurser satsas för att få dessa kunder nöjdare, eftersom de 

bidrar till en stor del av företagets lönsamhet. Nöjda kunder är även bra ur den 

synpunkten att de kan tänkas sprida positiv �word of mouth� om företaget, vilket blir 

ytterligare en positiv effekt.  

 

Rimaster använder sig av balanserade styrkort, där de nyttjar de fyra grundperspektiven, 

interna processer, kund, finansiella samt framtid och utveckling. I kundperspektivet i 

det balanserade styrkortet mäts olika saker, däribland andel nöjda kunder. Det visade sig 

att Rimaster i dagsläget inte har någon bra struktur på dessa undersökningar, vilket 

borde åtgärdas. Om måttet ska implementeras i kundstatusmatrisen är det viktigt att 

resultaten av undersökningarna uppdateras frekvent och att detta görs på ett rutinmässigt 
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sätt. För att införa dessa rutiner skulle ett relativt smidigt alternativ, både för Rimaster 

och för kunden, vara ett undersökningsformulär skickas med varje order. Kunden fyller 

då i det och skickar tillbaka till Rimaster, om inte ett webbaserat formulär används 

vilket skulle underlätta för personalen som sammanställer formulären. Det kan 

visserligen bli problematiskt om beställningar sker flera gånger i veckan, då blir det 

istället omvänd effekt eftersom kunden blir trött på att fylla i alldeles för mycket 

utvärderingar, men om beställningarna endast sker någon gång per halvår är det ett bra 

tillvägagångssätt. Annars kan enkätformulär skickas ut till kunder förslagsvis en gång 

per år för att få kontinuerliga uppdateringar på hur nöjda kunderna är. Rimaster skulle 

ha nytta av att göra mer frekventa undersökningar till kunder som inte är nöjda, för att 

se om arbetet för att göra dem nöjdare har lyckats. Det går självklart att utvärdera 

kundnöjdhet med andra tillvägagångssätt till exempel via Internet eller telefon. Vilket 

tillvägagångssätt som ska användas får avgöras av Rimaster, det viktiga är att en rutin 

uppnås och att det sker på ett standardiserat sätt. Nöjdkundundersökningen kan antingen 

utföras av Rimaster själva eller av en utomstående part. Om tid är den begränsande 

faktor som gör att undersökningarna inte utförs tillfredsställande i dagsläget är det en 

fördel att låta en annan part göra enkätundersökningar. Då kan även den nackdel som 

nämndes i den teoretiska referensramen, att mer kritiska svar vanligtvis ges till en 

utomstående part, överkommas.   

 

Holmqvist gav som förslag att matrisen skulle innehålla tre smiley-gubbar, istället för 

fyra. Färgerna på gubbarna skulle då vara röd, gul och grön. Grunderna för dessa tankar 

är att folk är vana vid trafikljusfärgerna och därmed skulle ha ännu lättare att förstå vad 

matrisen visar. Både Rust et al (2000) och Cheverton (2000) har dock fyra kundnivåer i 

sina segmenteringsmodeller. Författarnas olika segmenteringar ser, som tidigare 

diskuterat, lite olika ut. Rust et als (2000) kundindelning sträcker sig från en kundgrupp 

som är mycket lönsam till kunder som bara kostar företaget pengar. Cheverton (2000) 

har däremot inga olönsamma eller kostsamma kunder bland de fyra grupper han 

nämner, utan även den �sämsta� gruppen innehåller kunder som genererar intäkter, om 

än små sådana. Den matris som har utvecklats i uppsatsen har för avsikt att även visa 

kunder som inte är lönsamma för företaget, dessa kunder har den röda �smiley-gubben� 

och är kunder som företaget ur den ekonomiska aspekten borde eliminera. Frågan är om 

intervallet med tre indelningar för kunderna blir för stort. Det kommer då endast finnas 
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två grupper med kunder som är lönsamma, eftersom den tredje gruppen är olönsam. Å 

andra sidan är det kanske inte nödvändigt med tre nivåer av lönsamma kunder. Detta 

beror på hur gränserna för företagets mest lönsamma kunder definieras. För Rimaster 

ansåg Holmqvist att det kunde vara en idé med tre nivåer, men pekar även på att det inte 

finns något rätt eller fel med hur många nivåer som väljs. Om den tregradiga 

�trafikljusbeteckningen� används blir intervallet följande. Den röda �smiley-gubben� 

blir den minst lönsamma och betyder fortfarande varning. Kunder med gul �smiley-

gubbe� är lönsamma, men företaget bör fortfarande försöka öka dessa kunders 

lönsamhet. De kunderna med grön �smiley-gubbe� är de mest lönsamma per trång 

sektion och är därmed bäst.  

 

Matrisen är tänkt som ett förtydligande av resultaten från de beräkningar av 

kundlönsamhet som görs i den lönsamhetsmodell som har utvecklats i uppsatsen. Den 

ska även visualisera och jämföra flera kunder och kundgruppers lönsamhet och visa på 

hur effektiva kunderna är i de olika trånga sektionerna. För att matrisen ska kunna 

användas på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att implementera den ordentligt i 

företagets system. Rimaster har fördelen att de kan använda nuvarande 

presentationssystem även för kundstatusmatrisen. Detta sparar både tid och resurser och 

innebär att matrisen är relativt enkel att införa ur denna aspekt. Holmqvists tankar om 

att presentera hela kundstatusmatrisen som en förstasida och att det sedan finns 

möjlighet att klicka på varje kund för att få mer information är en bra idé. Nästföljande 

sida blir då lönsamhetsmodellen som fördjupar sig i kundens problem. Ett sådant sätt att 

visa matrisen borde innebära att den ses som lättöverskådlig och enkel att förstå 

eftersom all information inte visas på samma gång.  

