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5 strategier som ökar lönsamheten 
 

När du vill öka lönsamheten finns det grovt sett bara 2 vägar:  

1) öka intäkterna 

2) sänk kostnaderna 

Inga nyheter så långt, eller hur? Fast om vi tar det en nivå djupare och koncentrerar 

oss på intäkterna (vilket oftast är både enklare, roligare och ger bättre resultat än ha 

allt fokus på att jaga kostnader) kan vi utgå ifrån 5 strategier som var för sig kan ha 

riktigt kraftig resultatpåverkan. Och tillsammans…? WOW!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fler affärer. När jag lärde mig försäljning sa min mentor: -Kom ihåg att mängden 

kundkontakter avgör antalet affärer! Det har visat sig stämma. Så vill du ha fler 

affärer – ha fler kundkontakter. Har du koll på din säljprocess och de resultat du 

har kan du dessutom målstyra dina aktiviteter så att du vet ganska exakt hur 

många kundkontakter du behöver ha för att uppnå din önskade försäljning. 

 

2. Högre kvalitet. Nu menar jag inte kvaliteten på det du säljer utan kvaliteten på 

hur du säljer det. Det finns många steg i säljprocessen som du kan vässa; 

målgruppsurvalet, kontaktfasen, behovsanalysen, hur du hanterar 

invändningar, hu du presenterar dina konkurrensfördelar, avslut (eller avspark 

som jag hellre kallar det), merförsäljning etc. och varje steg kan förfinas och 

förbättras. Bara genom att slipa på hur en av mina kunder genomförde sina 

bokningssamtal gick han från 1 bokat möte på 10 samtal till 5 bokade möten 

på 10 samtal! Vad tror du händer med försäljningen när bokningsfrekvensen 

femdubblas?   
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3. Högre pris. Här finns ofta mycket att 

göra eftersom många har svårt att 

ta betalt och det finns en övertro på 

prisets betydelse i en affär. För några 

dagar sedan coachade jag en 

skicklig hantverkare att höja sitt 

arvode med 17 % rakt av. Det 

kanske inte är möjligt för alla överallt 

men samtidigt: vad är det värsta 

som kan hända? Om kunderna 

tycker att priset blivit alldeles för 

högt lär du ju få veta det och då kan 

du ju sänka priset igen – antingen för 

vissa kunder eller för alla. Och mister 

du någon enstaka kund p.g.a. priset 

kanske det är lika bra? Då kan du ju 

satsa mer på kunderna som 

uppskattar och värdesätter dig 

bättre! Det fina mer att ta bättre 

betalt är att du inte behöver 

anstränga dig mer samtidigt som 

prisökningen direkt hamnar på sista 

raden.  

 

4. Fler lösningar till samma kund, merförsäljning. Vilka ytterligare produkter och 

tjänster kan du erbjuda dina kunder? Vilka extra värden kan du tillföra? Ibland 

är det något du redan har i ditt sortiment som kunden handlar av någon annan 

bara för att kunden inte känner till allt du erbjuder, andra gånger kan det vara 

idé att utöka sortimentet med närliggande lösningar och tillbehör för att skapa 

en större leverans till din kund. Hur skulle en ”plusmeny” se ut i din verksamhet?  

Vad skulle du kunna erbjuda som abonnemang eller serviceavtal? Vilka är dina 

”strumpor på Dressmann”? 

 

5. Sälj oftare till samma kund. När du ser över vilka behov dina kunder har och 

vad du kan hjälpa dem med kommer du säkert att se möjligheter till att erbjuda 

dina lösningar oftare. Det fungerar inte för alla men för väldigt många. Vilka 

varor och tjänster erbjuder du som dina kunder skulle kunna köpa mer frekvent? 

 

Mitt tips är att jobba med en av dessa strategier i taget. Vilken börjar du med? Och 

vilken påverkan på dina resultat tror du att det kan ge? 
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Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig att öka 

lönsamheten är du välkommen att höra av dig.  

 

Vill du veta mer om mina olika coachpaket? Maila 

mig på johan@jdu.se så skickar jag en presentation. 

 

Och eftersom jag gärna tar emot feedback blir jag 

glad om du vill skriva till mig och ge mig feedback på 

det här inlägget. Tack på förhand! 

 

För din framgång, 
Johan Dahl Utveckling 
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