
Examensarbete i företagsekonomi 
 

Civilekonomprogrammet  

 

 

 

 

Key Account Managements värde för säljande 

tjänsteföretag 
 

 
 

 

 

 

 

Magnus Grönhult 

Felicia Karlsson 

 

 

 
Handledare: 

Jörgen Dahlgren 
 

 

 
 

 

 

 

Vårterminen 2015 

ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--15/01957--SE  

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Linköpings universitet 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titel: 

Key Account Managements värde för säljande tjänsteföretag 

 

English title: 

Key Account Management’s value for selling service companies 

 

Författare: 

Magnus Grönhult 

Felicia Karlsson 

 

Handledare: 

Jörgen Dahlgren  

 

Publikationstyp: 

Examensarbete i företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet  

Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 

Vårterminen 2015 

ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--15/01957--SE  

 

Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

www.liu.se 



 3 

Sammanfattning 

 
Titel: Key Account Managements värde för säljande 

tjänsteföretag.  

 

Författare: Magnus Grönhult & Felicia Karlsson 

 

Handledare: Jörgen Dahlgren  

 

Nyckelord: KAM, Key Account Management, Key Account Manager, 

Business-to-business, Värdeskapande, Värde  

 

Bakgrund: Att skapa starka och långsiktiga relationer till sina kunder 

har för företag blivit en nödvändighet i den industriella 

marknadsföringen, där relationerna i sig själva kan ses som 

den viktigaste tillgången för verksamheten. Från området 

inom relationsmarknadsföring har Key Account 

Management vuxit fram och blivit ett populärt begrepp, där 

en koncentrerad mängd av företagets kunder prioriteras 

högre än övriga.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och konkretisera 

det potentiella värde, sett som mellanskillnaden mellan 

fördelar och nackdelar, som skapas för det säljande 

tjänsteföretaget i användningen av KAM.  

 
Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där en komparativ 

studie har genomförts genom att undersöka företag som 

uttalat använder Key Account Management mot företag som 

ej använder KAM, samt kundföretag. För att få tillgång till 

empririn har sex stycken intervjuer med företag genomförts. 

Två som har KAM, två som inte har KAM. Dessutom har 

intervjuer utförts med kund till ett KAM-företag, samt en 

kund till ett företag som inte använder KAM.  

 

Slutsats: Genom att ha en stödjande organisation, fyra centrala delar i 

sitt KAM, kompetenta Key Account Managers, samt aktiva 

kunder är mjuka värden såsom förbättrad relation och 

kundförståelse givet. Dessa kan i sin tur leda till andra 

mjuka och hårda värden och därför ökad lönsamhet. KAM 

är däremot en investering som tar mycket resurser, samtidigt 

som flertalet potentiella nackdelar är tänkbara. Värdet har i 

denna studie identifierats som skillnaden mellan tänkbara 

fördelar och nackdelar, men detta skiljer sig åt från företag 

till företag vilket gör att det faktiska värdet varierar.   
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Abstract  

 
Title: Key Account Management’s value for selling service 

companies  

 

Authors:  Magnus Grönhult & Felicia Karlsson 

 

Supervisor: Jörgen Dahlgren  

 

Key words:  KAM, Key Account Management, Key Account Manager, 

Business-to-business, Value creation, Value 

 

Background:  To build strong and long-lasting customer relationships has 

become a necessity in industrial marketing, whereat the 

relationships in itself can be viewed as the most important 

asset for the company. Key Account Management has its 

roots in relationship marketing and has grown in popularity 

the past decades. By selecting and focusing primarily on a 

few key customers, which the company deems to be the 

most important, Key Account Management is purposed to 

generate and locate value.  

 

Purpose:  The purpose of this paper is to describe and substantiate the 

potential value, seen as the difference between advantages 

and disadvantages, that Key Account Management may 

provide for the selling company.  

 

Method:  The study has a qualitative approach consisting of six 

interviews. Two companies with Key Account 

Management, two companies without KAM and two 

customer companies were interviewed in a comparative 

design. One of the customers had a relationship to one of the 

companies with KAM, whilst the other one did not.  

 

Conclusions:  By having a supporting organization, four critical aspects to 

the companies KAM, a qualified Key Account Manager, 

and active customers, soft values as improved relationships 

and customer understanding are guaranteed. These can in 

turn enable access to other soft and hard values that leads to 

higher profit. KAM is however an investment which 

occupies a lot of resources, alongside with creating potential 

disadvantages. The value has in this study been identified as 

the difference between potential advantages and 

disadvantages, but these differ from company to company 

which in turn makes the actual value from KAM various.  
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Förord 
 

Vi vill tacka samtliga respondenter som deltagit och bidragit med inblick i deras arbete. 

Dessutom vill vi rikta ett tack till våra medstundenter som via opponeringstillfällen bidragit 

med värdefulla åsikter.  

 

Linköping, den 24 juni 2015 

 
 
 

Magnus Grönhult  Felicia Karlsson 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

”Relationship management between buyers and sellers  is much like that between 

husbands and wives.” (Levitt, 1983 s.87)  

 

Att skapa starka och långsiktiga relationer till sina kunder har för företag blivit en 

nödvändighet där relationerna i sig själva kan ses som den viktigaste tillgången för 

verksamheten (Frederick & Webster, 1992). Levitt (1983) målar upp relationen mellan det 

säljande företaget och kunden som ett äktenskap då kontakten ofta inte bryts efter 

försäljningen utan snarare intensifieras. Kundens köpbeslut kretsar inte idag i lika stor 

utsträckning kring att köpa ett föremål som Levitt (1983) liknar vid att ha en tillfällig flört, 

utan kunden tar beslutet att ingå ett seriöst förhållande – ett äktenskap. Att enbart fokusera på 

säljaktiviteterna är därför inte längre tillräckligt utan det krävs en ny strategi av det säljande 

företaget. Försäljningen är bara frieriet som efterföljs av äktenskapet och hur lyckligt detta 

äktenskap blir beror till stor del på hur väl det säljande företaget kan förvalta relationen. 

(Levitt, 1983) 

 

Byggandet av en närmre relation till sina kunder har uppmärksammats inom den akademiska 

litteraturen (Tzempelikos & Gounaris, 2013), där området relationsmarknadsföring har fått ta 

stor plats (Wengler, 2006). Relationsmarknadsföringen kan ses som: 

 

”… a genuine focus-shift by which marketers move away from concentrating on 

individual sales toward building value-laden relationships with their exchange 

partners.” (Li & Nicholls, 2000 s. 450) 

 

Berry (2002) skriver att relationsmarknadsföringens huvudfokus har legat på kvarhållning av 

kunder i en allt mer konkurrensutsatt miljö. Att hela tiden söka och vinna nya kunder kan i 

längden bli oerhört kostsamt för ett företag medan arbetet med att behålla och bygga upp en 

stabil kundgrupp istället innebär en lägre kostnad. Vidare innebär detta arbete att företaget 

erhåller en bättre stabilitet då etablerade kunder frekvent gör nya köp samt att de tenderar att 

köpa mer av företaget som de har byggt upp en relation till. Tilliten till företaget kan även 

innebära att kunden är villig att betala ett högre pris för erbjudandet och att kunden i sin tur 

kan hänvisa nya kunder till företaget. Att bygga upp en lojal kundgrupp minskar samtidigt 
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utrymmet för konkurrenter att ta sig in på marknaden, vilket även det ger en ökad stabilitet till 

verksamheten. (Christopher, Payne & Ballantyne, 2002) 

  

På senare tid är det begreppet Key Account Management (hädanefter KAM) som vunnit allt 

större popularitet (Al-Husan & Brennan, 2009). KAM är en naturlig utveckling av 

relationsmarknadsföringen och det fokusskifte som har skett bland företag (McDonald, 

Millman, Rogers, 1997), och Wengler (2006) menar att KAM är ett mycket kraftfullt 

tillvägagångssätt inom marknadsföringen och en källa till stora vinster. Tanken med KAM, 

enligt Millman och Wilson (1999) samt Barett (1986), är att välja ut en mindre skara av 

kunder som representerar en hög andel av företagets intäkter. Dessa kunder anses vara vitala 

för företaget, och klassificeras därmed som väldigt viktiga (Homburg, Workman Jr. & Jensen, 

2002).  

 

En stor del av den befintliga teorin kring ämnet anser att KAM, vid en lyckad 

implementering, kan föra med sig fördelar såsom ökad försäljning och förbättrad 

försäljningsproduktivitet, vilket i sin tur leder till en ökad lönsamhet för företaget (McDonald 

et al., 1997). Dock kan det finnas andra anledningar till att ett företag väljer att implementera 

KAM än direkt ekonomiska. En nyckelkunds strategiska värde kan även baseras på potentiell 

tillgång till ny teknologi och processkunskap, tillgång till en ny marknad eller att kunden i sig 

har ett referensvärde (Millman & Wilson, 1999). En nyckelkunds strategiska värde betonas 

även av McDonald et al. (1997) som menar att KAM är en strategiskt långsiktig aktivitet och 

Al-Husan och Brennan (2009) framhäver KAM som ett fundamentalt element i skapandet av 

långsiktiga partnerskap med nyckelkunder. 

  

Det finns dock flertalet risker och svårigheter med KAM. Ett företag som fokuserar alltför 

mycket på sina existerande nyckelkunder kan riskera att förbise övriga, både befintliga och 

potentiella, kunder och affärsmöjligheter. En ytterligare risk är att företaget missar 

fundamentala förändringar på marknaden genom att för mycket resurser läggs på 

nyckelkunderna och att externa faktorer då inte uppmärksammas (Cardozo, Shipp & Roering, 

1987). Detta kan i sin tur skada relationen och leda till att företaget mister nyckelkunden 

(Cheverton & McDonald, 2000). Med nyckelkundsklassificering ökar även 

beroendehetsgraden till denna koncentrerade kundskara, vilket enligt Piercy och Lane (2006) 

kan begränsa företagets strategiska frihet och förmåga att manövrera verksamheten vid 

förändringar. Vidare beskrivs att företaget då överlämnar en för stor del av kontrollen till 
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kunderna som i sin tur kan använda den till sin egen vinning. Potentiella konsekvenser av 

detta kan vara fallande priser på företagets produkter, mindre lönsamhet och att kunderna 

utnyttjar deras marknadsinflytande. Wengler (2006) poängterar att införandet av KAM 

innebär en stor kostnad för företaget, vilket gör att riskerna och svårigheterna blir av ännu 

större betydelse då företaget vill att investeringen ska vara lönsam. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Trots potentiella risker och svårigheter med KAM menar Wengler (2006) att i en tid där 

konkurrensen mellan industriella företag tätnar blir ett stort fokus på nyckelkunder och en 

närmre relation företagen emellan mycket avgörande. För att kunna stå starka i förhållande till 

sina konkurrenter har KAM därmed blivit ett alltmer vanligt alternativ. Han lyfter dock ett 

varningens finger för valet att implementera KAM då många företag enligt studier har använt 

KAM enbart som en utvecklad säljstrategi istället för att se det som ett mer sofistikerat 

tillvägagångssätt i den relationsbyggande marknadsföringen där värdeskapandet står i fokus. 

Det har lett till att många företag i realiteten inte har uppnått de fördelar och värdet som följer 

av dessa som den befintliga teorin framhåller. (Wengler, 2006) Därmed är Levitts (1983) 

liknelse med äktenskapet mycket påtagligt. Försäljningen är bara den inledande kontakten 

som visar att det finns ett intresse från båda parter, vilket gör det tänkbart att utveckla en 

närmre relation. Precis som det verkliga äktenskapet kräver hårt arbete och mycket omsorg 

för att kärleken ska hållas vid liv behöver företaget som väljer att implementera KAM 

fortsätta att vårda relationen i alla skeden för att kunna åtnjuta sig ett så stort värde som 

möjligt till följd av KAM.  

 

Värdeskapande ses vidare som den grundläggande, drivande faktorn till att utbyten mellan 

parter uppstår och Pardo, Henneberg, Mouzas och Naudè (2006) menar att den tidigare 

forskningen ofta lyfter fram att implementeringen av ett KAM-program ska bidra med 

gemensamma fördelar mellan de båda parterna. Dock har synen på värde och värdeskapande 

varit uppdelad i den tidigare forskningen, med tyngdpunkten på kundens perspektiv och vilket 

värde som skapas för kunden.   

 

Att utveckla nyckelkunder är ett strategiskt arbete som sträcker sig över lång tid då 

intentionen är att knyta starkare band till viktiga kunder och därmed skapa en djupare relation 

(McDonald et al., 1997). Detta arbete kräver resurser och organisatoriska förändringar, vilket 
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innebär stora investeringar för det säljande företaget. För att ett företag då ska vilja satsa på 

KAM så måste även de kunna tillgodogöra sig ett större värde av den långsiktiga relationen 

som byggs upp till nyckelkunderna. Värdeskapandet är därmed en lika viktig del för det 

säljande företaget som för kunden, men är inte något som har fått ta en lika stor plats i den 

tidigare forskningen. Detta innebär dock att en viktig del i den värdeskapande relationen har 

utelämnats (Pardo et al., 2006). 

 

I takt med att kunder blir mer krävande i sina önskemål om att få individuella behov uppfyllda 

(Wengler, 2006) så har företagets anpassningsförmåga blivit en avgörande del i 

relationsarbetet. Ojasalo (2002) menar att förmågan till anpassning av sina erbjudanden utgör 

ett effektivt sätt att stärka sina nyckelkundsrelationer på, men att högre anpassning också 

kräver djupare kunskap och förståelse för kunden. Att kunskapsintensiteten i tjänster har ökat 

allt mer (Ritala, Hyötylä, Blomqvist & Kosonen, 2013) kan därmed ses som en strävan efter 

att kunna tillgodose sina kunders unika behov i allt större utsträckning. Detta har också lett till 

att ett större intresse har riktats mot tjänsteföretags kundrelationsarbete. Precis som Ritala, 

Hyötylä, Blomqvist och Kosonen (2013) uttrycker det är tjänster ofta mer heterogena till sin 

natur, vilket kan betyda att tjänsteföretag har möjlighet till en bättre anpassningsförmåga än 

rena produktföretag. Nätti och Palo (2012) lyfter specifikt fram mer professionella 

tjänsteföretag för vilka de menar att kunskap utgör den viktigaste resursen för att kunna 

utveckla och leverera mer kvalificerade kunderbjudanden och där kunskapen genereras från 

interaktionen med kunden. Därmed skulle KAM kunna ses som en väl lämpad arbetsmetod 

för mer professionella tjänsteföretag (Nätti & Palo, 2012; Ojasalo, 2002), då det i 

utvecklandet och leveransen av dessa tjänster även krävs en hög grad av förtroende och nära 

kontakt mellan parterna, vilket KAM kan bidra med enligt Nätti och Palo (2012). Dock har 

betydelsen av KAM för tjänsteföretag fortfarande inte utforskats tillräckligt i proportion till 

den ökade efterfrågan på den här typen av mer kunskapsintensiva tjänster och därmed dess 

växande relevans.  

 

I den tidigare forskningen har ljus riktats mot tillverkande företags försäljning, vilket 

visserligen till viss del har inkluderat tjänster (Millman, 1996). Dessa tjänster har däremot 

setts som ett tillägg till produkter för att utforma erbjudanden i KAM-program, vilket gör att 

det finns mycket kvar att utforska med enbart tjänster i fokus. Då den tidigare forskningen, 

bortsett från vad Ritala, Hyötylä, Blomqvist och Kosonen (2013) för fram, inte har gjort 

någon tydlig åtskillnad mellan tillverkande företag och tjänsteföretag kan det antas att det 
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finns ett antagande om att befintlig teori kan appliceras på båda typer. Genom att belysa 

tjänsteföretag och undersöka värdet av KAM i den här kontexten strävar denna studie därmed 

efter att bidra till implementerings- alternativt avvecklingsdiskussionen gällande KAM hos 

det säljande tjänsteföretaget.  

        

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och konkretisera det potentiella värde, sett som 

mellanskillnaden mellan fördelar och nackdelar, som skapas för det säljande tjänsteföretaget i 

användningen av KAM.  
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2 Metod 
 

2.1 Val av område/bransch  

 
Genomgången av den existerande litteraturen kring ämnet KAM har påvisat områden där det 

finns utrymme för ytterligare forskning (Pardo et. al., 2006; Nätti & Palo, 2012). Därmed 

föreföll en studie kring värdeskapandet till följd av KAM för det säljande tjänsteföretaget 

intressant och ett viktigt bidrag till forskningen. Eftersom Nätti, Halinen och Hanttu (2006)  

lyfter KAM som ett mycket användbart arbetssätt i professionella tjänsteföretag har studien 

valt att undersöka aktörer verksamma inom teknikkonsultbranschen. Det är också en 

utvecklad bransch med många aktörer, där KAM är ett koncept som i stor grad används, 

enligt egna efterforskningar. Även den typ av tjänster som företagen erbjuder kan anses ligga 

i linje med faktorn systemförsäljning, vilken är en av de fyra faktorer (presenteras närmre i 

teoriavsnittet) som enligt vår mening som författare är en genomsyrande beståndsdel i den 

tidigare forskningen kring ämnet KAM.    