 

7.4.3 Kriterierna 

De kriterier som ställdes upp för uppsatsens modell och matris var följande: Den ska 

inte vara för dyr (kostnaden får inte överstiga nyttan), den måste vara jämförbar, 

användarvänlig och enkel att förstå samt ge ett realistiskt mått på kundernas lönsamhet. 

Den får dessutom inte innebära för stora förändringar i företagets nuvarande 

redovisningssystem. 
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Holmqvist tycker att kriterierna är bra. Enkelhet är visserligen svårt, det vill säga om 

hela organisationen ska kunna uppfatta modellen och matrisen som enkel. Det behövs 

dock inte då lönsamhetsmodellen främst är avsedd för ekonomiansvariga och 

kundanalys arbetet. Däremot bör kundstatusmatris kunna förstås av de anställda, vilket 

även Holmqvist menar att de borde göra. Den skulle även kunna kopplas till Rimasters 

balanserade styrkort för att på så sätt enklare kunna sprida informationen ut i företaget.  

 

Då modellen inte får innebära för stora förändringar är det positivt att Rimaster redan 

använder täckningsbidrag och täckningsgrad, därmed är den informationen inte svår att 

erhålla. När ett företag beräknar kundlönsamhet och använder kunden som kalkylobjekt 

kan omställningen i redovisningssystemet vara stor. Johansson och Samuelsson (1997) 

hävdar dock att företag som satsar på kundanpassning ofta har lättare att knyta 

kostnader till en kund än till en produkt. Eftersom Rimaster arbetar med 

ordertillverkning och en stor grad av kundanpassning har de heller inga svårigheter med 

att knyta kostnaderna till kunden. Däremot återkommer problemet med mätning av 

trång sektionsenhet, vilket redan har behandlats, som kommer att innebära en del 

förändringar. Förhoppningsvis är förändringarna inte så pass stora att Rimaster beslutar 

att inte använda modellen. Att kundstatusmatrisen enkelt kan förenas med Rimasters 

nuvarande presentationssystem är även det något positivt vilket inte innebär stora 

förändringar.  

 

7.4.4 Volym- och lönsamhetsmatris 

Holmqvist ger som förslag att utforma en matris där volymen är inkluderad, och visar 

hur han brukar ställa upp täckningsgrad mot volym i en matris. Det är en intressant 

tanke och matrisen kan tydliggöra hur stor volym kunderna har och vikta den mot deras 

lönsamhet. Därmed inkluderas ytterligare en aspekt vid bedömningen av kunder. Under 

intervjuerna framkom även idéer om att volym skulle inkluderas i kundstatusmatrisen 

och om detta skulle göras blir den här modellen överflödig. Eftersom idén till matrisen 

var Holmqvists, används även den färgkombination som han föredrog i enlighet med 

trafikljusen och därmed utelämnas den blå färgen som tidigare var med i 

kundstatusmatrisen. Den här matrisen ska visa det genomsnittliga täckningsbidrag per 

trångsektion för varje kund samt kundens volym. Detta är endast ett förslag för att visa 
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tankegångarna och om denna matris används är det viktigt att poängtera att inte enbart 

se på den. Då riskerar företaget att tappa fokus från vad varje kund behöver förbättra 

vilket visas i kundstatusmatrisen. Istället kanske företaget ser till helheten och även om 

en kund är gul i genomsnitt innebär det inte att varje sektion är gul.  

 

 

Figur 9: Volym- och lönsamhetsmatris. 

 

I matrisen (figur 9) visas två kunder, kund 1 och kund 2. De är endast med för att 

illustrera matrisen och informationen är inte tagen från den tidigare kundstatusmatrisen, 

vilket givetvis ska vara fallet när matriserna används i verkligheten. Då skulle den 

horisontella linjen utgöra det genomsnittliga täckningsbidraget per trång sektion. För att 

räkna ut det används tårtdiagrammet i kundstatusmatrisen där går det att uttyda hur 

många röda, gula och gröna �smiley-gubbar� varje kund har. Dessa blir därefter viktade, 

där röd gubbe ger noll poäng, gul ger fem poäng och grön ger 10 poäng. Den totala 

poängsumman per kund divideras sedan med det antal trånga sektioner som används. 

Då erhålls varje kunds poäng som kan prickas in efter den horisontella linjen i 

diagrammet. I skalan på den horisontella linjen är det fyra poäng i det gula fältet och det 

har valts för att tydliggöra att färre kunder ska kunna vara helt gröna respektive helt 
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röda. I exemplet används fem trånga sektioner. Kund 1 har tre gröna och två röda 

�smiley-gubbar� och hamnar därför på sex poäng och har en ganska bra kundlönsamhet 

men en låg volym. Därmed borde företaget om möjligt försöka sälja ytterligare 

produkter till kund 1. Kund 2 är däremot är relativt olönsamma med en grön och fyra 

röda (två poäng) men med en rejäl volym, vilket innebär att företaget borde lägga 

åtgärder på att kund 2 ska bli lönsam. 
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8 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån analysen. Kapitlets 

återknyter till uppsatsens frågeställningar och syfte.  

 

�Uppsatsens syfte är att undersöka olika sätt för att mäta kundlönsamhet. Vidare är 

syftet med uppsatsen att sammanställa, utforma och utvärdera en lämplig 

lönsamhetsmodell för ett svenskt tillverkningsföretag.�  

 

För att besvara en del av syftet samt en del av frågeställningen behandlas först vilka 

metoder det finns för att mäta kundlönsamhet. För att besvara resterande del av 

frågeställningen och syftet beskrivs därefter hur en modell för mätning av 

kundlönsamhet kan utformas och slutligen presenteras lönsamhetsmodellen och 

kundstatusmatrisen som är utformad på ett lämpligt sätt för företaget.  

 

8.1 Vilka metoder finns för att mäta 
kundlönsamhet? 

 

En mängd olika metoder kan användas för att mäta kundlönsamhet. Både historiska och 

framtida mått har diskuterats i uppsatsen.  

 

När det gäller de historiska tillvägagångssätten ligger oftast olika kalkyler i grunden. En 

kalkylmetod som kan användas för kundlönsamhetsberäkningar är ABC-kalkylering. Då 

sätts kunden som kalkylobjekt. Tanken är att aktiviteter orsakar kostnader och förbrukar 

resurser samt att dessa genom kostnadsdrivare kan knytas till olika kunder. En annan 

kalkylmetod som har visat sig vara lämplig för mätning av kundlönsamhet är 

bidragskalkylen. Med bidragskalkylering går det att mäta lönsamhet med 

täckningsbidrag, täckningsgrad och kapacitetsgrad. Dessutom går det som 

lönsamhetsmodellen visat att beräkna lönsamhet med trångsektionsberäkningar. 

 

Kundens framtida lönsamhet går att mäta genom att beräkna kundens livstidsvärde, 

alltså de kapitalflöden som en kund genererar under sin tid som kund. Även �return on 

relationsship� kan mätas, men detta är fortfarande i utvecklingsfasen och det finns 
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därför inget etablerat sätt att utföra beräkningar på relationens värde. Däremot nämns 

retention, den andel kunder som är kvar efter en viss tidsperiod, duration, hur länge 

kunderna stannar hos företaget och defektion, hur stor andel kunder som försvinner, 

som mått för att mäta kundens lojalitet och vilket visar en viktig aspekt om hur värdefull 

kunden är för företaget. Ytterligare metoder för mätning av framtida kundlönsamhet är 

att mäta och sammanställa bland annat vinstillväxt per kund och år, 

anskaffningskostnad, vinst samt de kostnader som sparas in då kunden lärt känna 

företaget och dess produkter. Även kundens varumärke, vilka nätverk kunden ingår i 

och om företagets image kan förbättras genom att leverera till en viss kund är faktorer 

som kan uppmärksammas. Dessutom kan kunden inneha viktig kunskap för företaget 

eller också kan kunden vara positionerad på en, för företaget, intressant marknad. Vid 

lönsamhetsbedömningar är det alltså viktigt att inte enbart lita till siffror, utan även 

beakta dessa faktorer för att bedöma om kunderna är lönsamma nog att ha kvar eller om 

de kan tillföra andra värden, utöver enbart ekonomiska, till företaget.  

 

8.2 Hur kan en modell för mätning av 
kundlönsamhet utformas? 

 
Inför sammanställningen och utformningen av uppsatsens modell ställdes vissa kriterier 

på modellen. Den ska inte vara för dyr (kostnaden får inte överstiga nyttan), den måste 

vara jämförbar, användarvänlig och enkel att förstå samt ge ett realistiskt mått på 

kundernas lönsamhet. Den får dessutom inte innebära för stora förändringar i företagets 

nuvarande redovisningssystem. Utifrån dessa mått sammanställdes 

lönsamhetsmodellen, som bygger på bidragskalkylering. Anledningen att 

bidragskalkylen valdes är att den uppfyller samtliga kriterier. Den är särskilt fördelaktig 

då den ger realistisk information utan att riskera snedfördelning av kostnader. För att 

göra kundlönsamheten enklare att utläsa utformades sedan en kundstatusmatris, som ska 

visualisera kundernas lönsamhet per trång sektion på ett tydligare sätt. Matrisen ska 

sedan fungera som ett kundanalysinstrument.  
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8.2.1 Lönsamhetsmodell och kundstatusmatris 
 
För att svara på en del av syftet, att sammanställa, utforma och utvärdera en lämplig 

lönsamhetsmodell för ett svenskt tillverkningsföretag, har hänsyn tagits till de tankar 

som respondenten hos Rimaster hade. Ett av problemen som nämndes och som 

diskuterades i analysen (kapitel 7.4.1) var kapacitetskostnaderna. För att undvika att 

detta skulle medföra svårigheter för företaget har en modifierad lönsamhetsmodell 

utformats, där kapacitetskostnader inte beaktas. Då faller dock även kapacitetsgraden 

bort, vilket anses som ett bra mått både av teoretiker och av respondenten på Rimaster. 