 

2.2 Forskningsdesign 

 
För att uppfylla studiens syfte har en komparativ design valts då företag som uttalat har 

implementerat KAM har jämförts med företag som ej uttalat arbetar med KAM. Genom att 

ställa kontrasterande fall mot varandra har de särskiljande dragen utgjort utgångspunkt för den 

diskussion som förs i analysen. Genom en jämförelse mellan företag med och utan KAM kan 

skillnaderna indikera det värde som skapats till följd av användningen av KAM. En 

affärsrelation har naturligt en motpart och därför har även kundens syn på relationsarbetet 

med eller utan KAM undersökts för att fånga upp båda sidorna av värdeskapandet. På så sätt 

kan en mer nyanserad förståelse för det eventuella värde som uppstår till följd av KAM 

uppnås. Det jämförande elementet utgör grunden i den komparativa designen och genom att 

jämföra det studerade sociala fenomenet i flera olika eller motsatta fall kan en större förståelse 

uppnås (Bryman, 2012).  

 

2.3 Ansats 

 
När det kommer till metodologiska angreppssätt görs vanligtvis en distinktion mellan 

kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativ forskning är en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data, medan kvalitativ forskning lägger 

tonvikten vid ord och hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. (Bryman, 
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2012) Vi ämnar undersöka ett empiriskt outforskat område, vilket i sin tur betyder att nya 

upptäckter och en djupare förståelse eftersträvas. Bryman (2012) skriver att ett huvudsakligt 

intresseområde vid kvalitativ forskning är att sätta sig in och förstå världen som 

undersökningspersonerna upplever den, vilket överensstämmer med strävan att erhålla ny 

information och förståelse. Enligt Patton (2002) är ordet beskrivning centralt vid kvalitativ 

data. Beskrivning i denna mening avser att beskriva informanternas värld och deras 

uppfattning, som författarna i sin tur fått beskrivna för sig. Genom att utföra intervjuer har 

författarna fått ta del utav informanternas verklighet och tankar för att kunna erhålla svar till 

denna studies frågor. Valet utav kvalitativ metod har därför ansetts vara det givna valet till 

detta examensarbete.  

 

2.4 Val av företag 

 
Eftersom vi befinner oss i Linköping var den ursprungliga tanken att enbart välja företag med 

lokala kontor i Linköpings närområde, vilket samstämmer med bekvämlighetsurvalet som 

säger att de som väljs ut är närmst till hands (Bryman, 2012). På grund av bristande intresse 

från tillfrågade företag fick det geografiska området dock utökas. Tre stycken företag som var 

villiga att ställa upp på intervju lokaliserades slutligen i Linköping; Dekra Indsutrial, FORCE 

Technology och Combitech. Det sista företaget, DNV GL, besöktes i Malmö. Samtliga företag 

är aktiva inom teknikkonsultbranschen. Utav dessa företag använder DNV GL och Combitech 

uttalat KAM, medan Dekra Industrial och FORCE Technology inte gör det.  

 

De två studerade kundföretagen – Alstom och Finnlines Ship Management, valdes helt och 

hållet ut med grund i bekvämlighetsurvalet för att få ett godkännande från det säljande 

företaget att få intervjua en utav deras kunder. Målet var att studien skulle omfatta en kund 

från respektive säljande företag men då alla inte ville ge sitt godkännande till att involvera 

kunden blev antalet studerade kunder enbart två. Finnlines Ship Management är kund till 

DNV GL som uttalat arbetar med KAM medan Alstom är kund till Dekra Industrial som inte 

arbetar med KAM. Därmed har information från alla sidor samlats in, om ändå litet till antal, 

för att få alla perspektiv representerade i jämförelsen. Att de säljande företagen i det här fallet 

styrde urvalet av kundföretagen kan ha lett till att de medvetet valde ut en kundrelation som 

får dem att framstå i bra dager. Detta är en oundviklig risk som har tagits i beaktning vid 

analysen av det insamlade materialet men då vi inte hade tillgång till tillräcklig information 
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för att kunna identifiera en urvalsram så ansågs det valda tillvägagångssättet ändå kunna bidra 

med värdefulla data.  

 

2.5 Metod för insamling av empiri 

 
2.5.1 Intervjuer 

 
Den kvalitativa intervjun har tillämpats som insamlingsmetod av empiri i syfte att besvara 

studiens forskningsfrågor. Den valda metoden ansågs lämplig då den enligt Bryman (2012) 

ger utrymme för stor flexibilitet, följsamhet och ingående svar från respondenterna.  

  

Strukturen på de genomförda intervjuerna har varit semistrukturerad, vilket innebär att 

samtalen till viss del följde en intervjuguide med förbestämda frågor (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Dock var frågorna av öppen karaktär för att lämna utrymme för respondenterna att 

kunna tala fritt och i viss utsträckning styra samtalet i den riktning som denne ansåg relevant. 

Detta då målet med denna typ av intervju är att fånga upp intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser i syfte att kunna tolka innebörden av det studerade fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därmed kunde även kompletterande följdfrågor som inte fanns med i 

intervjuguiden ställas av intervjuarna för att kunna komma åt så uttömmande svar som 

möjligt. Den semistrukturerade intervjun sågs som det mest fördelaktiga valet på grund av att 

den erbjuder flexibiliteten som eftersträvas för att kunna få utförliga svar om 

intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser av KAM. Samtidigt gör elementet av 

struktur det möjligt att kontrastera de företag som uttalat arbetar med KAM mot de som inte 

gör det för att kunna se eventuella skillnader och likheter.  

 

2.5.2 Val av intervjupersoner  

 
Det har genomförts en intervju med en representant från respektive medverkande företag, 

därmed har sammanlagt sex intervjuer gjorts. Från de säljande företagen har en Key Account 

Manager, en marknadschef, en affärsområdeschef samt en senior affärsutvecklare intervjuats. 

För kundföretagen har en inköpschef samt en teknisk inspektör intervjuats.  
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I tabellen nedanför presenteras en sammanställning av de medverkande respondenterna, med 

angiven titel och aktiv tjänst inom företaget, samt för kundföretagen en angivelse för vilket 

leverantörsföretag de är kund till.  

 
Leverantörsföretag med KAM 

Företag Titel År inom företaget 

DNV GL Key Account Manager 24 år 
Combitech Senior Affärsutvecklare 15 år 

 
Leverantörsföretag utan KAM 

Företag Titel År inom företaget 

Dekra Industrial Affärsområdeschef 7 år 

FORCE Technology Marknadschef 7 år 
 
Kundföretag 

Företag Titel År inom företaget Kund till företaget 

Finnlines Ship 
Management 

Teknisk inspektör 24 år DNV GL 

Alstom Inköpschef 3 år Dekra 

 

 

De intervjuade personerna har valts ut med hänsyn till vad de har kunnat bidra med till 

studien. I den bemärkelsen har urvalet varit målstyrt, vilket enligt Bryman (2012) betyder att 

personerna som väljs ska vara relevanta för studiens forskningsfrågor. Därmed har personer 

som är insatta i det relationsbyggande arbetet med kunden valts ut för att kunna samla in 

relevant empiri. I den mån det har varit möjligt att hitta direkta kontaktuppgifter till personer 

som bedömts lämpliga utifrån beskriven arbetstitel och geografisk lokalisering har dessa 

kontaktats via e-post eller per telefon med en förfrågan om att delta i en intervju, samt en 

förklaring till vad studien ämnar undersöka. I annat fall har företaget bidragit med 

kontaktuppgifter till en anställd som de ansett lämplig. Utifrån denna förfrågan anser vi som 

författare att de tillfrågade personerna har kunnat avgöra om de själva är mest lämpade för 

studien eller om de vet någon annan inom företaget som är mer insatt i ämnet. Vi som 

författare har dock återigen gjort en bedömning om personen kan bidra med relevant empiri 

till studien. Detta blev tydligt i fallet med Combitech då den ursprungligen valda 

intervjupersonen, en utav företagets Key Account Managers, inte hade möjlighet att ställa upp 

på en intervju. Företaget var dock fortfarande väldigt positiva till att medverka i studien och 

därmed kunde en annan representant från företaget som uppskattades ha tillräckligt med 
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erfarenhet kring arbetet med KAM intervjuas. Den seniora affärsutvecklaren som istället 

intervjuades bedömdes ha en mer övergripande syn på Combitechs arbete med KAM, vilket i 

slutändan resulterade i en bra förståelse för hur KAM påverkat hela företaget.   

 

Även vid valet av intervjuperson hos kundföretagen fanns ingen möjlighet att själva styra 

över vem som kunde intervjuas. Kontakten på kundföretagen vidarebefordrades från de 

säljande företagen men då förfrågan om att få intervjua en kund ställdes i samband med 

intervjun samt att de blev informerade om syftet med intervjun anser vi att de hade tillräckligt 

med information för att kunna välja ut en lämplig kundkontakt.  

 

Det finns inga exakta regler för hur stort antal intervjuer som krävs för att trovärdiga 

slutsatser ska kunna dras från det insamlade materialet. En tumregel att gå efter kan dock vara 

att ju mer omfattande en studie är och ju fler jämförelser som ska göras mellan olika grupper i 

urvalet, desto fler intervjuer krävs. Samtidigt menar Bryman (2012) att antalet intervjuer som 

krävs i hög grad beror på varje studies unika situation. Antalet intervjuer för den här studien 

har påverkats av flera faktorer. Till största delen har studien styrts av tidsramen samt accessen 

till företag och intervjupersoner, vilka i sin tur visade sig vara svårtillgängliga. Därmed har de 

två företag som uttalat arbetar med KAM respektive de två företag som ej tillämpar KAM 

ansetts tillräckligt för att kunna göra en jämförelse dem emellan. På så sätt kan mer ingående 

tolkningar av det insamlade intervjumaterialet göras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

2.5.3 Intervjuguide 

 

Frågorna i intervjuguiden har formulerats med studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke. 

Två olika intervjuguider har konstruerats, där den ena har använts vid intervjuerna med de 

säljande företagen och den andra vid utfrågningen av kundföretagen. Dock bad författarna 

samtliga intervjuade företag – säljande som kund, att svara på frågan om hur de såg på 

skapandet och konsumtionen av värde i relationen dem emellan (se bilaga A & B). Frågan 

ställdes för att få en förståelse för deras syn på värde i förhållande till det eventuella värde 

som framkommit i analysen.  

 

Att utgå från en intervjuguide som är strukturerad efter olika övergripande teman att behandla 

under intervjun menar Justesen och Mik-Meyer (2011) är viktigt. De säljande företagens 

intervjuguide har följt en struktur som till viss del utformats med Ryals och Davies (2013) 
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tematiska sammanställning av befintlig teori i åtanke, samt kompletterats med vad författarna 

ansett har varit gemensamma nämnare i den tidigare litteraturen (se bilaga A). Detta har gjorts 

för att kunna identifiera det eventuellt erhållna värdet av KAM, samt i vilken utsträckning 

intervjupersonen i sitt arbete handlar i linje med rollen som en Key Account Manager och i 

förlängningen därmed kunna avgöra i vilken mån företaget arbetar med KAM:s 

värdeskapande aktiviteter. Utöver dessa teman har olika frågor ställts beroende på om 

företaget uttalat arbetar med KAM eller inte (se bilaga A). Bearbetningen utav 

intervjuguiderna stämdes även av med DNV GL:s Key Account Manager, för att på så sätt 

möjliggöra mer informationsgivande frågeställningar.   

  

Från den befintliga teorin har fyra centrala delar i begreppet KAM identifierats (se 

teoriavsnitt) och dessa har används vid utformningen av kundföretagens frågeställningar (se 

bilaga B).  

 

2.5.4 Direkt intervju och telefonintervju 

 

Tillvägagångssättet vid utförandet av intervjuerna har skilt sig mellan de säljande företagen 

och deras kunder i det avseendet att en personlig intervju genomfördes tillsammans med de 

säljande företagen medan intervjuerna med kundföretagen skedde via telefon. Att intervjua 

kunderna via telefon ansågs som tillräckligt då deras intervjuguider inte varit lika omfattande 

i antalet frågor och därmed intervjutid. Att inte kunna styra över vilket kundföretag som 

kunde intervjuas och därmed inte veta vart kontakten var verksam bidrog också till att valet 

av telefonintervju ansågs lämpligt. Bryman (2012) hävdar även att kvaliteten på den empiri 

som genereras inte påverkas av att intervjun utförs via telefon. Svarens djup och 

detaljrikedom som eftersträvas i kvalitativa studier går att uppnå även i telefonintervjuer 

(Bryman, 2012).  

 

Att inte lika omfattande intervjuer genomfördes med kunderna beror på att det inte är kundens 

värde som är i huvudfokus då mycket av den tidigare forskningen har utgått från detta. I 

denna studie ligger istället huvudfokus på det säljande företaget, där intervjuerna med 

kundföretagen tillför en djupare och mer nyanserad förståelse för värdeskapandet då det inte 

går att ignorera kundparten i relationen helt och hållet.  
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2.6 Genomförande av intervjuer 
 

Intervjuerna med Combitech, Dekra Industrial och FORCE Technology genomfördes på 

respektive företags lokala kontor i Linköping medan intervjun med DNV GL:s Key Account 

Manager genomfördes i Malmö. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram intervjuns 

kontextuella sammanhang som något viktigt att ta hänsyn till. Till kontexten hör förutom 

intervjupersonen och intervjuarna bland annat icke-mänskliga faktorer som kan påverka 

datainsamlingen. Den fysiska miljön i vilken intervjun äger rum kan ha en påverkan på det 

som sägs, därför genomfördes intervjuerna i en miljö som respondenterna själva fick 

bestämma. Att intervjuerna genomfördes på företagens kontor – en välbekant plats för den 

intervjuade ökar möjligheten för att intervjupersonerna kände sig bekväma och avslappnade i 

intervjusituationen och att de då gav mer ingående svar på de frågor som ställdes.  

 

Även inspelningsutrustning hör till de icke-mänskliga faktorer som formar intervjukontexten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Alla de genomförda intervjuerna inleddes med att få ett 

godkännande för att få spela in intervjun, varvid det klargjordes att inspelningen enbart skulle 

användas för transkribering och ej föras vidare till någon utomstående part. Därefter 

förklarades syftet med studien och intervjun innan de förberedda frågorna ställdes. Vid 

intervjuerna med Combitech, Dekra Industrial och FORCE Technology deltog båda vi som 

författare. Dock kunde båda inte närvara vid intervjun med DNV GL på grund av personliga 

skäl. Ledandet av intervjun, dvs. frågeställandet skedde växelvis, oss författare emellan. Detta 

gav oss båda chansen att vara lika aktiva i intervjuerna samt öva på vår intervjuteknik. Att 

båda var närvarande vid genomförandet av intervjuerna anser vi stärkte kvaliteten på 

datainsamlingen då två stycken kunde ställa följdfrågor om sådant som den andre inte tänkte 

på att ställa. Intervjuerna avslutades med frågan om det fanns möjlighet till att även få 

intervjua något av deras kundföretag. 

 

Telefonintervjuerna med båda kundföretagen genomfördes vid en överenskommen tidpunkt. 

Även dessa intervjuer inleddes med att få respondentens godkännande om inspelning av 

intervjun samt en förklaring av syftet med studien. På grund av tekniska problem kunde dock 

inte intervjun med Alstom spelas in utan egna anteckningar av samtalet fördes, vilka 

utvecklades till en mer utförlig empirisammanställning direkt efter intervjun medan det fanns 

färskt i minnet. Genomförandet av dessa två intervjuer skedde enskilt med en av oss författare 

för respektive intervju pga. att inspelningsutrustningen krävde detta.      
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2.7 Genomförande av analys 

 

För att få fram värdet som har följt av användningen vid KAM så fastslås det i vilken 

utsträckning studiens medverkande företag arbetar enligt det som i teorin har identifierats som 

karaktäriserande för KAM. Detta menar att bidra till avgörandet om företagen har KAM eller 

inte. Detta går således åt båda håll, då de som säger sig använda KAM potentiellt inte 

uppfyller teoretiska kraven, alternativt att företagen utan KAM uppfyller teoretiskt satta krav. 