Nyttan med kapacitetsgraden måste därför vägas mot svårigheterna med 

kapacitetskostnaderna, för ett utförligare resonemang kring detta se analys (kapitel 

7.4.1). Denna förenklade modell skulle underlätta för Rimaster som inte heller får lika 

många förändringar samtidigt. Även om den modifierade lönsamhetsmodellen väljs kan 

Rimaster vid ett senare tillfälle inkludera kapacitetsgraden i modellen. Nedan 

presenteras figur 10 en modifierad kundlönsamhetsmodell utan kapacitetskostnader, 

kundens överskott och kapacitetsgrad.  

 

Kund 1 Kund 2 
Totalt 
kundgrupp 1

Totalt 
kundgrupp 
1 + 2 

Totalt 
 

Kundlönsamhets
modellen 

 %  %    
A Styckintäkt 250 55 200 45   450 
B Styckkostnad 200 67 100 33   300 
C TB = (A � B) 50 33 100 67   150 
F TG = 

(C x 100 /A) 12  40     

H Trångsektion
senhet  30  70    100 

I 
TB / trång 
sektionsenhet 
(C / H) 

1,67  1,43     

Figur 10: Modifierad kundlönsamhetsmodell 

 
I lönsamhetsmodellen visas samma sifferexempel som beskrevs i kapitel 5 (Utformning 

av lönsamhetsmodell och kundstatusmatris). Här är de hänförbara samt de icke 

hänförbara kapacitetskostnaderna sammanslagna och räknas istället som en helhet och 

visas därför inte i modellen. Kundens överskott blir efter den här modifieringen samma 

som täckningsbidraget eftersom kapacitetskostnaderna betraktas som en helhet. Då det 

viktigaste nyckeltalet, täckningsbidrag per trångsektionsenhet, fortfarande finns kvar 
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anses den här modellen som lämplig för Rimaster. Nu undviks problemet med 

fördelningen av de hänförbara kapacitetskostnaderna och dessutom förenklas modellen 

avsevärt. Exemplet ovan visar vikten av att använda trångsektionsberäkning vid 

uträkningen av kundernas lönsamhet. Kund 1 har som synes högre styckintäkt men 

också högre styckkostnad och får därmed ett täckningsbidrag på 50 medan kund 2 har 

ett täckningsbidrag på 100. På rad H beskrivs trångsektionsenhet som i exemplet utgörs 

av försäljningstid mätt i procent, där det finns totalt 100 procent. Eftersom kund 2 

förbrukar 70 procent av trångsektionsenheten blir nyckeltalet täckningsbidrag per 

trångsektionsenhet endast 1,43 jämfört med kund 1 som har 1,67. Detta nyckeltal visar 

kundernas lönsamhet från en annan synvinkel jämfört med att endast använda 

täckningsbidrag. Eftersom kund 2 kräver mer tid från försäljarna får kunden ett lägre 

täckningsbidrag per trångsektionsenhet. För företaget i exemplet tyder resultatet på att 

de borde omfördela sina försäljningsåtgärder och satsa mer på kund 1. 

 

Även de idéer som framkom under intervjuerna kring utformningen av 

kundstatusmatrisen har beaktats. I en ny bearbetning av kundstatusmatrisen (se figur 11) 

har kundstatusnivåerna, som i utformningen av modellen var fyra, minskats till tre och 

färgerna på �smiley-gubbarna� har reducerats till röd, gul och grön.  

 
Trång sektion Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 

Försäljning 
    

Kapital 
    

Maskinkapacitet     
Antal arbetare     
Arbetstid     

Genomsnitt 
 

 
     

Kundnöjdhet 
    

 
Varning 

 

Bra 

 

Bäst 
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Figur 11: Modifierad kundstatusmatris 

 

För den omarbetade kundstatusmatrisen blir den tregradiga skalan, som nämnts i kapitel 

6.5.2, följande. Den röda �smiley-gubben� blir den minst lönsamma eller mest 

olönsamma vilket fortfarande betyder varning. Om en röd �smiley-gubbe� infinner sig 

på raden kundnöjdhet är kunden missnöjd. Kunder med gul �smiley-gubbe� är bra de är 

lönsamma, men företaget bör fortfarande försöka öka dessa kunders lönsamhet. 

Detsamma gäller om den gula �smiley-gubben� infinner sig i raden för kundnöjdhet 

vilket innebär att kunderna är nöjda. De kunderna med grön �smiley-gubbe� är de mest 

lönsamma per trång sektion och är därmed bäst. De med grön �smiley-gubbe� i raden 

för kundnöjdhet är även mest nöjda. I exemplet ovan har kund 1, röda �smiley-gubbar� 

på, och därmed problem med de trånga sektionerna försäljning och kapital samt 

dessutom är kund 1 inte nöjd, enligt index på sista raden. Företaget urskiljer därmed var 

kunderna inte är lönsamma eller om de inte är nöjda och vet således vilka kunder som 

måste bearbetas samt inom vilket område de måste bearbetas inom. 

  

Lönsamhetsmodellen och kundstatusmatrisen är utformade för att komplettera varandra. 

Matrisen ska tydliggöra resultaten från de beräkningar som utförs i lönsamhetsmodellen 

och fungera som instrument för vidare kundanalyser. I ett datasystem kan därför 

kundstatusmatrisen vara det första som visas och användaren kan sedan följa upp varje 

kund mer specifikt för att se vilka åtgärder som borde utföras. Kundlönsamhetsmatrisen 

kan kompletteras med de mått som företaget anser intressanta och om inte volym 

inkluderas som mått skulle även den volym- och lönsamhetsmatris som presenterades i 

kapitel 7.4.4 kunna användas.  
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9 Metodkritik 
 
Enligt Ejvegård (2003) ska ett vetenskapligt arbete vara sakligt och objektivt. Med 

saklighet menas att de uppgifter som förmedlas ska vara riktiga och sanna. Detta är 

svårt att vara helt säker på, och även svårt att uppnå då mycket material som används är 

subjektiva tankar från olika författare. För att ändå i viss mån stärka sakligheten i 

uppsatsen har källor noga angivits och de källor som har använts noga valts ut från 

seriösa artikeldatabaser och tidskrifter. Objektivitet uppnås genom att där det råder 

meningsskiljaktigheter visa på olika synpunkter och försöka utreda huruvida de källor 

som används kan vara vinklade (Ejvegård 2003). Ett relativt stort antal källor har 

använts för insamling av material till uppsatsen och vid de tillfällen då källorna 

motsäger varandra uppmärksammas läsaren på detta och en diskussion kring de olika 

synvinklarna förs. När det gäller primärdata har dock endast en respondent tillfrågats för 

denna uppsats, vilket kan anses som att objektivitet inte uppnås. En så objektiv syn som 

möjligt har eftersträvats vid analysen av respondentens svar för att ändå försöka öka 

objektiviteten. Dock påverkar alltid egna värderingar och erfarenheter, vilket innebär att 

det i princip är omöjligt att uppnå absolut objektivitet.  

 

Merriam (1994) menar vidare att det är viktigt att kontrollera huruvida resultaten som 

framkommer i studien stämmer överens med verkligheten. Detta kan enligt författaren 

uppnås genom att kontrollera de tolkningar som har gjorts. Den empiriska 

informationen anses därmed som rimlig, eftersom respondenten har fått möjlighet att 

godkänna empirin och därmed uppsatsskribenternas tolkning av vad som framkom 

under intervjuerna. Därmed minskas risken för misstolkningar. Vidare är det enligt 

Merriam (1994) viktigt att vara medveten om risken att respondenternas svar inte alltid 

är trovärdiga och pålitliga. Respondenten för denna uppsats är vice vd hos Rimaster och 

har en helhetssyn över företaget, vilket medför att informationen till den empiriska 

studien kan anses vara trovärdig ur den synvinkeln. Det finns alltid en risk för att 

respondenten kan ge otillförlitliga svar på så sätt att sanningen undanhålls vilket är svårt 

att gardera sig mot. Risken för detta bedöms dock inte som stor för uppsatsen eftersom 

informationen inte innefattar uppgifter som är sekretessbelagda eller borde vara känsliga 

på annat sätt.  
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10 Metodreflektion 
 
De metoder som har använts för att besvara uppsatsens problemformuleringar beskrevs 

under kapitel 2 (Metod). Syftet med att redogöra för vilka metoder som använts var att 

läsaren själv skulle kunna bilda sig en uppfattning om de resultat och slutsatser som 

presenterats verkar rimliga. Här följer en metodreflektion som ska ge läsaren 

information som utreder eventuella oklarheter i uppsatsskribenternas tillvägagångssätt. 

 

Uppsatsen hade en kvalitativ ansats som utgångspunkt och en utvärdering genomfördes 

av den lönsamhetsmodell och kundstatusmatris som sammanställts. Då syftet delvis 

innebar att sammanställa en modell åt ett svenskt tillverkningsföretag har endast ett 

företag inkluderats i studien. Den empiriska studien gjorde att modellerna lämnade det 

teoretiska rummet och fick skåda dagsljus i verkligheten, Rimaster. Beståndsdelarna i 

lönsamhetsmodellen och kundstatusmatrisen skulle uppnå vissa krav, vilka beskrevs i 

kapitel 1.5 (Avgränsningar). Dessa krav togs fram av uppsatsskribenterna och anses 

rimliga som utgångspunkt för modellernas innehåll. Om inte en sådan avgränsning hade 

gjorts skulle modellerna kunna innefatta både fler och även mer komplicerade 

komponenter. Även bedömningen av hur kraven uppfylls utfördes av 

uppsatsskribenterna och kan därmed kännas subjektiv, men utifrån den 

informationssökning i form av teorier och litteraturstudie som gjordes är förhoppningen 

att bedömningen blivit så representativ och objektiv som möjligt. Detta går givetvis inte 

att garantera, då en annan forskare kanske hade valt att se problemet ur en annan 

synvinkel. Vad som är rätt eller fel går aldrig riktigt veta. Eftersom studien till stor del 

utgår från ett företag är det näst intill omöjligt att göra en likadan studie, därmed kan 

generaliserbarheten till viss del ifrågasättas. Lönsamhetsmodellen och 

kundstatusmatrisen anses ändå vara användbara av andra tillverkningsföretag i en 

liknande situation som Rimaster. Detta eftersom modellerna vilar på en teoretisk grund 

som används av många tillverkningsföretag7 samt att kundernas lönsamhet faktiskt visas 

på ett alternativt sätt gentemot gängse metoder. Då bidragskalkylering även används 

inom andra branscher borde modellerna även gå att applicera hos exempelvis 

serviceföretag. Att kunna använda modellerna inom andra områden är inget mål med 

uppsatsen, utan det nämns endast för att poängtera att möjligheten finns.  
                                                