Efter denna jämförande analys kan sedan ett värde beskrivas och konkretiseras genom 

framträdande fördelar och nackdelar som följer med KAM. Då det är svårt att finna kausalitet 

mellan hårda värden och KAM, enligt både teori och praktiker, kommer främst mjuka värden 

presenteras 

 

2.8 Kvalitetskriterier 
 

Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994), återgivet i Bryman och Bell (2013), 

skriver att det är viktigt att urskilja kvalitetskriterierna som används vid kvantitativ forskning 

i förhållande till kvalitativ forskning. De föreslår därefter termerna trovärdighet 

(trustworthiness) och äkthet (authenticity) vid kvalitativ forskning, istället för reliabilitet och 

validitet som utgör viktiga kriterier vid kvantitativ forskning. Trovärdighet består i sin tur 

utav fyra delkriterier: 

 

2.8.1 Tillförlitlighet 

 

Guba och Lincoln (1994) ställer sig kritiska mot begreppet realism och antagandet att det 

finns en absolut sanning om den sociala verkligheten. Om det existerar många beskrivningar 

av en verklighet så är trovärdigheten angående forskarens beskrivning betydande för hur pass 

acceptabel resultaten blir i andra människors ögon (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studien 

bygger på material insamlat från intervjuer är det oundvikligt att undgå viss subjektivitet, 

vilket även förstärks då vi som författare i sin tur tolkar respondenternas sagda ord. Genom att 

skicka ut intervjuguider på förhand och genom att i så stor mån som möjligt lämna utrymme 

för respondenterna att uttrycka sig fritt eftersträvades minimering utav subjektivitet. Vidare 

har en försköning av citat gjorts för att undvika utfyllnadsord samt klargöra innebörden av 

vad som sagts. Citaten skickades därefter ut för att erbjuda respondenterna möjlighet till att 

yttra sina åsikter, vilka vi tog hänsyn till för att undvika feltolkningar. 
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Vi har med stöd från vald litteratur valt att intervjua de personer som ansetts vara allra mest 

relevanta med examensarbetets syfte i åtanke. Gällande företag som använder KAM har vi, i 

den uträckningen det var möjligt, intervjuat Key Account Managers eller personer med god 

insyn i företagets arbete med KAM. För att urskilja ett värde har vi använt oss av motpoler, 

dvs. aktörer inom samma bransch men som inte haft KAM. I dessa företag har vi intervjuat en 

affärsområdeschef och en marknadschef, vilka anses enligt utvald litteratur, samt DNV GL:s 

Key Account Manager, vara de som är närmsta motsvarigheten till Key Account Manager-

rollen.  

 

2.8.2 Överförbarhet 

 

En studies överförbarhet behandlar problematiken om det går att uppnå generaliserbara 

slutsatser från det studerade materialet. Då kvalitativa studier snarare söker djup än bredd i 

insamlad data menar många kritiker att kvalitativa studier är för kontextberoende.(Bryman & 

Bell, 2013) Kvale och Brinkmann (2014) menar att frågan om resultaten är generaliserbara 

istället ska bytas ut till frågan hur kan man generalisera? när det kommer till kvalitativ 

forskning. Resultatet i denna studie ämnar inte uppnå en statistisk generaliserbarhet då en 

djupare förståelse för värdeskapandet i samband med KAM eftersträvas. Därmed krävs mer 

subjektiva beskrivningar och upplevelser för att fastställa det ganska abstrakta och till viss del 

subjektiva värdet. Istället har vad Bryman och Bell (2013) beskriver som fylliga eller täta 

redogörelser eftersträvats, vilket ger läsaren möjlighet att själv avgöra hur pass överförbara 

resultaten är till en annan kontext. Trots att det insamlade materialet till den här studien har 

omfattat en specifik bransch, teknikkonsultbranschen, ser vi ändå möjligheten att fler 

branscher som erbjuder viss typ av systemförsäljning och helhetslösningar kan dra nytta av 

studiens resultat. KAM är också ett arbetssätt som återfinns i flera olika branscher och 

kontexter, vilket kan innebära att studiens resultat till viss del är överförbara även till dessa 

företag. 

 

2.8.3 Pålitlighet 

 

För att erhålla en hög pålitlighet är det viktigt att kontinuerligt under studiens gång hålla ett 

granskande synsätt. Detta i sin tur innebär att tillgängliggöra en fullständig redogörelse för 

samtliga faser under forskningsprocessens gång, för att kunna bedöma kvaliteten på valda 

procedurer och dess tillämpning. Genom att låta kollegor få tillgång till denna information 



 22 

kan bedömningar utföras för att avgöra hur pass hög pålitligheten är. (Bryman, 2012) Under 

detta examensarbetes gång har regelbundna möten och avstämningar via e-mail utförts med 

andra studenter, för att ständigt diskutera val av tillvägagångsätt och på så sätt har en högre 

pålitlighet eftersträvats. Att även återge alla de val och tillvägagångssätt så utförligt som 

möjligt i den metodologiska delen av det här arbetet är ett sätt att försöka uppnå en högre 

pålitlighet.   

 

2.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

 

För att kunna styrka och konfirmera är det väsentligt att författarna agerat i god tro, vilket 

innebär att personliga värderingar och teoretisk inriktning inte ska påverka utförandet av och 

slutsatserna från en undersökning. Viktigt att ha i åtanke är dock att fullständig objektivitet är 

omöjlig att erhålla, då tidigare erfarenheter etc. återspeglas i vårt beteende omedvetet. 

(Bryman, 2012) Detta examensarbete aspirerar på dels att göra nya empiriska upptäckter, dels 

bekräfta alternativt dementera tidigare påståenden i utvald litteratur. Genom en 

sammanställning utav tillgänglig litteratur och gediget arbete för att hitta gemensamma 

nämnare har författarna försökt finna ett område som ansetts behöva utforskas. Vad gäller 

intervjuer till insamling av empiri har ordet lämnats så pass mycket som möjligt till 

respondenterna för att låta denne tala fritt och därav ge chans till nya upptäckter. I de fall då 

respondenter begärt klargörande eller har misstolkat frågor har författarna försökt hjälpa till, 

men även detta har strävats till att minimeras. Informationsinsamlingen anses därmed ha skett 

på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

2.8.5 Äkthet 

 

Äkthetskriteriet rör bland annat frågan om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de 

olika åsikter och uppfattningar som kan finnas i de studerade fallen (Bryman & Bell, 2013). 

Då endast en person från varje medverkande företag har intervjuats finns det en möjlighet att 

vissas uppfattningar om det värdeskapande arbetet med hjälp av KAM har förbisetts. Dock 

har de personer som har intervjuats valts ut med stor noggrannhet med hänsyn till vilka vi 

ansåg kunde bidra med den mest användbara informationen. Genom att samla in data från 

företag både med och utan KAM samt att intervjupersonerna hos dessa har haft både direkt 

kundansvar i form av Key Account Manager eller kunnat ge en mer övergripande bild av 

KAM i företaget anses en bredd i olika åsikter och uppfattningar ha uppnåtts. Genom att även 
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ta del av kundens syn på arbetet med KAM anses åsikter från båda involverade parter i 

relationen fångats upp.  

 

Att de medverkande personerna och företagen i studien ska kunna dra nytta av resultaten är 

också en del av äkthetskriteriet (Bryman & Bell, 2013). Genom att alla medverkande kommer 

få ta del av detta examensarbete efter publicering kan arbetet och de resultat som uppnåtts 

komma till användning för företagen i sin fortsatta verksamhet.  

 

2.9 Etik 

 
I utförandet av detta examensarbete har hänsyn tagits de etiska principer som lyfts fram i 

Bryman och Bell (2013) som gäller för svensk forskning. Samtyckes- och informationskravet 

uppfylldes redan vid utskicket av de förfrågningar som gjordes där studiens syfte samt 

frivillig medverkan poängterades. Även konfidentialitetskravet har tagits i beaktning. Alla 

intervjupersoner i detta arbete har behandlats med anonymitet i den utsträckningen att inga 

namn har använts utan enbart titel, företag och geografisk plats. Alla personer tillfrågades 

även vid intervjutillfället vilka uppgifter som fick nämnas i arbetet. De intervjuade personerna 

blev vid intervjutillfället också informerade om i vilket syfte den insamlade informationen 

skulle användas, vilket överensstämmer med nyttjandekravet. Genom att tidigt informera 

intervjupersonerna om studiens syfte och deras roll i att uppnå detta anses en riktig och sann 

bild av detta examensarbete ha förmedlats till respondenterna och att vi som författare inte 

medvetet har givit vilseledande information.    
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3 Teori 
 

3.1 Begreppet KAM 

 
KAM är ett begrepp som har fått ett växande intresse de senaste decennierna, både från 

akademiker och från praktiker (Al-Husan & Brennan, 2009). Millman & Wilson (1995) 

skriver att KAM är och har varit populärt under en längre tid, främst inom den industriella 

sektorn. KAM kan, på en övergripande nivå, beskrivas som en försäljningsstrategi som det 

säljande företaget kan välja för att kunna betjäna högpotentiella kunder, kallade nyckelkunder, 

med komplexa behov som behöver ingående uppmärksamhet genom noggrant etablerade 

förhållanden företagen emellan. Det är inte ovanligt att nyckelkunder dessutom har en bred 

geografisk utspridning. (Abratt & Kelly 2002) Den höga potential som dessa nyckelkunder 

antas föra med sig gör därför att komplexiteten bedöms vara acceptabel, och att tillgodose 

dessa kunder specifikt anses därför vara ett sunt val. (Wotruba & Castleberry, 1993) 

 

3.2 Terminologiskt val 

 
Det finns ett överflöd utav synonymer när det kommer till KAM då litteraturen har varit 

inkonsekvent gällande terminologin (Coppet & Staples, 1983; Kurzrock, 1983; Maher, 1984; 

Stevenson & Page, 1979; Tutton, 1987). KAM har däför gått under namn såsom large 

account management, major account management, international och global account 

management, strategic account management, corporate account management, national 

management och national account marketing, för att ta några exempel (Millman & Wilson, 

1995; Napolitano, 1997; Weilbaker & Weeks, 1997; Kempeners & Hart, 1999; Gosselin & 

Heene, 2000; Ivens & Pardo, 2004; Wengler, 2006). Även om flertalet termer existerar så 

påpekar Wengler (2006) att innebörden har varit detsamma. Enligt Pardo (1999) förefaller 

den enda skillnaden egentligen vara att Key Accounts använts främst som term i Europa 

medan National Accounts varit dominerande i Nordamerika. 

 

Med hänseende till ovanstående information finns det ingen anledning till att blanda termer 

och hädanefter kommer enbart KAM att användas. En titel som dessutom kan ställa till 

förvirring är Key Account Manager, vars förkortning blir detsamma som Key Account 

Management. Av denna anledning kommer Key Account Manager inte att förkortas i detta 

examensarbete, utan fortsättningsvis skrivas ut. För att undkomma förvirring så pass mycket 

som möjligt översätts Key Accounts till det svenska ordet nyckelkunder framöver. 
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3.3 Definition av KAM 

 
Precis som vid terminologin finns det en enorm mängd definitioner när det kommer till KAM. 

Många författare utformar dessutom sina egna, specifika definitioner. Den definition som 

valts ut som grund i detta arbete lyder: 

 

”Key account management is a supplier‟s relationship marketing program which aims 

at establishing, developing and maintaining a successful and mutually beneficial 

business relationship with the company‟s most important customers. Key account 

management includes all internal and external marketing activities which help to 

sustain the relational exchange process. The key account management program is 

institutionalized at the supplier-customer interface and provided with adequate 

competencies and resources within the supplier‟s internal organization.”  (Wengler, 

2006, s. 27) 

 

Wengler (2006) menar att även om KAM är ett populärt område med många definitioner så 

har inte en allmänt accepterad definition etablerats. Forskare som valt att ge sig på en 

definition har huvudsakligen betonat specifika aspekter i deras forskning och har därför 

missat att skapa en integrerad och övergripande definition som korrekt reflekterar KAM. 

Vidare skriver Wengler (2006) att författare som riktat in sig på försäljning med KAM 

kontinuerligt bortser från KAM:s relationella karaktär; författare vars inriktning främst 

betonar KAM:s relationella karaktär missar KAM:s organisatoriska effekter; författare 

fokuserade mot organisatoriska särdrag missar problem gällande prestanda; empiriska studier 

gällande KAM:s framgång förbiser relevansen utav fastställandet gällande vilka som är 

nyckelkunder. Pardos (1999) tankar kring mängden och variationen av definitioner gällande 

KAM är att dessa har sitt ursprung i missuppfattningar av KAM:s koncept, vilket samstämmer 

med Wenglers (2006) resonemang.  

 

McDonald et al. (1997) skriver att KAM är ämnat att bygga en portfölj av lojala kunder och 

att kontinuerligt erbjuda dessa kombinerade produkt- och tjänstepaket anpassade för deras 

individuella behov. Wengler (2006) poängterar att fokus på individuella kunder är av högsta 

betydelse, men för att kunna göra detta via KAM krävs det mer än vad McDonalds et al. 

(1997) formulering erbjuder. KAM är en marketing management-ansats som i stor mån 

påverkar organisationens design och företagets attityd gällande betjäning och tillfredställning 
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av kunder, vilket påvisar åtagandet som KAM medför (Wengler, 2006). Uppkomsten och 

upprätthållandet av affärsrelationer vid KAM är därför avsett att vara fördelaktigt för båda 

parter (Boles, Johnston & Gardner 1999).  

 

3.4 Värdebegreppet 

 
Payne och Holt (2001) menar att det råder stora meningsskiljaktigheter i den akademiska 

litteraturen kring vad begreppet värde egentligen innebär. Influenser från flera olika 

strömningar har påverkat synen på värde vilket gör det svårdefinierat. 

  

Marknadsföringsområdet har haft stor inverkan på utvecklingen av värdebegreppet och 

traditionellt sett har värde ansetts vara något som skapas av säljaren för att vara till nytta för 

kunden (Pardo et al., 2006), samt att fokus har legat på värde i transaktioner och utbyten 

(Payne & Holt, 2001). Detta fokus har inneburit att värde är ett resultat av en avvägning 

mellan en rad fördelar och uppoffringar för det köpande företaget (Payne & Holt, 2001). 

Fördelarna hävdar Pardo et al. (2006) finns inneboende i kunderbjudandet och realiseras av 

kunden vid konsumtionen av varan eller tjänsten. Detta är något som i litteraturen benämns 

som value-in-use (Payne & Holt, 2001). Value-in-use syftar på kundens värdeskapande vid 

användningen av en vara eller tjänst och graden av kundvärde är i sin tur en produkt av 

kundens subjektiva upplevelse av det säljande företagets erbjudande. Kunden avgör hur stort 

värdet är och kan därmed inte på förhand bestämmas av det säljande företaget. (Woodruff, 

1997) Pardo et al. (2006) menar att det trots avsaknaden av en samstämd syn på begreppet så 

ses säljaren som den aktiva parten medan kunden är den passiva som konsumerar värdet som 

säljaren skapar. 

  

Den traditionella marknadsföringens perspektiv anser dock Payne och Holt (2001) är för snävt 

och betonar utvecklingen inom relationsmarknadsföringen, där värde skapas och levereras i 

långvariga relationer istället för enskilda transaktioner. För att två parter ska vilja inleda en 

relation med varandra måste båda se relationen som värdefull. Det måste finnas ett värde med 

att bygga upp en kontakt med det andra företaget, det är själva logiken bakom 

relationsutbyten. Det går därmed att dela upp värdeskapandet ur, som tidigare nämnts 

kundens perspektiv men också se det ur säljarens perspektiv. (Pardo et al., 2006) Värde 

skapas då inte med enbart kunden i fokus utan också med fokus på det slutliga värderesultatet 

av att tillhandahålla och leverera ett överlägset kundvärde (Payne & Holt, 2001). Det blir då 

viktigt att ta hänsyn till customer lifetime value som innebär att företaget utvärderar en kunds 
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långsiktiga värde (Estrella-Ramón, Sánchez-Pérez, Swinnen & VanHoof, 2013) samt 

kundförvärv och retention (Christopher et al., 2002). Dock är en stor del av värdeskapandet 

för de enskilda parterna inte två helt skilda processer utan ett större värde skapas gemensamt i 

interaktionen dem emellan (Pardo et al., 2006). 

 

3.5 Karaktäriserande drag för KAM 

 
I befintlig teori finns det delar som är utmärkande för KAM. Dessa är fyra centrala delar; 

strategisk betydelse, systemförsäljning, kundanpassning samt integrering. Dessutom har 

viktiga delar i Key Account Managerns roll identifierats, vilka är; målorientering, planering, 

strategisk prioritering samt intern styrning och kontroll.  

 
3.5.1 Centrala delar i KAM 

 
Strategisk betydelse 

Strategisk betydelse handlar om hur företag klassificerar sina kunder och därigenom väljer ut 

sina nyckelkunder (Ojasalo, 2001). Den grundläggande idén om att välja ut ett fåtal 

nyckelkunder har sitt ursprung i Paretoprincipen, där företag identifierar att ett mindre antal 

kunder står för en stor del av försäljning och vinst (Millman & Wilson, 1999). Vilka kunder 

som kvalificerar till att bli nyckelkunder för KAM-programmet beror på satta kriterier och 

variabler som utformats på förhand (Boles et al., 1999). Kundens strategiska betydelse 

behöver inte enbart bedömas i förhållande till dess direkt ekonomiska väsentlighet, utan 

hänsyn kan även tas till andra värden, såsom referensvärdet, tillgången till process- och 

teknologikunskap, samt nya marknader som blir tillgängliga etc. (Millman & Wilson, 1999). 

Cheverton och McDonald (2000) påpekar att det inte finns någon färdigutformad mall som 

passar alla företag gällande nyckelkundsidentifiering, utan det är upp till företaget att 

formulera sina egna kriterier och definitioner. Således krävs en ingående analys utav 

företagets kundportfölj och segmentering (Wengler, 2006). Boles et al. (1999) skriver dock att 

kriterier såsom; uppskattad storlek av potentiell försäljning, företagets tidigare försäljning till 

kunden, konkurrenters agerande, kundens storlek, kundens bransch, ledningens bedömning 

eller omdöme, samt faktorer som geografisk lokalisering och framtida tillväxt vanligtvis utgör 

bedömningsgrunder vid val av nyckelkunder. McDonald et al. (1997) instämmer i sin tur att 

kriteriet angående uppskattning gällande storleken av potentiell försäljning är av högsta 

väsentlighet. Dock skriver de att många företag tittar på existerande volymrelaterade faktorer, 

där kunder kan kvalificera till att bli nyckelkunder trots att övriga kriterier som satts upp inte 

uppfylls – enbart på grund utav storleken av deras inköp (McDonald et al., 1997). Cheverton 
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och McDonald (2000) påpekar riskerna med att låta storkunderna, med hänsyn till 

försäljningsvolym, vara avgörande vid klassificering utav nyckelkunder. Storkunder kostar i 

många gånger utav fallen mycket att vinna, vidare begär dem i större grad volymrabatter, 

vilket i sin tur påverkar lönsamheten. (Cheverton & McDonald, 2000)  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att kriterierna skiljer sig åt från företag till företag, dock 

skriver Cheverton och McDonald (2000) att kriterierna ska ligga i linje med företagets 

affärsstrategier. Affärsstrategier försöker i sin tur balansera tre stycken faktorer; affärsmål 

(vilken riktning du färdas, vart du vill komma, hur du vill att företagets framtid ska utspela 

sig), marknadsmöjligheten (krafter som hjälper: exempelvis kunder som kan hjälpa en nå mål, 

krafter som hindrar: exempelvis konkurrenter som skapar motstånd) och sist 

verksamhetsresurser (de funktioner som stödjer eller hindrar framgång, såsom kompetenser, 

produktion, FoU, logistik, pengar etc.).  

 

Systemförsäljning 

McDonald et al. (1997) skriver att KAM innebär att kontinuerligt erbjuda sina valda 

nyckelkunder kombinationspaket av produkter och tjänster, skräddarsydda för deras 

individuella behov. Millman (1996) benämner detta systemförsäljning och säger att 

erbjudandet inte måste vara en kombination, utan kan bestå av enbart tjänster. Han fortsätter 

därefter med en mer ingående beskrivning av vad ett kombinationspaket kan innefatta. 

Kombinationspaketet kan bestå utav både standardiserade och anpassade komponenter, vilket 

i sin tur inkluderar hårdvara, mjukvara, installationer, produkt- eller 

processinformationsgenomgångar, upprätthållning, konsultering, utbildning, etc. (Millman, 

1996) Detta ställer i sin tur höga krav på KAM, då det krävs att det säljande företaget har 

förståelse för logiken gällande både produkter och tjänster (Ojasalo, 2001). Millman (1996) 

skriver vidare att ett vanligt begrepp som nyttjas i praktiken som synonym för 

systemförsäljning är helhetslösningar. Tuli, Kohli, Sundar och Bharadway (2007) menar att 

leverera lösningar blir alltmer vitalt för att företag ska kunna differentiera sig gentemot 

konkurrenter. Att leverera lösningar är visserligen ett stort åtagande från leverantören, men 

det är viktigt att inte enbart se kunden som en passiv part i skapandet utav lösningar. Tuli et 

al. (2007) nämner tre stycken variabler från kundens sida, och dessa i sin tur spelar en 

avgörande roll i hur pass bra lösningen blir. Dessa är; customer adaptiveness (hur pass villig 

kunden är att anpassa sig efter leverantören), political counseling (hur väl kunden klargör det 
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politiska klimatet) samt operational counseling (hur ingående kunden informerar om interna 

verksamhetsprocesser).  

 

Hannaford (1976) uppmärksammade tidigt problem som det säljande företaget kan mötas av 

vid systemförsäljning och icke-tillmötesgående kunder. Ett säljande företag kan förbereda sig 

hur pass mycket som helst och ha en genomtänkt plan, men ändå bli stoppade i sin 

presentation och få avslag utav inköparen. Det finns två fundamentala anledningar till detta. 

Ifall inköparen arbetar på en lägre organisatorisk nivå kan denne missa att se helhetsbilden 

och ha en naturlig inställning som är att vara misstänksam och fientlig gentemot 

säljarorganisationen. Den andra anledningen är att inköpspris är grunden för bedömning av 

många inköpare, vilket gör att de naturligt vill ha så lågt pris som möjligt. Detta gör att 

fördelar, såsom exempelvis kostnadsminskningar, förbises. (Hannaford, 1976) Cheverton och 

McDonald (2000) poängterar samma problem, för att lyckas erhålla nyckelkunden är det 

väsentligt att denne förstår, och då även bedöms, på det som systemförsäljningen via KAM 

kan medföra. 

Kraljic (1983) understryker resonemanget av att pris inte ska vara det enda som är relevant 

vid bedömning av leverantörer, utan att inköp snarare måste ses som en strategisk funktion. 

Han utvecklar en inköpsmatris, som beskriver hur ett kundföretag kan kategorisera sina 

leverantörsföretag.  
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Kategorin icke-kritiska artiklar innebär att det som köps har liten påverkan på kundföretagets 

vinst samt att det finns många konkurrerande leverantörer. Om inköpet däremot har större 

påverkan på vinst, men samma leverantörsförhållande råder, blir kategoriseringen under 

hävstångsartiklar. Den tredje kategorin är strategiska artiklar, och här har inköpet stort 

inflytande på vinsten samtidigt som det finns få leverantörer. Den sista kategorin är 

flaskhalsartiklar, vilket innebär liten påverkan på företagets vinst, samtidigt som det finns få 

leverantörer på marknaden. (Kraljic, 1983) 

 

Kundanpassning 

Att företagsmarknaden blir alltmer utsatt för hårdare konkurrens är vidare känt (Yen, Wang, 

& Horng, 2011; Theron, Terblanche & Boshoff & 2013). Kunderna har i sin tur blivit mer 

krävande, då de vill ha sina individuella behov uppfyllda (Wengler, 2006). Eftersom 

leverantörsbyte är mer tänkbart att ske då många alternativ existerar (Cheverton & McDonald, 

2000), och de positiva möjligheterna utav partnerskap mellan företag har blivit betydligt mer 

påtagliga (Millman & Wilson, 1995), så har kundanpassning blivit väldigt centralt (Boles et 

al., 1999). Mcllroy & Barnett (2000) bestyrker detta och skriver att kundanpassning är en 

viktig del, om inte den viktigaste, i att förbättra relationer och i strävandet av att vinna 

förtroende. 

  

Hart (1995) skriver att kundanpassning inte är något enkelt. Det är inte en enkel strategi att 

organisatoriskt ge sig på, och konceptet är svårpåtagligt. Därefter erbjuder Hart (1995) två 

stycken distinkta definitioner. Den första definitionen kallar han visionary definition, som 

innebär leverantörens förmåga att förse sina kunder med allt som de önskar till ett lönsamt 

pris, närsom de vill ha det, oavsett vart och på det sättet de begär. Vidare skriver Hart (1995) 

att detta är ett enormt svåruppfyllt mål, och även om ett företag är 100 % engagerat och lägger 

ner sitt hjärta och själ så är det ingen garanti för att de lyckas. Den andra definitionen är 

practical definition, vilket innebär användning utav flexibla processer och flexibel 

organisationsstruktur för att kunna producera varierande, och ofta individuellt anpassade, 

produkter och tjänster till låga kostnader i ett standardiserat, massproduktionssystem. 

Skillnaden mellan denna definition och föregående är att den senare inte siktar mot stjärnorna 

och försöker lösa allt närsomhelst, utan anpassningarna sker inom vissa riktlinjer. Målet blir 

därför att ta reda på, med kundens perspektiv i fokus, hur en produkt eller tjänst kan anpassas 

för att passa kunden, och därefter erbjuda kunden tänkbara alternativ. (Hart, 1995). 
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Millman och Wilson (1999) poängterar att alla kunder inte kan bli nyckelkunder, då det är 

enormt resurskrävande att individuellt anpassa sig till och för kunder. Abratt och Kelly (2002) 

stärker detta resonemang och påpekar att det är viktigt att förstå sina nyckelkunders farhågor, 

deras problem och strategiska frågor, och på så sätt förstå vad som är viktigt och vad som 

skapar värde för dem. Det är därför enbart de strategiskt viktiga kunderna som ska erhålla den 

högsta formen utav kundanpassning, resterande kunder ska bemötas med generiskt utvecklade 

standarderbjudanden. (Millman & Wilson, 1999) 

 

Integrering 

Under de senaste årtiondena har kunder blivit alltmer krävande. Detta i sin tur kräver hög 

flexibilitet från leverantören och dennes produktionsprocess, vilket tvingar 

leverantörsföretaget att närma sig kunden. (Wengler, 2006) Vidare ställer detta högre krav på 

leverantören, och det räcker inte längre med simpel interaktion, mellan företagen, för att 

skapa en ingående förståelse. McDonald et al. (1997) poängterar att leverantörsföretaget 

behöver känna till, samt förstå, kundens processer och Anderson, Narus, Wouter och Rossum 

(2006) betonar vikten av att ha förståelse för kundens problem. Enligt Wengler (2006) är det 

vidare känt bland praktiker att kundnöjdhet och kundkvarhållning är vitalt, trots detta är det 

många leverantörer som inte har en ingående förståelse för sina kunders problem. Porter och 

Millar (1985) skriver att information om kunden är ytterst väsentligt för att skapa 

konkurrensfördelar, vilket betyder att ifall kunskapen inte tillvaratas och bearbetas kommer 

företag att gradvis tappa kontakten med sina kunder och marknaden (Wengler, 2006). 

 

Millman och Wilson (1995) beskriver en utvecklingsmodell att ha i åtanke vid hantering utav 

nyckelkunder. Dessa faser beskriver olika variationer utav KAM, vilka i sin tur utvecklas till 

allt djupare samarbeten och relationer och därav en strävan, om önskat, mot 

interorganisatorisk integration. 
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1. Pre-KAM: Denna fas består utav identifiering utav tänkbara nyckelkunder, för att på så 

sätt undvika onödigt resursutnyttjande. Pre-KAM försäljningsstrategier handlar om att 

tillgängliggöra grundläggande erbjudanden utav produkt och/eller tjänster, samtidigt som 

försök till informationssamling görs för att avgöra nyckelkundspotential. 

 

2. Early-KAM: Genom att undersöka kundens motiv, dess kultur och dess farhågor, 

samtidigt som försök till att ringa in konkurrenters styrkor och svagheter görs, försöker det 

säljande företaget granska möjligheter för närmre samarbete med kunden. En ingående 

förståelse angående kundens kultur, dess beslutsprocess, verksamhet, problem och hur värde 

kan adderas är av väsentlighet för att kunna leverera ett slagkraftigt erbjudande. Preliminära 

förändringar i erbjudandet görs i ett försök att anpassa sig efter kundens krav och kriterier, 

detta samtidigt som en villighet att anpassa sig än mer demonstreras. Fokus ligger på att 

bygga förtroende genom konsekvent presterande och öppen kommunikation. 

 

3. Mid-KAM: Allteftersom relationen utvecklas växer förtroendet mellan parterna, vilket i 

sin tur leder till att leverantören får möjlighet att lösa fler utav kundens problem. Antalet 

gränsöverskridande kontakter företagen emellan kommer även öka. 

Kundgranskningsprocessen har i denna fas en tendens att hamna på en högre organisatorisk 

nivå, vilket i sin tur medför en avvägning utav kundens väsentlighet och därav beslut om vilka 

resurser som ska ställas till förfogande. Även om kunden faller, då i hänsyn till högre 
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prioritering, är det viktigt att leverantören kontinuerligt bevakar konkurrenter som kan tänkas 

erövra kunden. 

 

4. Partnership KAM: Detta är en mogen fas gällande utvecklingen utav nyckelkunder. 

Leverantören är i många fall sedd som en extern resurs utav kunden och delning utav känslig 

och kommersiell information blir vardagsmat. Fokuset riktas alltmer mot att skapa 

gemensamma problemlösningar. 

 

5. Synergistic KAM: I denna avancerade fas går KAM ”bortom partnerskap”, och det sker en 

fundamental förändring av attityd och i hur leverantören och kunden ser varandra. 

Perspektivet är nu delat och de ser sig inte som två separata organisationer, utan som en del 

utav en större enhet som tillsammans skapar ett värde på marknaden. 

 

6. Uncoupling KAM: Upplösning utav partnerskap har en tendens att ses som något negativt, 

då definitionen utav lyckade relationer poängterar långvarighet. Många relationer är dock 

uppblåsna utöver sin relevans och kan behöva avslutas. 

 

Millman och Wilson (1995) betonar att målet inte alltid ska vara att få upp en nyckelkund till 

de allra högsta nivåerna. Det är en kostsam process och de fåtal kunder som blivit utvalda 

kommer att uppta mycket resurser. 

 

3.5.2 Key Account Managerns roll 
 

I den akademiska litteraturen finns det flera som hävdar att en stor del av framgången med att 

bygga långsiktiga relationer med strategiskt viktiga kunder avgörs av förmågorna, kunskapen 

och beteendet hos personen som har hand om dessa nyckelkunder (Weitz & Bradford, 1999; 

Guenzi, Georges & Pardo, 2009). Wotruba och Castleberry (1993) menar att precis som KAM 

skiljer sig från reguljär försäljning så innebär det även att en Key Account Managers arbete 

skiljer sig från den traditionella säljrollen och att de olika säljfunktionerna bör separeras.   

Davies och Ryals (2013) har i sitt arbete gjort en grundlig genomgång av den existerande 

litteraturen kring ämnet. Som ett resultat har de identifierat och sammanställt områden där 

Key Account Managers beteenden och attityder skiljer sig från den traditionella säljrollen. De 

områden som har identifierats behandlar målorientering, planering, integration, strategisk 

prioritering, anpassning till kunden, samt intern styrning och kontroll. 
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Nedan följer en mer utförlig förklaring av det som karaktäriserar en Key Account Managers 

roll utifrån de områden som Davies och Ryals (2013) har identifierat. Dock har vi som 

författare beslutat att inte redogöra för integration och anpassning till kunden då dessa 

områden näst intill exakt beskriver det som redan har nämnts under de två centrala delarna av 

KAM, med samma benämning.  

  

Målorientering 

Med målorientering syftar Davies och Ryals (2013) på själva grunden i KAM – den 

långsiktiga relationen med nyckelkunden. Det innebär att Key Account Managers ska arbeta 

för att uppnå en långsiktig framgång med denna kund. För att uppnå en långvarig relation är 

det därmed viktigt att målen som Key Account Managers arbetar mot även de sträcker sig 

över en längre tidshorisont. (Wotruba och Castleberry, 1993) 

  

Planering 

Weitz och Bradford (1999) diskuterar det faktum att vikten av en djupare kunskap om 

kunden, vilket inkluderar; dess styrkor, dess svagheter, potentiella hot samt möjligheter, är 

större för en Key Account Manager än för den traditionella säljaren. Detta tyder på ett större 

behov av strategisk kunskap då Key Account Managers samtidigt också ska besitta en stor 

förståelse för det egna företagets resurser och förmågor för att på bästa sätt kunna anpassa 

dem efter kundens behov. Därmed används kunskapen för att skapa ett så stort värde som 

möjligt för kunden. (Weitz & Bradford, 1999) Den djupare kännedomen om kunden, enligt 

Davies och Ryals (2013), kommer genom planering och Weitz och Bradford (1999) fortsätter 

sin diskussion med att säga att förmågan att kunna planera och styra projekt är något som 

utmärker Key Account Managern i sin roll. Att båda parter är involverade i den strategiska 

planeringen hävdar McDonald och Woodburn (2007) är viktigt för relationsbyggandet och 

kundens tillit till managern är en avgörande faktor till hur framgångsrik och lönsam den 

fortsatta kontakten kommer att bli. I den strategiska planeringen och lärandet om båda parter 

genereras en stor mängd information som Key Account Managern måste ha förmågan att 

kunna hantera och koordinera mellan de båda parterna (Davies & Ryals, 2013). Att kunna 

koordinera information mellan olika kontakter från båda parter menar Guenzi, Pardo och 

Georges (2007) visar på att det interna arbetet är en stor och viktig del av en Key Account 

Managers jobb och att de ser mer till både de interna och externa aktiviteterna medan den 

traditionella säljaren tenderar att enbart fokusera på de externa då de direkt berör kunden. 
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Strategisk prioritering 

En långsiktig relation i sig är inte tillräckligt för att garantera lönsamhet eller andra fördelar. 