7 Som nämnt i referensramen använder 10 procent av de svenska tillverkningsföretagen bidragskalkyl och 
32 procent en kombination av självkostnads- och bidragskalkyl (Ask och Ax 1995), (Nehler 2001).  
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Uppsatsen kan tyckas ha ett speciellt upplägg där teorier först behandlas i kapitel 3 

(Teoretiska referensram) och att samma författare även återfinns i kapitel 4 (Empiri � 

litteraturstudie). Det främsta skälet för detta är att ge uppsatsen en bra balans mellan 

olika kapitel och samtidigt underlätta för läsaren som får mindre information att 

bearbeta per kapitel. För att göra uppdelningen tydlig är de grundläggande eller 

bakomliggande teorierna för uppsatsen beskrivna i kapitel 3 (Teoretiska referensramen) 

medan kapitel 4 (Empiri � litteraturstudie) behandlar kundlönsamhet. Där sker en 

fördjupning i de kalkylmetoder som i litteraturstudien visat sig användas för mätning av 

kundlönsamhet. Därmed påträffas samma författare under bägge rubrikerna. Och 

eftersom litteraturstudien inte påträffade några författare som nämnt själkostnadskalkyl 

som en bra metod att mäta kundlönsamhet på, finns den därför inte nämnd i kapitel 4 

(Empiri � litteraturstudie). Detta utesluter dock inte att självkostnadskalkylen används 

av företag vid kundlönsamhetsberäkningar. 

 

En uppmärksam ekonom som läser uppsatsen undrar säkert varför inga uträkningar har 

utförts. Varför inte lönsamhetsmodellen har testats med ett riktigt fall? Det finns flera 

skäl. Det främsta skälet är att mätningarna av hur många enheter varje kund kräver av 

per trång sektion skulle vara mycket tidskrävande. Dessutom finns ett problem med 

självkostnaden, i uppsatsen kallad styckkostnad, som för tillfället är baserat på ett 

timpris där vissa gemensamma kostnader är inbakade. För att en uträkning skulle kunna 

utföras måste kostnaderna således omfördelas. Styckkostnaden ska endast innehålla de 

kostnader som direkt går att knyta till kalkylobjektet, så att ingen fördelning sker. Det 

skulle visserligen gå att räkna med de täckningsbidrag som företaget använder men om 

uträkningen ska ske helt enligt modellen och bidragstankegången skulle resultatet bli 

skevt. Det skulle även gå att begränsa sig till att endast mäta en trång sektion och 

exempelvis två kunder, men trots detta skulle mätningen kräva mycket tid för att bli 

trovärdig. Om försäljning används som exempel som vid beskrivningen av 

lönsamhetsmodellen är det viktigt att ha i åtanke att Rimaster har 70 aktiva kunder och 

försäljarna därmed inte behandlar alla kunder varje dag och kanske inte heller varje 

vecka. Således skulle mätningen tyvärr bli för tidskrävande att utföra inom uppsatsens 

tidsram. 
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Angående kapitel 7.4.4 (Volym- och lönsamhetsmatris) och matrisen som visas, är det 

viktigt att poängtera att den endast visas för att visa tankegången för läsaren. För att 

använda matrisen i verkligheten krävs vidare utveckling.  

 

Både lönsamhetsmodellen och kundstatusmatrisen har förändrats till kapitel 8 

(Slutsatser). Dessutom kan det tyckas vara konstigt att ytterligare en matris har 

framställdes i kapitel 7.4.4 (Volym- och lönsamhetsmatris). Allt detta har uppkommit 

på grund av respondentens tankar samt problem. Uppsatsskribenternas bedömning kan 

därför verka okritisk, men eftersom syftet bland annat ämnar sammanställa en 

lönsamhetsmodell som är lämplig för ett svenskt tillverkningsföretag kan både 

modifieringen av lönsamhetsmodellen och kundstatusmatrisen samt den tillkomna 

volym- och lönsamhetsmatrisen rättfärdigas. 
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11 Vidare forskning 
 
Uppsatsens synsätt på kundlönsamhet och trånga sektioner verkar vara tämligen 

oanvänt i dagsläget, men som så mycket annat så går detta i trender. Teorier, argument, 

klädmode, frisyrer och matlagning är några exempel på allt som följer trender. Om en 

teori har hög popularitet idag kan den ha fallit i glömska om fem år. Därför vore det 

intressant att göra en undersökning om trender inom ekonomin om teorier, kalkyler eller 

ekonomiska tillvägagångssätt. Det går antingen att se om ett visst intervall kan finnas, 

om det är en viss typ av personer som startar trenderna eller om vissa teorier är frekvent 

återkommande. Den här typen av forskning kan tyckas ligga utanför uppsatsens område 

men eftersom tanken väcktes under litteraturstudier av teoriböcker från mitten av 1900-

talet ansågs den intressant att nämnas även här. 