Det måste finnas ett gemensamt engagemang och båda parter måste bidra med sin del till 

relationen. Då krävs det att båda parters mål och intressen är sammanlänkade och strävar åt 

samma håll. (Ojasalo, 2001) Det handlar om att Key Account Managern redan på ett tidigt 

stadie måste använda sig av sin relationsbyggande förmåga för att ta reda på kundens 

leverantörsstrategi som talar om hur de ser på det säljande företaget och vilken typ av relation 

de är villiga att bygga (Wotruba & Castleberry, 1993). Att skapa den tidigare nämnda 

strategiska planeringen räcker enbart inte utan både säljaren och kunden måste jobba aktivt 

för att uppfylla den uppsatta visionen (McDonald & Woodburn, 2007). I och med detta tar 

Key Account Managern ansvar för hela kundlivstiden och inte bara för säljaspekterna eller de 

nuvarande projekten.  

  

Intern styrning och kontroll 

Weitz och Bradford (1999) samt Guenzi et al. (2009) menar att tilliten och engagemanget från 

kunden som Key Account Managern bygger upp blir avgörande för i vilken utsträckning de 

båda parterna vill dela information med varandra för att kunna utveckla nya innovativa 

lösningar tillsammans samt vara villiga att genomföra riskfyllda investeringar som detta 

medför. Det mer integrerade samarbetet kräver att Key Account Managern verkar över 

organisationsgränserna mellan de båda parterna (McDonald et al., 1997), och därmed består 

deras arbete av både en extern och en intern del (Guenzi et al. 2007). Dock blir det interna 

arbetet viktigare för Key Account Managern än för den traditionella säljaren då KAM kräver 

koordinerade aktiviteter och processer i det säljande företaget (Guenzi et al. 2007). Dessa 

aktiviteter och processer sträcker sig mellan olika delar av företaget och involverar därmed 

flera olika medarbetare och det är Key Account Managerns uppgift att styra dessa 

krossfunktionella processer och aktiviteter och personerna som utför dem (Weitz & Bradford, 

1999). Key Account Managern blir därmed chef över sitt egna team och måste besitta en god 

ledarskapsförmåga samt kunna koordinera resurser så att de kan användas för att tjäna kunden 

på bästa sätt. Där ingår bland annat att kunna identifiera sina medarbetares kompetenser och 

att kunna distribuera dessa dit de behövs (Guenzi et al., 2009). Guenzi et al. (2007) betonar 

vidare att Key Account Managerns roll som teamledare bör utgöra den största delen av dennes 

arbete.  

 



 36 

4 Empiri 
 

4.1 Företagspresentation av företag med KAM 

 
4.1.1 DNV GL 

Det Norske Veritas Germanischer Lloyd är ett globalt företag med 300 kontor i fler än 100 

länder och omsätter omkring 2 500 miljoner Euro per år. Med sina 16 000 anställda avser 

DNV GL att leverera klassning och tekniska lösningar tillsammans med mjukvara, samt 

oberoende rådgivningsexpertis mot branscherna Maritim, Energy, Off-Shore och Business 

Assurance. DNV GL är världens största klassningssällskap för fartyg och offshore, ledande 

inom teknisk rådgivning till olje- och gasindustrin. De är även en global ledare i tjänster för 

riskhantering, teknisk rådgivning och teknisk tillförlitlighet för olje- och gasindustrin samt en 

världsledande leverantör av mjukvara för riskhantering och ökning i tillgångars prestanda 

inom energi, process och den maritima industrin. DNV GL är resultatet utav en 

sammanslagning som ägde rum 12 september 2013 mellan Det Norske Veritas och 

Germanischer Lloyd. (dnvgl.com) DNV bildades 1864 i Norge och GL grundades 1867 i 

Tyskland (Intervju DNV GL 2015-03-09). För att få en inblick i DNV GL:s KAM-system 

utfördes en intervju med en Key Account Manager. Key Account Managern har arbetat med 

varierande tjänster inom DNV GL sedan 1991, och var även delaktig i utformandet och 

uppstarten av KAM-systemet i slutet av 1990-talet. 

 

4.1.2 Combitech  

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 konsulter i Sverige, Finland och 

Norge. Combitech är ett självständigt bolag inom Saab AB, och hade år 2012 en omsättning 

på 1,4 miljarder kronor. Deras kompetens är inom systemintegration, informationssäkerhet, 

mekanik, kommunikation, systemsäkerhet, systemutveckling, teknisk produktinformation och 

logistik. (comibtech.se) En intervju med en senior affärsutvecklare på Combitech 

genomfördes för att erhålla en inblick i deras KAM-system. Affärsutvecklaren har arbetat 

inom Combitech i 15 års tid. Som senior affärsutvecklare sker en hel del arbete i relation till 

Key Account Managers, vilket gör att personen som blivit intervjuad är insatt och kan bidra 

med ett mer generellt perspektiv. KAM är dessutom ett relativt nytt fenomen inom företaget 

och implementerades för omkring fem till sex år sedan. 
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4.2 KAM-företags värdesyn 

 
DNV GL 

Key Account Managern för DNV GL beskriver att det är viktigt att urskilja sig från övriga 

konkurrenter, för att på så sätt kunna leverera ett erbjudande som värderas högt utav 

kunderna. Det är dock viktigt att kunderna förstår och kan ta åt sig erbjudandet, annars 

försvinner delar utav värdet. 

  

“Är det värdet för kunden så är det väl ett värde i sig att ha fullständig översikt över 

vad som är möjligt att göra med ett projekt. Det är väl egentligen det värdet som 

särskiljer oss mot konkurrenter som konkurrerar med lägsta pris. Och vem som skapar 

värdet … En Key Account Manager är ett resultat av organisationen, det är 

organisationen som skapar värdet, men det är väldigt viktigt att kanalisera den 

kunskap som finns i organisationen till ett projekt. Och vem som konsumerar det, det 

gör ju i slutänden marknaden. Om de vill betala för ett värde som de anser att de 

kanske betalar extra för, så är det en konsumtion av den kunskapen.” 

 

Combitech 

Enligt Combitechs affärsutvecklare är det ytterst viktigt att verkligen förstå sin kund för att 

kunna leverera ett värde, och denna förståelse innefattar en rad olika aspekter. 

 

“Då kan jag beskriva hur vi tänker runt det [värde]. Vi har ju ett tjänsteutbud, och då 

kan man välja två strategier när man säljer det. Man kan gå ut och så kan man med 

retorik försöka övertyga kunder om hur fantastiska vi är. Det är ett sätt att göra det 

på. Det vi vill jobba på istället det är att gå den andra vägen in så att vi försöker 

komma in och förstå våra kunder. Och vi försöker se bakom det de säger. Så vi 

försöker vända på det.” 

 

4.3 Begreppet KAM 

 
4.3.1 Fördelar  

 
DNV GL 

Key Account Managern beskriver att det existerar flertalet olika nivåer med KAM, där 

fördelarna i sin tur skiljer sig åt och blir mer framträdande efterhand. 
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“Fördelen är väl att du har en relation med företaget som gör att du har en möjlighet 

att diskutera saker på olika nivåer. Om man kommer upp till den högsta nivån [av 

KAM] så kan det bli så att visioner om framtiden delas, och att någonting gemensamt 

görs med de visionerna. Då krävs det också en väldigt förslagen och kundnöjd Key 

Account Manager. Sedan så är potentiella inlåsningseffekter lättare att få.” 

 

Combitech 

Genom att använda KAM är tanken, enligt affärsutvecklaren, att uppnå inlåsningseffekter och 

därför skapa en beroendehetsgrad som i sin tur bidrar till en ökad mängd affärer. 

 

“Det är det som är vitsen med KAM. Vi vill genom att göra nytta för kunden öka vår 

attraktionskraft och skapa en större volym av uppdrag, och med det här dubbla och 

tredubbla våra affärer. Det är först då [fördelarna] det kommer ordentligt. Däremot 

så bidrar vi med väldigt bra saker här och där, men vi behöver liksom komma upp i 

volym lite mer. Lite fler chefer hos våra kunder som behöver bli involverade i oss, och 

som uppskattar våra tjänster.” 

 

4.3.2 Nackdelar  

 
DNV GL 

En Key Account Manager som inte är tillräckligt insatt och inte har förståelsen som krävs, 

alternativt saknar karaktär och auktoritet, kan framträdas som svag, vilket kan leda till att 

ofördelaktiga garantier och löften görs. Det är även kostsamt att upprätthålla en KAM-

struktur, samt att det slukar mycket tid av kompetent personal med arbete som är svårt att 

mäta i finansiella tal. 

  

“Om det är en kund som väljer att pressa hela tiden på pris, eller vad det nu är för 

något. Eller om man ska ha problemlösning snabbt och du kanske har en Key Account 

Manager som är svag, som böjer sig hela tiden, det är en negativ del. [...] Sedan är det 

en väldigt dyr sak att ha för en organisation. Det är kanske så att man har många av 

de mest kunniga till att göra saker som inte är betalda, som man eventuellt får betalt 

för i framtiden. Sedan är det väldigt svårt att sätta inkomstrelaterad prestation på det 

[KAM-arbetet].” 
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Combitech 

KAM är något som tar tid, både ur ett externt och ett internt perspektiv. Externt i det omfång 

att det tar tid innan arbetet med nyckelkunder leder till nya möjligheter och positiva effekter, 

och internt i det omfång att organisationen måste anpassa sig och struktureras för att KAM 

ska fungera. 

 

”Eftersom vi är organiserade som vi är och det är många olika delar som ska in på en 

kund, så finns det en intern aspekt. Vår egen organisation måste vänja sig med att det 

finns en Key Account Manager för den kunden. Det görs inte bara sådär. [...] Det tar 

också tid att vänja sig vid och få det effektivt. Men det har vi kommit förbi nu. [....] 

Men man måste jobba väldigt intensivt och väldigt länge innan det liksom slår rot. Det 

har vi lärt oss av det här.” 

 

4.3.3 Risker  

 
DNV GL 

En av de största riskerna, enligt Key Account Managern, är att KAM kan se väldigt olika ut, 

och det finns ingen garanti på att det intensiva och långsiktiga arbete som läggs ner kommer 

att ge någon form av avkastning. Att kunden förlitar sig på dig och kontinuerligt kommer till 

dig är visserligen bra, då det främjar samarbetet, men det innebär även att du i större omfång 

står till svars för allting som blivit godkänt. Det finns en större möjlighet att juridiska ting 

hamnar direkt till dig, men det är något som medföljer tillväxten av affärer. 

  

“Det är en väldigt stor risk, därför att du inte har en inkomst som följer med namnet, 

utan du har en risk om du inte driver det här arbetet som gör att du tappar kunden 

istället. Eller tappar projekten. Och sen så är det väl en annan sak också att det är lätt 

att upplevas internt som kundens advokat, om man ska driva igenom saker. Som 

kanske inte organisationen har samma uppfattning om, eller den enskilde personen 

som det drabbar eller någonting. Ringer kundens advokat där och ska reda ut detta 

med dig, det är inte något som ses positivt.” 

 

Combitech 

Det finns naturliga risker med att vara konsultbolag, och en av dessa är att vara bland de 

första som mister sin tjänst hos ett företag när det går dåligt. Detta lägger betydligt mer tyngd 

på Key Account Managerns axlar och dennes utmaning vad gäller förtroendet hos kund. 
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“Vi är ett konsultbolag. Det är lite som svansen på en hund. När kunderna rör sig så 

måste vi alltid röra oss fortare. När kunderna har problem med sin orderingång eller 

någonting så att de gör sina besparingsprogram, de första som åker ut då är 

konsulter. Så vi måste alltid vara mer snabbrörliga på något sätt. Vi måste kunna 

flytta våra konsulter från ett ställe till ett annat. Och utmaningen i det här är också en 

del av Key Account Manager-rollen, att få den typen av förtroende och den typen av 

tjänster som gör att man gör så mycket nytta därinne att man får vara kvar ändå.” 

 

4.4 Företagspresentation av företag utan KAM 

 
4.4.1 Dekra Industrial  

Det som idag utgör Dekra Industrial var fram till uppköpet år 2010 ÅF Kontroll (Intervju 

Dekra Industrial, 2015-03-05). Dekra är ett tyskt företag där Dekra Industrial utgör ett av 

deras tre affärsområden (dekra.de). Dekra Industrial är verksamma inom ett spektrum av olika 

branscher, däribland energi, kärnkraft, gruv och metall, fastighet och bygg samt livsmedel och 

läkemedel. De är Europas ledande företag inom teknisk kontroll då de ser till att säkerheten 

inom dessa branscher är hög genom att erbjuda oberoende, tredjepartsbesiktningar, 

provningar och certifieringar. I Sverige har Dekra Industrial kontor på 30 olika orter runt om i 

landet. (dekra-industrial.se) Globalt har Dekra 22 000 anställda i 30 länder (Intervju Dekra 

Industrial, 2015-03-05).  

 

Intervjun genomfördes med en affärsområdeschef på Dekra Industrial där han har arbetet 

sedan år 2008. Sin nuvarande position som affärsområdeschef på kontoret i Linköping har han 

haft sedan 2011.  

 

4.4.2 FORCE Technology Sweden  

FORCE Technology har sitt ursprung i Danmark och är ett företag med över 70 års erfarenhet 

inom områdena teknisk kontroll, certifiering och besiktning. Huvudkontoret är beläget i 

Danmark men de har även verksamhet i Sverige och Norge samt dotterbolag i USA, Kina, 

Ryssland och Singapore. På dessa platser är totalt ca 1400 anställda spridda. 

(forcetechnology.com) Till detta arbete genomfördes en intervju med marknadschefen för 

FORCE Technology. Han har varit verksam inom FORCE Technology i 7 år men har en 

forskarbakgrund och erfarenhet av provning och kvalitetssäkring samt 

affärsutvecklingsprojekt.    
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4.5 Företag utan KAM:s värdesyn 

 

Dekra Industrial 

Tillkomsten av kundvärdet menar affärsområdeschefen sker vid genomförandet av en tjänst. 

Då Dekra erbjuder provning, certifieringar och tekniska kontroller menar han att kundens 

värde är säkerheten som Dekra levererar.  

 

”… vi har väl kanske inte samma incitament där att om den där är okej eller inte [det 

som har kontrollerats hos kunden], det spelar inte oss så stor roll egentligen, faktiskt, 

det kan jag inte se. Värdet för oss då är att vi vill gör ett bra jobb och vill kunna tjäna 

pengar naturligtvis. […] Det är ju helt drivande för det här.” 

  

Han fortsätter dock att förklara det mer relationsrelaterade värdet. 

 

”Det är klart att sedan vill man också bygga upp en relation med kunden så att han 

anlitar oss nästa gång. Och ett värde för kunden skulle vara om vi inte hittade några 

defekter så att han känner sig trygg men det kan ju vi inte påverka för de finns där. 

Men han ska väl kunna lita på oss och då kommer han igen. Det är väl någon form av 

värdet och någon form av värde för oss också. […]Fast väldigt ofta är det ganska 

relationslöst, många vill ha ett papper på ‟är det här okej?‟ ‟ja‟, ‟tack för det‟, sedan 

bryr de sig inte ett dugg.” 

 

FORCE Technology 

Beroende på vilket perspektiv som används kan värde och värdeskapande se lite olika ut för 

företaget.  

 

”Värde är ju sådant som skapar lönsamhet. Det är ju det ultimata syftet med det vi 

gör. Vi måste tjäna pengar för att bedriva vår verksamhet och då tittar vi på våra 

kunder, ‟vad är det som är värdefullt för dem?‟. Det är vad jag först tänker på när det 

gäller värde. Jag kan också tänka på vad som är värde för mig personligen för det är 

också viktigt, vad som driver mig. Man brukar ju säga ‟nöjd personal, nöjda kunder, 

nöjda ägare‟ och värde är ju när de är nöjda tycker jag. Men rent konkret så är det 

naturligtvis kundens, att hjälpa kunden att göra bättre affärer och det är det värde som 

jag tänker på.” 
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4.6 Begreppet KAM 

 
4.6.1 Tänkbara fördelar och nackdelar 

 

Dekra Industrial  

Affärsområdeschefen ställer sig positiv till KAM och menar att den främsta fördelen skulle 

vara att det gynnar kunderna.  

  

”Jag tror att de skulle tycka att det vore bra faktiskt. […] De [kund] sa att det var 

väldigt bra att ha en sådan kontaktperson. Det blev praktiskt helt enkelt för dem. Det 

handlar ju mycket om övergripande avtal och sådant där. ‟Vem ska man vända sig 

till?‟ så ja det är mycket kontakt med inköpsfunktionen hos kunden och det är klart att 

de tycker det är praktiskt att ha en kontakt.” 

 

Han fortsätter dock med att förklara att det även kan finnas nackdelar med den typen av 

kontakt. 

 

”… sedan kan jag väl tro kanske att de här enskilda handläggarna som sitter ute i 

organisationen som faktiskt behöver den här tjänsten kanske tycker att det är lite 

komplicerat rent av då. De kanske känner ‟Nisse‟ som gör det här jobbet och tycker att 

det är enklare att faktiskt ringa Nisse än någon Key Account Manager. […]Men jag 

tror på något sätt ändå att Key Account Managern har en bra roll men jag tror inte att 

man vill ta bort alla andra kontakter.” 

 

FORCE Technology  

Marknadschefen kan se flera fördelar men en implementering av KAM. 

 

”Jag tror att det skulle löna sig, det är en förbättring, att vi är mer säkra på att 

kunderna stannar kvar och vi kommer utveckla våra affärer med dem och bredda 

försäljning.” 
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4.7 KAM:s centrala delar för samtliga leverantörsföretag 

 
4.7.1 Strategisk betydelse 

 
DNV GL 

När DNV GL klassificerar sina kunder tar de hänsyn till flertalet aspekter. Finansiella 

perspektivet, i termer utav arvode, är inte det som avgör det slutgiltiga beslutet. Snarare är det 

potentialen utav samarbetet som är det centrala vid klassificering.  

 

“Det finns ett antal olika kriterier. Både finansiella, men även potentialen av 

samarbetet och projektet. Du tittar på storlek, marknadssegment, ålder, osv. Om de är 

kontinuerligt ute på marknaden och gör nya affärer, eller om det är så att de har gjort 

affärer och sedan vidhåller det de har. Det är helt olika strategier för olika kunder, 

och helt olika intresse för oss.”  

 

Alla kunder ses som viktiga men alla kräver inte samma ombesörjning och därför lägger de 

endast KAM-resurser på de kunder som anses ha högst långsiktig potential.  

 

“Är det bara en sådan som vidmakthåller det de har en gång, och inte har några 

pengar till att köpa nytt och inte driver några projekt eller har inte någon som kan 

driva projekt eller strategier, då är det bara underhålla det dem har då. Då kan du 

sätta dit … De behöver inte ha en Key Account Manager utan du kan ha en kontakt 

helt reaktivt.”  

 

Storleken är visserligen en faktor vid klassificering, men mindre kunder med projekt som 

väcker intresse kan vara minst lika attraktiva. 

 

“Jag tycker det är precis lika intressant att jobba med en liten kund som kommer med 

ett projekt och försöka få det så bra som möjligt med de möjligheter som står till buds. 

Alla kommer från olika bakgrund och har olika möjligheter gällande genomförandet. 

[...] I stora projekt och vid stora pengar jobbar du mot en stor organisation som har 

kunskap ifrån många sätt, eller många håll. Med både konsulter osv. Och i sitt eget 

hus. Jobbar du med en mindre kund så är det kanske bara du som är kunskapsresursen 

och då är det väldigt viktigt att få det rätt.” 
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När nyckelkunder väljs ut är DNV GL:s Key Account Managers omdöme av högsta 

betydelse, vilket bevisas genom deras möjlighet att ta beslut på intuition.  

 

“Du har ju själv en förståelse om du ser signaler runtomkring … „Det här har jag sett 

förut och det känns som att det tippar över åt detta hållet‟, då kanske man kan kalla 

det magkänsla.” 

 
Combitech 

Vid Combitechs klassificering av kunder har de flertalet olika kriterier de ser över. Kundens 

storlek är av hög betydelse, då det kan ge en bild av hur pass omfattande framtida affärer kan 

bli. 

 

“Storleken är jätteviktig och hur mycket konsulter de tar, samt vilken typ av tjänster 

som vi ser att de behöver – och om vi passar in. Vi tittar på hur prisbilderna ser ut, 

„Finns det någon chans att vi ska få någon lönsamhet där eller inte?‟. Det är nog det 

viktigaste tror jag.” 

 

Även om storleken och hur väl Combitechs tjänster passar in hos kunderna är bland de 

viktigaste kriterierna är det inte enbart detta som är avgörande. Andra möjligheter, såsom 

tillgången till nya resurser i form utav exempelvis kunskap och referensvärde, kan vara likt så 

viktigt. 

 

“Vi har ett antal parametrar som vi väljer efter men det finns ju en annan aspekt 

också, som är väldigt viktig för oss. Som vi jobbar en del med också. Om den här 

kunden gör någonting nu som innebär ett tekniklyft som vi kan se att „det här skulle vi 

ha nytta av att kunna lite bättre, få lite referenser runt, för då kan vi göra affärer där 

och där borta‟, då har det betydelse.” 

 

Somliga områden, som anses ha hög potential, söks aktivt för att erhålla fördjupad kunskap 

och därigenom möjliggöra nya möjligheter för framtiden. Potentialen av vad ett uppdrag kan 

öppna upp för affärsmöjligheter är därför en kritisk faktor vid bedömning utav kunder.  
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“Det som är väldigt hett idag är molntjänster, cloud, det är internet of things. Vi kan 

mycket om det här, vi kan mycket om delarna. Men vi vill gärna komma in på den 

typen av uppdrag för då blir vi ännu starkare. Så det är intressant för oss.” 

 

Tron på framtida utveckling bidrar även med tålamod angående tillväxt och avkastning. 

Tidshorisonten för ett sådant företag kan förlängas i samband med kontinuerliga bedömningar 

angående när genomslaget väl kan ske.  

 

“Vi är ganska uthålliga ska jag säga. Vi har någon selected-kund [nyckelkund] där vi 

har haft en ganska mager utveckling under fyra, fem år, men där vi ändå håller ut – 

därför att det är ett så intressant företag. Så det är mer att vi hade hoppats på att vi 

kommit längre helt enkelt. Sedan har vi andra företag där vi har växlat ut riktigt bra.” 

 
Dekra Industrial 

Vid valet av prospekt till Dekras Industrials kundportfölj genomförs en utvärderande analys 

där homogenitet spelar stor roll. Potentiella kunder som liknar andra befintliga storkunder 

anses attraktiva och när en satsning görs tillsätter företaget en person som får ansvaret att 

utveckla en kundrelation. Trots att Dekra Industrial inte uttalat har några Key Account 

managers, så prioriteras inte alla kunder på samma sätt.  

 

”Då gör vi en satsning där och kanske plockar in ‟du, du får ansvaret för att utveckla 

den här kunden‟ så att vi faktiskt växer till där och det är ju någon form av den här 

funktionen då.” 

 

Dekra Industrial har valt att göra en ABC-rankning inom sin kundportfölj. Dock görs inte 

denna klassificering enligt några speciellt uttalade kriterier. Omsättning och framtidsutsikter 

har sin påverkan och frågor som: ”Hur ser deras [kundens] framtid ut?” och ”kommer de 

behöva mer eller mindre av den här varan framöver?” blir viktiga vid utvärderingen av 

kundens strategiska betydelse. När det kommer till lönsamhetsbedömningen av en kund kan 

tidshorisonten vara väldigt lång. Kunden behöver inte ha ett direkt behov av Dekra Industrials 

tjänster i dagens läge för att ändå anses vara en intressant kund. Det kan istället vara ett mer 

strategiskt viktigt drag för Dekra att uppvakta den här kunden redan nu för att kundkontakten 

ska vara stark den dagen då kundens behov ökar. 
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Även om framtida potential i faktiska siffror i form lönsamhetsberäkningar görs för att välja 

ut högre prioriterade kunder så menar affärsområdeschefen att en stor del av bedömningarna 

mer sker på intuition och att det inte går att låta siffrorna styra i alla fall. 

 

”Jag tror det är ganska bra att lita på magkänslan. Jag tror vi har ganska god känsla 

faktiskt.” 

 

Utmärkande för arbetet med de högre prioriterade kunderna är att det är mer aktivt och att 

uppvaktningen av dessa är större.  

 

”Vi träffar dem lite mer, har mer regelbundna avstämningar och trots att det inte finns 

några konkreta behov så försöker man kanske ändå ha lite möten med dem.” 

 
FORCE Technology 

De kriterier klassificeringen sker efter är i första hand kundens omsättning som 

marknadschefen menar är det enklaste att göra en bedömning efter. Dock kan enbart 

omsättningssiffror ibland vara missvisande och ett längre tidsperspektiv måste tas i beaktning. 

 

”I vår bransch så är det lite upp och ner. Vi har en kund till exempel, som från ett år 

till nästa kan öka eller minska sin omsättning mycket. Då är det vanskligt att titta på 

ett år utan jag tittar på en flerårsperiod och ser hur de utvecklar sig och vilka som har 

funnits med hela tiden.”   

 

Då siffror inte alltid säger allt om en kund förklarar han vidare att även kundens potential kan 

vara en anledning till att de prioriteras högre.   

 

”Det finns ju andra aspekter på det också, andra värden som vi ser och det har att 

göra med leverantörskedjorna. Om vi till exempel kommer in hos en kund så kan det 

ge ringar på vattnet och möjlighet till affärer med andra leverantörer till denna kund.” 

 

Han fortsätter med att förklara varför det är viktigt för dem att prioritera vissa kunder mer än 

andra.  

 

”Det handlar om att bibehålla relationen med våra stora kunder och utveckla den hela 

tiden.” 
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4.7.2 Systemförsäljning 

 
DNV GL 

Systemförsäljning enligt Key Account Managern handlar om att tillgodose en lösning på ett 

problem, vilket görs genom att kombinera olika tjänster i paket. Att arbeta med 

systemförsäljning är standard inom DNV GL, dock finns det en väsentlig skillnad i vad 

erbjudandena består utav. Lösningarna skräddarsys både efter vad situationen kräver, men 

även utefter vad kunden har möjlighet att förvalta.  

 

“‟Är det det här du [kunden] behöver egentligen?‟ Och ofta när du pratar med dem så 

finns det en, hos en del i alla fall, iver att få så mycket som möjligt för så lite som 

möjligt. […] Det finns inte något mervärde i att ha många saker som du inte behöver. 

Så det är bättre att ha en skräddarsydd lösning som passar in till dina behov, och 

produktens behov vad du ska ha i slutändan då.” 

 

Skillnaden vad gäller försäljning till nyckelkunder och kunder är främst komplexiteten på de 

lösningar som erbjuds, då företag som enbart vill ha mycket saker för så lite avgift som 

möjligt vanligtvis inte förstår det faktiska värdet utav vad DNV GL kan erbjuda.  

 

“De [vanliga kunderna] frågar aldrig efter det kan jag säga. De har inte den 

kunskapen att kunna använda de här sakerna. [...] Ska du ha en sådan diskussion med 

en specialist eller specialistgrupp så får du själv [kunden] vara extremt avancerad, 

annars är det helt meningslöst.” 

 

Risken med komplex systemförsäljning ligger inte enbart hos kundorganisationens kapabilitet 

i helhet. En organisation kan ha potentialen att tillvarata lösningen, men ifall en diskussion 

förs med en person som bedöms på exempelvis inköpspris eller dylikt, samt inte har en 

helhetssyn och inte den tekniska kunskap och inblick som krävs för att förstå möjligheterna, 

då kan det vara ett dött lopp.  

 

“Men framförallt så är det väldigt viktigt att veta vem är det hos dig som bestämmer. 

Så vi pratar med rätt människor. Annars så är det ju rätt så meningslöst att prata med 

någon som för fram den kunskapen som sin egen.” 
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För att kunna arbeta som Key Account Manager hos DNV GL är det viktigt att verkligen 

förstå sina tjänster på djupet, och därigenom kunna leverera passande lösningar till kunder. 

Det är än viktigare när det kommer till mer komplexa lösningar och då Key Account 

Managern måste vara med och avgöra ifall kundorganisationen har möjlighet att absorbera det 

som krävs för att erbjudandet ska kunna göra någon nytta. Utbildning och erfarenhet är därav 

vitalt för rollen som Key Account Manager hos DNV GL. 

 

“Innan DNV jobbade jag som teknisk chef på rederi. [...] Jag började på DNV 1991. 

Surveyor hette den tjänsten. Sedan var jag distriktschef från 1995. Därefter var jag 

ansvarig för något som heter London Ship Service Center i London. Sedan när jag 

kom tillbaks till Sverige så fick jag tjänsten marknads- och affärsutvecklingschef.”  

 
Combitech 

Combitech eftersträvar att leverera totala lösningar till sina kunder. Genom att ha konsulter 

som arbetar tillsammans med kunden finns ett ständigt tänk om hur Combitechs resurser och 

möjligheter kan tänkas passa in och skräddarsys efter behov.  

 

“Ja, det gör vi [arbetar med systemförsäljning]. Det är sådana saker vi vill ha. De 

flesta affärerna, det är ju konsulter som går in i kundens projekt. Men vi strävar alltid 

efter att få egna paketåtaganden. Men vi gör till exempel inte en hel motor. Utan det är 

delar av det. Mjukvarupaket, mekanikpaket, eller vad det nu kan vara för någonting, 

som vi gör.” 

 

Enligt Combitech är det viktigt att hjälpa samtliga kunder med deras problem. Benägenheten 

att ta chanser och risker är dock högre vid nyckelkunder, då möjligheterna som kan erhållas är 

stora. 

 

“Ja [vi försöker lösa allas problem]. Där vi väljer ut större kunder så har dem en liten 

gräddfil från oss, då det finns en speciellt utvald Key Account Manager som jobbar 

helt och hållet med dem. Det är väl liksom den stora skillnaden. Och säger de „hoppa‟ 

så hoppar vi.” 
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Combitech har enbart en Key Account Manager för varje nyckelkund och denne har i sin tur 

enbart hand om ett företag. Detta innebär att Key Account Managern har möjlighet att 

fokusera på sin nyckelkund och verkligen fördjupa samarbetet företagen emellan. 

 

“... han är Key Account Manager för Siemens, då är det mycket jobb mot Finnspång. 

Och han har ju byggt upp en kundrelation som vi inte var i närheten av innan. Dels för 

att han är skicklig, dels därför att han har tiden att göra det också. Så vi har tydligt 

visat att vi är väldigt, väldigt intresserade av att göra affärer med dem, och vi har 

kunnat bevisa att vi gör väldigt bra ifrån oss. Men det har tagit en fem år sådär, och 

nu liksom drar det iväg.” 

 

Det är viktigt att Key Account Managern känner till Combitechs utbud så pass bra att han kan 

se möjligheter där möjligheter existerar.  

 

“En Key Account Manager måste ha med sig hela Combitechs utbud, som går över 

hela organisationen. Det är ju den länken som faktiskt värnar om den här kunden. Det 

är den person som bäst kan samla våra förmågor. Då blir KAM jätteviktigt. Annars 

har vi ingenting, annars blir det bara smådelar som jobbar.” 

 

Combitech strävar även efter att deras personal ska träffa likställt positionerad personal hos 

kundföretagen.  

 

“Vi pratar om pyramidförsäljning ibland. Det innebär att vi vill att vår VD ska träffa 

de högsta cheferna på … Kanske inte Volvos VD, men åtminstone andra högt uppsatta 

anställda. Vi vill att våra divisionschefer, de tre vi har, går in och träffar motsvarande 

nivå, så att hela företagets chefsstruktur är involverade i kundrelationerna. Men det är 

Key Account Managern som sitter där och försöker ordna de här mötena också, och 

försöker få till dem.“ 

 
Dekra Industrial 

Dekras mål är att se till att lösa kundens problem enligt dennes önskemål. Därmed anser 

affärsområdeschefen att företaget erbjuder systemförsäljning. Han påpekar däremot att när det 

kommer till målet med att kunna lösa kundens problem så spelar det ingen roll om förfrågan 

kommer från en högre prioriterad kund eller från en av deras lägre rankade kunder. I det 
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avseendet är allas problem lika viktiga. ”Jag tycker inte att det är någon skillnad, vi agerar 

på ungefär samma sätt.” 

 
FORCE Technology 

FORCE Technology strävar efter att kunna erbjuda sina kunder så bra paketlösningar som 

möjligt men marknadschefen menar att det finns saker som är viktiga att ha i åtanke när man 

erbjuder den här typen av systemförsäljning.   

 

”… den utmaning vi har i vår bransch är att ifall man ska paketera något så måste 

innehållet i paketet anpassas och utvecklas efterhand. Sedan kan det vara t.ex. att vi 

levererar utrustningar, så det vi gör, det kan kunderna då också göra och då kan vi 

leverera ett paket där vi sjösätter hela systemet. Vi utbildar deras personal, vi 

levererar utrustningen, vi skriver instruktioner och allting. Då kan man säga det är en 

systemleverans som går ut på att de ska klara sig själva och då har du både tjänster 

och produkter.” 

 

4.7.3 Kundanpassning 

 
DNV GL 

Att anpassa sitt erbjudande till kunden är vitalt för att kunna överleva i de branscher DNV GL 

är aktiva i, vilket har lett till stora möjligheter för att kunna utforma dessa.  

 

“... när det gäller att skräddarsy det här så går vi väldigt långt. Och det är väl 

egentligen det som gör att vi är kvar på marknaden. För vi har möjlighet att förstå de 

där sakerna på ett sätt som inte bara är ett lägsta pris.” 

 

Det är inte enbart de allra största kunderna som bemöts med stor anpassning. Att skräddarsy 

erbjudandet är alltid grundläggande vid erbjudanden, dock kan mer resurser läggas på kunder 

som har större potential än övriga. Det som styr anpassningen utav erbjudandet är inte enbart 

kundens förmåga att ta åt sig erbjudandet, som nämnt i systemförsäljning, utan även diverse 

regleringar. 