 

En, för uppsatsen, mer relevant vidare fördjupning skulle vara att göra en jämförelse 

mellan ABC och att mäta kundlönsamhet med trång sektion. Studien skulle kunna 

genomföras på ett företag som använder ABC-system parallellt med ett annat 

kalkylsystem (gärna bidragskalkyl). Då vore det intressant att undersöka om samma 

kunder blir lönsamma med de olika systemen samt att se om det proportionellt blir stora 

skillnader mellan de olika systemen. 

 

För att undersöka kundlönsamhetsbedömning med trånga sektioner mer specifikt är det 

intressant att se om de trånga sektionerna kan viktas på något generellt sätt. 

Fördjupningen skulle innebära en bred undersökning av flera företag, för att utreda vad 

eller vilka trånga sektioner som anses viktiga. Någon slags rangordning skulle ske där 

företag som inte använder trånga sektioner skulle få beskriva mätpunkter de tycker är 

viktiga att mäta eller mätpunkter de skulle vilja kunna mäta för att granska 

kundlönsamheten. Om det går att vikta skulle det även kunna gå att göra ett slutligt 

genomsnitt som är mer exakt än det som används i uppsatsen. Det skulle gå att säga att 

den här kunden är mest lönsam, istället för att enbart kunna säga att den här kunden är 

olönsam i den här trånga sektionen men lönsam i de andra. Det kan visserligen kännas 

onödigt eftersom det är viktigt och användbart att kunna se var kunden är olönsam för 

att kunna göra något åt problemet, men med en sådan viktning skulle det vara enklare 

att rangordna kunderna efter lönsamhet. 
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Vidare är det av stor vikt att undersöka hur de trånga sektionerna kan mätas på bästa 

sätt, samt hur frekvent uppdateringar bör göras. Detta är frågor som alla företag som 

använder denna metod kommer att ställa. Det finns mycket litteratur och forskning runt 

ABC, som har liknande uppdateringsbehov, och därmed skulle litteraturstudier kunna 

utföras inom det området. ABC-kalkylering skulle även kunna vara ett lämpligt objekt 

för �benchmarking� för hur de trånga sektionerna ska kunna mätas. Här måste även 

fallstudier utföras. 

 

Ytterligare en fundering som uppkom under litteraturstudien var i hur stor utsträckning 

de i uppsatsen kallade framtida kundlönsamhetsberäkningarna används. I det empiriska 

kapitlet presenterades respondentens tankar om framtida kundlönsamhet. Holmqvist 

trodde att det var mest ur en akademisk synpunkt som intresset låg. Beräkningarna 

innebär mycket estimeringar, som tidigare har bekräftats, vilket gör uträkningarna 

osäkra. Därmed är en relevant fråga att ställa om de verkligen används för att mäta 

kundlönsamhet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för intervju 1. 2005-11-11 

• Mäter Rimaster kundlönsamhet? 

• Hur mäter Rimaster kundlönsamhet? 

! Endast intäkter eller kostnader? 

! TB (Intäkter � särkostnad) 

! Fördelas samkostnader (fasta kostnader) till kunder och i så fall 

hur? 

 

• Vilka kostnader orsakar en viss kund? 

• Finns det möjlighet att få siffror om kunder?  

! Försäljning, kostnader 

! Vilka produkter som säljs (pris, volym).  

! Alla kostnader för dessa produkter. 

 

• Är det möjligt att härleda de administrativa kostnaderna till speciella kunder: 

försäljningstid/-kostnad, lager, transport, service, personalkostnader�  

• Tänker Rimaster på framtida kundvärden, satsar företaget på långvariga 

relationer? 

• Vilket kalkylsystem används för att räkna ut produktkostnad? 

 

Hur har Rimaster tänkt, hur har de tagit fram: 

• Kostnadsställen, kostnadsfördelning, fördelningsnycklar 

• Hur räknas påläggen ut?



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 2. 2005-12-07 
! Hur mäts kundlönsamhet idag? 

! Varför mäts kundlönsamhet? 

! Vilka alternativa sätt finns för att mäta kundlönsamhet? 

! Hur kan en modell för kundlönsamhetsmätning utformas? 

 

Slutligen är målet att sammanställa, utforma samt pröva en lämplig lönsamhetsmodell. 

Presentera kundlönsamhetsmodell, kundstatusmatris och kundpyramiden  

 

Kundlönsamhetsmodell 
• Gå igenom nyckeltalen i ordning och var för sig. Beskriv och diskutera varje 

nyckeltals relevans för modellen.  

• Hur enkelt det är att så fram siffror för modellen. 

• Vilka trånga sektioner kan vara lämpliga för Rimaster i dagsläget? 

• Exempel på trånga sektioner är försäljningstid, administration, tillgång på 

material eller produktionstid, kapital. 

 

Kundstatusmatris  

• Diskutera kundstatusmatrisen.  

• NKI är det relevant för matrisen? Görs det NKI undersökningar i dagsläget? 

• Finns det andra mått som borde inkluderas? 

 

Slutligen 
Tycker Mikael att modellen uppfyller kriterierna? Är kriterierna bra? Borde det tilläggas 

något kriterium? 