 

“... vi har både regler och lagar att följa. Men däremot, för att kunna få fram det som 

är viktigt med tanke på det vi pratar om här, så gör jag en sådan här skräddarsydd 

lösning. I Sverige är det väl till största del jag som gör det.” 
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Combitech 

För att kunna lösa sina kunders problem måste Combitech anpassa sina erbjudanden. Redan 

befintliga kunder, oavsett om de har nyckelkundsstatus eller ej, bidrar till högre lönsamhet än 

när en ny kund först försöker erövras.  

 

“När man har mycket affärer med en kund så får man rätt mycket tillbaks för relativt 

liten säljinsats. När man går in på en ny kund, eller mindre, så måste man jobba med 

ganska mycket försäljning för att få ganska lite affärer. Så det är ren matematik det 

där. “ 

 

För att nå framgång är det dock viktigt för Combitech att försöka möta samtliga av sina 

kunders behov. Möjligheterna utav att göra positiva intryck kan leda till fler arbetsuppgifter i 

framtiden, vilket är något som eftersträvas.  

 

“Det går utanför [ordinare utbudets] gränser och har vi inte kompetensen själv så 

plockar vi in underkonsulter. Vi måste forma det så att det passar uppgiften. Uppgiften 

är det viktigaste. Det gör vi även till andra [vanliga kunder]. Vi vill ju leverera rätt 

saker till de kunder vi har. Hittar vi inte en egen lösning och den här kunden är 

tillräckligt intressant ... Vi har ett underkonsultnätverk också som vi går igenom. Då 

försöker vi lösa den kundens problem men det måste vara så att den som går till oss 

ska lita på att vi gör allt vi kan för att lösa deras problem. [...] För då kommer de till 

oss nästa gång också.” 

 

Att klassa företag som nyckelkunder, eller selected-kunder som Combitech kallar det, är 

resurskrävande och alla företag kan inte erhålla statusen. Genom att ha Key Account 

Managers ute hos kund fås en helt annan inblick hos företaget, vilket i sin tur bidrar till olika 

möjligheter, bland annat vad gäller mer specifik anpassning av tjänster. 

 

“Vi har segmentsansvariga som föreslår nya nyckelkunder. Och det går sedan upp [i 

organisationen], då får vi göra en förklaring av varför vi vill ha dem som nyckelkund, 

vi måste motivera det. Det förslaget går sedan upp till företagets ledning. Så det är där 

man beslutar om selected-kunder. För det är en investering i det också, att man riktar 

in sig. Det är särskilda resurser som ska till för att man ska vara trygg på att man gör 

rätt. “ 
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Dekra Industrial 
Målet som Dekra vill uppnå med de kundförfrågningar de får är att kunna lösa det problem 

som kunden har. En stor del i arbetet mot detta mål är att kunna anpassa sina 

kunderbjudanden så att de kan uppfylla kundens individuella behov på ett så bra sätt som 

möjligt.  

 

”I grund och botten är det de verktygen vi brukar använda men så gäller det att plocka 

ihop det här på ett bra sätt.”  

 

Dekra har kunder som kräver väldigt specifika lösningar som till hög grad har skräddarsytts 

efter hur deras anläggningar och verksamhet ser ut. 

 

”Vi får ju som en lunta med ‟det här skulle vi vilja göra‟ […] … så då är det väldigt 

skräddarsytt.”   

 

För att kunna åstadkomma en hög anpassningsgrad krävs en god koordinering av information 

och kunskap om de erbjudanden och verktyg företaget erbjuder.  

 

”[För] den typen av projekt har vi några personer som sitter med det och även om de 

inte ser likadana ut från fall till fall så är ändå principen rätt lik, så man kan ofta 

hämta lite från tidigare erbjudanden.” 

  

Trots att Dekra besitter en hög grad av flexibilitet för att kunna skräddarsy erbjudanden efter 

vad kunden efterfrågar så begränsas de anpassningar som är möjliga av olika krav och 

regleringar.  

  

”… i grund och botten finns det kravbilder från myndigheter och sådana här saker 

som vi måste leva efter så klart.” 

 
FORCE Technology 

Att kunna anpassa sina erbjudanden efter kundens önskemål och behov är en del av 

systemförsäljningen. Marknadschefen svarar ja på frågan om de är mer villiga att anpassa sig 

till de kunder som prioriteras högre och om de lägger ner lite extra arbete på att kunna försöka 

leverera det som dessa kunder efterfrågar. Dock poängterar han att det finns begräsningar för 
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hur långt företaget kan gå i det arbetet. Det är därmed alltid viktigt att veta sina egna 

begräsningar för vad företaget klarar av att leverera. 

 

”Ibland frågar kunderna efter tjänster och kompetenser som vi inte har. Då måste vi 

kanske avstå från att offerera. Det bästa är att börja i en liten skala, för ibland frågar 

kunden efter en sak som senare har utvecklats till något annat. […]Jag tycker att det 

allra viktigaste är att hålla det man lovat och göra ett bra jobb.” 

 

För att kunna erbjuda bra lösningar som passar kunden så är det viktigt att sätta sig in i 

kundens strategier och marknadsklimat.  

 

”Vi följer många branschtidningar och det som händer, går på seminarier och 

försöker förstå kundens situation. […]Ibland är det svårt att få hela bilden på stora 

företag. Vi jobbar ju mycket i den nukleära branschen också där det är mycket politik 

som spelar in.” 

 

FORCE Technology är verksamma i en bransch där regelverk även ställer krav på hur deras 

arbete ska gå till och därmed begränsar möjligheten till att helt gå utanför ramarna för att 

kunna tillmötesgå kundkrav. 

 

”Vi jobbar med ackrediterad inspektion. Det betyder att vi har myndighetens ögon på 

oss och allting är väldigt uppstyrt med hur det ska gå till.”  

 
4.7.4 Integrering  

 
DNV GL 

För att behålla kunder är det viktigt att etablera stabila kontakter och därigenom försöka 

närma sig kunden. Genom att komma närmre möjliggörs möjligheterna att sätta sig in 

kundens vardag, dess processer, problem, kultur, osv., vilket bidrar till att skapa en mer 

ingående förståelse av kunden. 

 

“Dels att man har en kontaktperson som är definierad som kunden vet om, dels så 

finns det också en möjlighet att fördjupa samarbetet med kunderna genom att ha 

personlig relation med de olika beslutsfattarna, [...] … det är en stor del av mitt jobb 

att förstå hur det fungerar [hos kund]. [...] Företagskultur kan du egentligen bilda dig 
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en uppfattning om efter ett par besök … [...] Framförallt är det väldigt viktigt att veta 

vem hos kunden som bestämmer. Så vi pratar med rätt människor. […] Det är viktigt 

att prata om det som speglar deras kultur.” 

 

Information om och från kunden är väldigt viktigt enligt DNV GL:s Key Account Manager. 

Det är dock viktigt att urskilja på kvantitet och kvalitet. Att få tag i rätt information för att 

sedan bearbeta och samordna den är en självklarhet. 

 

“Men mycket information … Det är mer viktigt att få rätt information. Mycket, det är 

en kvantitativ sak, och det är viktigare att ha kvalitativa saker. För man kan ha massa 

information som inte är så betydelsefull. Vi har ett affärssystem för att hantera den 

informationen. [...] Det viktigaste är egentligen att titta på hur marknaden ser ut och 

hur kunden förhåller sig till den marknaden framöver. Och det görs i planer och 

inlägg i affärssystemet. [...] Det är väldigt viktigt att ha information i systemet som 

skapar värde. Både för oss och för kunden.” 

 

Då DNV GL:s Key Account Manager har ansvar för flera olika nyckelkunder är det naturligt 

att relationerna ser olika ut. Somliga kunder är relativt nya, medan andra har varit kunder 

under en längre tid.  

 

“Första steget är egentligen bara rent reaktivt för att öka kundnöjdheten. Om man 

drar det vidare så kan du säga att du har en större portfölj med kunden, som gör att du 

har en interaktion som går på tvärs, både på deras organisation och vår. Drar man 

det ett steg till så kan man titta på framtida projekt på ett sätt som gör att man har en 

gemensam plattform som man bygger på hela tiden. Har man kommit så långt, då 

krävs det också en väldigt förslagen och kundnöjd Key Account Manager. [...] Sen så 

är potentiella inlåsningseffekter lätt att få [vid stadiet då vision och dylikt delas].” 

 

Combitech 
Att arbeta tillsammans med, samt nära, kunden är väldigt viktigt för Combitech och deras Key 

Account Managers, vilket nämndes tidigare då Key Account Managers enbart har hand om en 

nyckelkund var. Detta gör att mycket resurser läggs på relationen, och mycket energi läggs på 

att skaffa förståelse av kunden samt hur Combitechs resurser och dess utbud kan matchas och 

kombineras med kunden.  
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“Vi hade ett exempel med Ericsson för några år sedan som vi kallade för HomeShore. 

De hade ett behov av att ha konsultverksamhet i egna lokaler, inte i Ericssons lokaler 

utan i våra lokaler. De behövde ha den väldigt nära, till skillnad från Offshore som 

man skickar till Indien, Kina eller något sådant. Då hjälpte de oss faktiskt med att hitta 

lokaler. De hjälpte oss med att få upp den här typen av verktyg som vi behövde så vi 

samarbetade väldigt mycket runt utformningen av det och sedan blev det väldigt bra så 

länge den typen av tjänst behövdes, vilket var några år.“ 

 

För att lyckas med sina relationer är det viktigt att samla in, samordna, dela och bearbeta 

information, vilket Combitech gör via sitt CRM-system Lime. 

 

“Vi har de företag som vi arbetar mot, de finns med i det systemet. De personer vi 

träffar därinne, de chefer vi träffar därinne och den information vi har runt deras 

behov och så, det lägger vi in där. Och det är tillgängligt för alla som säljer. Det 

betyder alla chefer, alla affärsutvecklare, alla Key Account Managers kommer åt det. 

Och det gör man över alla kunder då. Så det är öppet.“ 

 

Enligt Combitechs affärsområdeschef har det inträffat åtminstone en klassificering utav kund 

som inte riktigt har gått åt det håll de väntat sig, vilket i sin tur har lett till statusförändring av 

kund. 

 

“Vi har ju gjort, vi har gjort ett sådant byte [av nyckelkund], vet jag. Att vi har sagt att 

„Nej, det var ett misstag, den här kunden har inte den potentialen som vi behöver. 

Däremot har den här kunden det‟. Och då gjorde vi ett sådant byte. Det är fortfarande 

en kund, men inte att klassad som selected längre.” 

 

Dekra Industrial 
Att det är viktigt att bibehålla en god, kontinuerlig kontakt med kunden håller 

affärsområdeschefen med om men han säger att det kan skilja lite från projekt till projekt. 

Skapandet av de informella kontakterna menar han också är viktigt för att arbetet med kunden 

till viss del ska kunna fortlöpa självständigt utan att den utsedda kontaktpersonen måste vara 

inblandad i allt. Det är viktigare att se till att personen med den bästa kompetensen finns på 

rätt plats vid rätt tillfälle och då kan det kräva att dessa har direkt kontakt med kunden. Därför 

kan arbetet i många projekt bli teambaserade. 
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Informationsinsamlingen av kunddata som krävs för att skapa en bättre förståelse för kunden 

är ett omfattande arbete som bör komma till användning för alla som är involverade i 

relationsarbetet.   

  

”Ja det försöker vi också göra [insamling och samordning av klientdata] och vi har 

jättelångt kvar men vi har blivit bättre där, för det här är viktigt. […] Sedan är det väl 

si och så om alla alltid rapporterar men det är principen i alla fall att det ska fungera 

så.” 

 
FORCE Technology 

Marknadschefen förklarar att de försöker skapa många kontaktytor mellan sitt och kundens 

företag. Han menar att det finns ett helt spektra av kontaktytor.   

 

”Det är många kontakter och i stora företag så kan det vara massor med folk i olika 

delar.” 

 

Att skapa stora kontaktytor är viktigt då det kan vara svårt att förstå det politiska klimatet i 

större organisationer och veta vem det egentligen är som har befogenhet att fatta beslut. 

 

”Jag har exempel på avtal vi tecknat med kunder eller med inköpare som i slutänden 

inte har resulterat i några uppdrag.” 

 

FORCE Technology utvecklar i somliga fall sina tjänster tillsammans med kunderna.  

  

”Vi har hittat en ny metod att mäta saker på och då har vi kört en demonstration hos 

en kund och nu ska vi besöka en annan kund och testa det. Vi vill på så sätt visa nyttan 

med det här. Blir kunden intresserad kan det leda till uppdrag och då har vi ett 

samverkansprojekt.” 

 

För att kunna få en bättre överblick över det som sker i relationen är det viktigt att samla in 

kunddata som kan sammanställas och delas inom organisationen och marknadschefen menar 

att ”ju mer data ju bättre är det.” Företaget har ett formellt system där informationen ska 

rapporteras in men utmaningen ligger i att få de anställda att använda systemet.  
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 ”… vi har mycket kunskaper och värden på det här företaget men så länge det stannar 

hos var och en så är det inte värt mycket mer än vad det är för dem och det är i det 

som utmaningen ligger. Det gäller att de ser att de får tillbaka det de lägger in.”  

 

4.8 Key Account Managerns roll 

 
4.8.1 Målorientering 

 
DNV GL 

DNV GL:s Key Account Manager anser att långsiktighet absolut är att eftersträva, åtminstone 

när det gäller goda kunder. 

 

“Om man nu ska förenkla det, är det goda kunder så vill vi gärna jobba ihop under 

väldigt lång tid, Man pratar mycket om brick walling som det heter på engelska, man 

hägnar in kunderna och minimerar möjligheterna för konkurrenterna att komma åt 

dem.“ 

 

Kunder som enbart vill ha lägsta pris och dylikt är viktiga att hålla kontakten med, men att se 

den typen av relation ur ett långsiktigt perspektiv är inte lika lockande. 

 

“Sen är det ju andra kunder som köper där det är billigast och det blir alltid den här 

prisdiskussionen. Oavsett vad man kommer med så ska de ha samma kunskaper, men 

det ska vara till lägsta marknadspriset. Det är klart att långsiktighet med den typen av 

kund är mycket svårare, det är inte så att de är en trogen danspartner precis.” 

 

Det är inte helt uppenbart ifall Key Account Managern bedöms främst på långsiktiga eller 

kortsiktiga finansiella mål, utan det är en kombination som dessutom beror mycket på vem 

man rapporterar till. 

 

“Huvudsakligen tror jag att det går på både och egentligen. Men där finns inte någon 

klar definition på vad du bedöms för mer än att det sätts upp årliga mål och så har du 

ett antal mål då i varje kundplan. Det är krav att göra kundplaner som är mer 

omfattande ju större kunder, och är dessa uppfyllda, i samband med dina egna mål ... 

Jag tror faktiskt det är så enkelt att det är väldigt mycket beroende på vem du 

rapporterar till, mer än någonting annat. Det finns ett formellt system men sedan hur 
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det är i verkligheten det kan man sätta ett frågetecken på. Men det formella svaret är 

att det finns både och.” 

 
Combitech 
Combitech är medvetna om att det tar tid att bygga relationer, vilket gör att deras Key 

Account Managers eftersträvar långsiktiga relationer. Att enbart blicka framåt är dock inte 

möjligt, utan det måste kombineras med ett kortsiktigt tänk. Potential och likande är viktigt, 

och det kan visserligen fördröja kraven på kortsiktigheten, men det får inte glömmas bort helt. 

 

“Ja, det är rätt [att vi vill bygga långsiktiga relationer]. Men det finns också ett 

kortsiktigt tänk. Vi vill få ut affärer ur det också. Eftersom det är de här utvalda 

kunderna så vill vi bygga mycket stora affärer där, och på sikt. Så uthålligheten är 

jätteviktig. Samtidigt vill vi inte att Key Account Managers ska enbart jobba på den 

nivå „affärer om fem år‟. Det har vi inte råd med. Vi måste få ut affärer under tiden 

också. Så det är både och.” 

 

Detta gör i sin tur att Key Account Managers bedöms inte huvudsakligen på varken 

kortsiktiga eller långsiktiga finansiella mål, utan det blir en kombination som även tar hänsyn 

till situationens karaktär. 

 

“Nej [det är inget som väger tyngre av kortsiktighet eller långsiktighet], men om vi 

inte skaffar oss några affärer under ett år så ifrågasätter vi ju om vi verkligen … Vi 

måste se att det ger en effekt.”  

 
Dekra Industrial 
I relationsarbetet med kunderna eftersträvar Dekra långsiktighet, vilket innebär kontakter som 

sträcker sig över decennier. 

  

”Det vill man ju verkligen. Det kostar ju att bygga upp en relation, så har man gjort 

det en gång så vill man ju bara underhålla den och se till så att det fungerar. Så 

långsiktigt absolut.” 