 

Modellens kostnader får inte överstiga nyttan, den ska vara användarvänlig, enkel, 

jämförbar och ge realistiska mått. Dessutom får den inte innebära för stora förändringar 

i företagets nuvarande redovisningssystem. 
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Sammanfattning 
Förändringar i företags verksamhet och i omvärlden har lett till att det blir allt viktigare för företag att fokusera på och 
vårda sina kundrelationer. Det är därför av stor betydelse att företag satsar på ”rätt” kunder, det vill säga de kunder som är 
lönsamma för företaget. Problem som kan uppkomma om företag inte är medvetna om kundernas värde är att resurser kan 
missallokeras och för mycket pengar kan läggas på olönsamma kunder. Trots detta är det i dagsläget många företag som 
inte beräknar sina kunders lönsamhet. När företaget vet hur lönsamma deras kunder är kan segmentering efter lönsamhet 
användas, för att tydliggöra hur kundbasen ligger till.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka olika sätt att mäta kundlönsamhet. Vidare är syftet med uppsatsen att 
sammanställa, utforma och utvärdera en lämplig lönsamhetsmodell för ett svenskt tillverkningsföretag.  
 
För uppsatsen har tre djupintervjuer genomförts, varav två besöksintervjuer och en telefonintervju. Respondent på 
samtliga intervjuer var Mikael Holmqvist, vice vd på Rimaster. 
 
Det finns åtskilliga sätt att mäta kundlönsamhet. Det kan mätas genom framtida mått, som kundens livstidsvärde eller 
”return on relationship”. För att undersöka hur lönsamma kunderna är kan även aspekter som exempelvis vinsttillväxt per 
kund och år, anskaffningskostnad, varumärke, image och kunskap beaktas. Vidare kan kundlönsamhet mätas genom 
historiska mått, där den vanligaste metoden är någon form av kalkyl. Bidragskalkyler, självkostnadskalkyler och ABC-
kalkyler har diskuterats i uppsatsen. Efter en teorigenomgång och en litteraturstudie har en lönsamhetsmodell utformats, 
och därefter utvärderats av ett företag. Modellen bygger på bidragskalkylering och huvudkomponenten är täckningsbidrag 
per trångsektionsenhet. Det finns många olika typer av trånga sektioner, som exempel kan ges försäljning eller arbetstid. 
Att mäta trånga sektioner är inget ovanligt i sig, men att använda det i sammanhang med kundlönsamhet är något som 
verkar ha fallit i glömska.  
 
I uppsatsen behandlas även segmentering av kunder, framförallt med lönsamhet som utgångspunkt. För att enklare kunna 
förstå och jämföra kundernas lönsamhet per trång sektion, som lönsamhetsmodellen redovisar, har en kundstatusmatris 
utformats. I matrisen ges även möjligheten att jämföra de olika trånga sektionernas lönsamhet med nöjdkundindex. Detta 
ger företaget en bra sammanfattande bild av var kunden är lönsam eller olönsam samt om kunden är nöjd eller missnöjd 
med företaget.   
 
Kombinationen av lönsamhetsmodellen och kundstatusmatrisen utgör ett bra verktyg till exempel vid kundanalys, 
resursfördelning, förbättringsarbete eller vid förhandlingar med kunder. 
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Background 
Changes in a company�s activities and in the environment have led to that it becomes more and more important to focus at 
and pay attention to customer relationships. For that reason it is important that companies commit themselves to the 
�right� customers, which are the customers that are profitable for the company. Problems as misallocated resources can 
easily arise if companies are not aware of the value of the customers. Despite this fact, a lot of companies do not estimate 
the profitability of the customers. When the company knows the value of the customers segmentation based on profitability 
can be useful, to elucidate how the customer base looks like.  
 
The aim of the study is to examine different ways of measuring customer profitability. Furthermore, the purpose of the 
study is to construct, design and evaluate an appropriate profitability model to be used of a Swedish manufacturing 
company.  
 
Three interviews have been made, two interviews by visit and one over the telephone. The interviewee has in all three 
cases been Mikael Holmqvist, deputy managing director at Rimaster.  
 
There are several ways to measure customer profitability. It can be measured through futuristic measures, as the lifetime 
value of the customer, or the return on relationship. To investigate how profitable the customers are, it can further be 
useful to considerate aspects as growth in profit by customer and year, acquisition cost, trademark, image and knowledge. 
Customer profitability can also be measured through historical measures, where the most common method is a calculation 
by some kind. Calculations based on cost price, margin cost or ABC is discussed in the thesis. A survey of theoretical 
framework and literature is made, followed by the construction of a profitability model. This model is later being 
evaluated by a manufacturing company. The model is based on marginal cost and the main part is contribution margin by 
bottleneck unit. There are different types of bottlenecks, sale or working hours can be mentioned as examples. The 
measurement of bottlenecks is not unusual, but using it together with customer profitability is something that seems to 
have been forgotten.  
 
The thesis also considers segmentation of customers, foremost based on profitability. A “customer status matrix” has been 
designed, to be able to compare and to simplify the understanding of customers profitability measured by bottleneck. The 
matrix also facilitates the evaluation of the profitability of the bottlenecks and the customer satisfaction index. All this 
together produces a summarizing view of in which section of the company the customer is profitable or unprofitable, and 
if the customer is satisfied or not with the company.  
 
The combination of the profitability model and the customer status matrix constitute a good tool when it comes to for 
example customer analysis, distribution of resources, work to make improvements or in negotiations with customers.   
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