  

Den långsiktiga relationen menar han kan betyda olika saker. Det innebär att företaget utför 

uppdrag åt kunden som sträcker sig över en längre tidsperiod eller så handlar det enbart om att 

skapa lojala kunder som återkommer. 
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” … för att ge ett exempel på behovet av långsiktighet. Vi provar reaktortanken på 

Ringhals, den ska kontrolleras vart tionde år. Vi tar fram utrustning för att göra det. 

Det är ett ganska komplicerat projekt att göra det så att vi investerar ganska mycket 

pengar i det och det gör Ringhals också och då vill vi göra det vart tionde år, många 

gånger i rad. Det är ganska viktigt. Det är nästan en förutsättning för att man ska ge 

sig in i det här. […] Vi har projekt där vi aktivt arbetar kanske tre år åt en kund. Man 

bygger någon anläggning eller någonting, och då är vi där hela tiden och stöttar 

under tre år. Men sedan finns det ju också att så fort det är något som dyker upp så 

ska de vända sig till oss och då kan det vara riktigt korta insatser, naturligtvis.” 

  

För att uppnå en långsiktighet är det också viktigt att de som arbetar med kundprojekten 

bedöms och mäts på långsiktiga mål och mått. Affärsområdeschefen förklarar att hans arbete 

bedöms ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

”Speciellt som det jag gör just nu, det är ju affärsutvecklingsprojekt och de kan ju ta 

flera år innan det börjar hända någonting. Så som det är just nu, så är det långsiktigt. 

Sedan några år tidigare var det månadsekonomi.” 

 
FORCE Technology 

Marknadschefen betonar vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv i relationsbyggandet med 

kunderna men han menar att det är en utmaning 

 

”Långsiktighet är etiketten i vår bransch. Det har dock blivit mer kortsiktigt i och med 

att ekonomi har kommit in och styrt där man går mycket på pris. Vi hamnar i ett läge 

där de byter leverantör på grund av pris och då tappas mycket av kundkunnandet. […] 

Vår personal hittar, de känner varandra, de har jobbat ihop och när de [kunden] då 

byter från en leverantör till en annan så försvinner det mervärdet.” 

 

För att relationsbyggandet ska utvecklas under lång sikt är det även viktigt att de inblandade 

bedöms och mäts på långsiktiga mål. 

 

 ”Det är ganska långsiktiga mål för att det är svårt att mäta de kortsiktiga effekterna 

av marknadsföringen. Jag har ingen operativ säljroll, säljdelen handlar mest om att 

affärerna ska flyta på, hålla koll på våra avtal och vara behjälplig.” 
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4.8.2 Planering 

 
DNV GL 

Eftersom kunder har olika problem, olika förmågor vad gäller tillvaratagande av tjänster, 

olika ambitioner osv. är det viktigt att Key Account Managern sätter sig in i kunden och 

förstår denne och dess marknadsklimat.  

 

“Det är ju en del utav att skapa värde. Att titta på var går saker och ting och hur ser 

det ut hos dig jämfört med andra. Man kan göra benchmarking och om de har intresse 

av det, om man jobbar i den riktningen men det beror helt på vad man har för … Ja, 

dels funktioner, dels strategier hos företaget som du jobbar med. Är du en kortsiktig 

kund som egentligen jobbar med asset playing, köpa och sälja saker, då är du inte 

intresserad utav långsiktigt underhåll av sakerna. De vill köpa och sälja saker och då 

får vi anpassa oss.” 

 

Om relationen med en nyckelkund har kommit långt är det inte ovanligt med gemensam 

strategisk planering.  

 

“Om du har kommit så långt så är det naturligtvis vanligt med [gemensam strategisk 

planering] det då. Och det är klart, då har vi ofta projekt ihop med dem, JIP som det 

heter, Joint Industry Products. Då delar vi ofta på kostnader och kunskaper, och i 

bästa fall så utvecklas vi båda två som organisationer. Så har man kommit så långt så 

är det väldigt avancerade kundrelationer man har.”  

 
Combitech 
Combitechs Key Account Managers bidrar med insikt om nyckelkunderna, vilket i sin tur gör 

att Combitech kan utnyttja den här förståelsen och informationen för att utforma sina 

erbjudanden. 

 

“Men vi vill ju förstå vart Volvo är på väg någonstans. Så att vi vet hur vi ska forma 

vårt erbjudande. Vi vet till exempel att, om vi tar Volvo Cars, då är det här med 

uppkopplade bilar väldigt intressant, och vi vill hjälpa till med det. Då försöker vi vara 

där och erbjuda saker och ting. Vi vet också rätt så väl idag tack vare Key Account 

Managern vad som är deras utmaningar och vad som gör ont hos dem, och då 

försöker vi se på vilket sätt vi kan hjälpa till. Det kunnandet, när vi får en förfrågan, är 
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guld värt för det betyder att vi kan krydda våra erbjudanden på ett sätt som gör att vi 

kanske får en fördel mot våra konkurrenter.” 

 

Combitech har enbart haft KAM i drygt fem års tid, och det tog tid innan det satte sig i 

företaget. Till en början kunde Key Account Managers stöta på problem inom sin egna 

organisation, vilket försvårade deras arbete gällande planering och styrning av projekt. 

 

“Ja, idag skulle jag säga att det är så [att Key Account Managers har stor inverkan på 

andra funktioner inom organisationen]. Men det har utvecklats mot det hållet. Idag är 

det så. Jag skulle tro att en del av de här Key Account Managers har varit väldigt 

frustrerade över att inte ha haft tillräckligt med hörsamhet inne i organisationen. Men 

det där har nog satt sig ganska bra idag.“ 

 

För att relationen ska bli bra är det viktigt med gemensam strategisk planering och ta hjälp 

utav varandras kunskaper, vilket Key Account Managern är mer och möjliggör. Genom att 

vara nära kunden uppnås de bättre resultaten. 

 

“Ja, vi har [gemensam strategisk planering]. Det finns lite olika aspekter på det. De 

här riktigt bra koncepten vi har byggt, de har alltid varit väldigt nära kund. I någon 

form av åtagande där vi tillsammans med kund har byggt upp ett koncept med 

affärsmodell, hur vi levererar, hur vi jobbar osv. – det alltid varit ihop med kund. Det 

är enda sättet att få det riktigt bra. [...] … Ericsson till exempel, som är en av våra 

selected-kunder. Det strategiska arbetet görs väldigt mycket där, men då samarbetar 

vi med Key Account Managern för Ericsson också. Så det gör vi tillsammans. Eftersom 

Ericsson är så viktig inom telekomorådet.” 

 

Combitechs Key Account Managers är till stor del ansvariga för att möjliggöra 

kommunikation mellan företagen, och mycket av ansvaret var gäller information som ska ut 

till nyckelkunderna faller på dem. 

 

“Dels blir det Key Account Managers roll att förklara vad vi gör, vilka satsningar vi 

gör, och vilka nya områden och vilka nya möjligheter vi kan erbjuda. Men sedan så 

har vi alla de som säljer. Om vi tar Volvo som exempel, säljarna har ett ansvar att 
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berätta det för den nivå chefer de träffar också. Och när det blir skarpt [läge], när vi 

får förfrågningar om affärer osv., så har vi givetvis ett direkt informationsutbyte.” 

 

Dekra Industrial 
Att ha en god förståelse för sina kunders unika företagssituationer är viktigt och därmed krävs 

det att information om kunderna samlas in och koordineras mellan alla berörda parter inom 

företaget. Informationen tillbaka ut till kund sker ofta genom affärsområdeschefens kontakt på 

inköpsavdelningen. 

  

”Jag personligen jobbar nu med affärsutvecklingsprojekt. Då jobbar jag med 

informationsinsamling om kunder som vi inte har haft förut och hur deras intressen är 

för tjänster som inte vi har haft förut, så det är jättemycket som man måste försöka 

lära sig att förstå där. Så det är väldigt viktigt [med informationsinsamling].” 

 

Dock menar affärsområdeschefen att det finns utrymme för stor förbättring när det gäller att 

faktiskt använda sig av den kunddata som genereras. 

  

”… vi har inte hållit på med det här så länge och så här långt är det bra att vi samlar 

på oss informationen. Att göra någonting vettigt med den ska vi nog göra. Vi har inte 

riktigt kommit dit än.” 

 

Dekra utför strategisk planering tillsammans med vissa av deras kunder. Med dessa kunder 

står det i avtalet parterna emellan att Dekra ska föra den här dialogen med kunden, vara 

offensiva och komma med nya förslag. Affärsområdeschefen berättar att detta är en process 

som han delvis är delaktig i.  

 
FORCE Technology 

En stor del i marknadschefens roll är att agera stöd i många processer. Han berättar att han 

ofta får i uppgift att se över olika förfrågningsunderlag från kunderna och att ha en god 

förståelse för kunden är viktigt i detta arbete. ”Det gäller att vara påläst för att kunna komma 

med rimliga anspråk.” 

 

En annan del i marknadschefens arbete är att bygga upp en bra kommunikation till befintliga 

och potentiella kunder. 
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”Sedan är det naturligtvis det här med marknadssidan, kommunikationssidan som jag 

jobbar mycket med. Skriva om teknik, kommunicera på sociala medier, 

hemsidesprojekt, kundrelationer, CRM-systemet, bygga upp en åhörarskara som vi kan 

utnyttja i vår kommunikation.” 

 

Strategisk planering tillsammans med kunden för att skapa en plan för det gemensamma 

långsiktiga arbetet eftersträvas av företaget men marknadschefen menar att de kan bli mycket 

bättre på det. Företaget arbetar mycket med att försöka bygga upp en tillitsfull relation mellan 

dem och kunden.  

 
4.8.3 Strategisk prioritering 

 
DNV GL 

För att relationen med en nyckelkund ska bli lyckad krävs det att båda parter är aktiva och 

deltar, men samarbetets utseende varierar självfallet mellan olika nyckelkunder. Att arbeta 

proaktivt med nyckelkunderna och att utföra strategisk planering är däremot väldigt viktigt 

arbete för Key Account Managern. 

 

“Det är krav till att man ska ha en [strategisk] planering, och det var faktiskt jag som 

var med och satte upp systemet, det har införts globalt sedan en del år tillbaka. Och 

jag har jobbat på det viset i snart 20 år väl, där jag lagt upp en kundplan vart år. Men 

den här typen av system är något som hinner ändra på sig snabbare än man hinner 

implementera det. Det är en iterativ process.” 

 

Strategisk planering är ett måste för Key Account Managern, och detta bedrivs för samtliga 

nyckelkunder. En del relationer har dock lett till, som nämnt tidigare, att gemensamma 

visioner har utarbetats och att företagen i sin tur aktivt arbetar efter dessa.  

 

Eftersom Key Account Managern hos DNV GL har flertalet olika nyckelkunder så är det 

viktigt att strategiskt prioritera, men det finns ingen klar mall för detta utan det är 

omständigheterna som får styra. Key Account Managerns preferenser och intresse behöver 

däremot inte enbart styras utav kundens storlek, utan mindre kunder kan vara minst lika 

lockande.  
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“Jag tycker det är precis lika intressant att jobba med en liten kund som kommer med 

ett projekt och försöka få det så bra som möjligt med de möjligheter som står till buds. 

När det gäller stora projekt och stora pengar så betyder det också att du jobbar mot en 

stor organisation som har kunskap ifrån många håll. Jobbar du med en liten så är det 

kanske bara du som är kunskapsresursen och då är det väldigt viktigt att få det rätt 

och det kan vara väl så intressant att jobba med en sådan.” 

 
Combitech 
Combitech strävar efter långsiktigt samarbete med sina nyckelkunder och det krävs att både 

parter är aktiva för att det ska fungera i längden. När Combitech utvecklar och utformar sin 

strategi så utgår de från kunden, i strävan av kongruens.  

 

“Vi försöker tänka omvänt. Vi försöker förstå hur våra kunder flyttar sig och så 

bygger vi vår strategi efter det. Så när vi förstått våra kunders strategi, det är efter det 

vi bygger vår. För det är det som är vår överlevnad. Vi kan inte ha en strategi „hitåt‟ 

om våra kunder går „ditåt‟, för då överlever vi inte. Vi måste hänga ihop med kunden 

på något sätt.” 

 

Combitechs Key Account Managers aktivitet med sina nyckelkunder är varierande. En del är 

mer proaktiva än andra. 

 

“Vi jobbar faktiskt lite olika. Alla gör ju inte likadant. En del Key Account Managers 

är mer proaktiva än andra. Om vi tittar på den offentliga sidan så bygger ju allting på 

ramavtal och avrop mot ramavtal. Där är vi inte lika aktiva inne hos kund. Men vi 

försöker bli det där också. Inom industrin så gäller det att vara där ute hela tiden, så 

det finns en gradskillnad i det där.“ 

 

I vissa fall utvecklar Combitech visioner gemensamt med sina nyckelkunder. 

 

“Delvis gör vi det [utvecklar visioner gemensamt med kund]. Vi har utvecklat en 

grundplattform för [uppkopplade bilar] tillsammans med AB Volvo, och det ingår ju i 

deras vision – massa tjänster i uppkopplade fordon. Man vill veta var bilarna är 

någonstans, man vill veta hur de går, man vill förstå när det är dags för service och 

sådana saker, och det det går att utveckla hur mycket som helst. Så där har vi satsat 
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på det området och det har vi faktiskt gjort på egen bekostnad. Vi har gått in och gjort 

en androidbaserad plattform där man kan komma in och öppna upp. [...] Och därifrån 

kan man göra hur mycket applikationer som helst. Det är ju ett sätt för oss att skapa 

relation. Så det är en typisk satsning vi har gjort.” 

 
Dekra Industrial 
Någon egen uttalad relationsstrategi att ta hänsyn till vid val av kunder eller nya projekt 

menar affärsområdeschefen att företaget inte har, utan magkänslan för vilka projekt eller 

kunder som bör prioriteras högre avgör i många fall. Dekra skapar som tidigare nämnt i viss 

utsträckning mer långsiktiga planer tillsammans med vissa kunder och affärsområdeschefen 

menar att de arbetar proaktivt med dessa högre prioriterade kunder. Dock är utvecklandet av 

en gemensam vision för relationen mellan parterna något som företaget inte gör.  

 

Att någon viss preferens för vilka kunder eller projekt som bör prioriteras saknas, menar 

affärsområdeschefen även gäller för honom personligen. Stora projekt är bra för företaget 

men även de mindre projekten kan vara intressanta och innebära en större bekvämlighet.  

 
FORCE Technology 

För att bygga en djupare relation till en kund krävs det ett gemensamt engagemang mellan 

parterna. Engagemanget är viktigt för att arbetet med kunden verkligen ska fungera. Vad som 

gör marknadschefen engagerad i ett projekt avgörs inte enbart av dess storlek utan han säger 

att det likväl kan vara mindre projekt som är mycket spännande. ”Det måste vara kul, annars 

blir det inte samma energi” 

 

Marknadschefen menar att hitta en matchning mellan sin egen och kundens relationsstrategi 

inte är något som de aktivt strävar efter, men påpekar att de arbetar proaktivt med kunden 

under hela kundlivslängden i vissa fall.  

 

”Vi lever så pass nära kunderna i den typ av jobb vi gör, men det beror lite på var 

man hamnar också, vilken typ av kund det är. […] Vi har ju andra kunder där vi 

kanske inte medverkar i deras livscykel utan det är mer att vi kan få en föraning om 

vad som är på gång.” 

 

Dock arbetar inte företaget så pass nära sina kunder att de utvecklar gemensamma visioner 

för relationen eller olika projekt.  
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”Nej. Det tycker jag inte att vi gör. Våra kunder är ganska stora, eller så är det typiskt 

små/medelstora företag som har en ägare och de har ju sina visioner och vi har våra. 

Jag tycker det är svårt att kombinera. Vår roll som ackrediterat tredjeparts 

kontrollorgan gör att vi inte alltid kan, eller t.o.m. får jobba för nära våra kunder, men 

vi samverkar naturligtvis i den operativa planeringen av uppdrag.”  

 
4.8.4 Intern styrning och kontroll 

 

DNV GL 

Beroende på positionering i DNV GL:s segmentering kan det variera hur många Key Account 

Managers som är delaktiga med en kund. Vid de tillfällen då flera Key Account Managers är 

involverade brukar det finnas en som är huvudansvarig, medan resterande Key Account 

Managers hjälper till lokalt.  

 

”Det beror på vad det är för kund, eller var de står i den här segmenteringen. Men vi 

har en som är huvudansvarig oftast. Det är den som heter lead-Key Account Manager. 

Sen kan det vara flera andra som är Key Account Managers. Om du har en global 

organisation och kunden sitter här så har du väl lead-Key Account Managern här, där 

huvudkontoret är. Och så har du flera Key Account Managers runt i systemet på 

samma kund, men som arbetar lokalt med kunden.”  

 

Eftersom DNV GL är en global organisation med flera olika Key Account Managers runt i 

världen så innebär det mycket självständigt arbete från övriga Key Account Managers. Key 

Account Managern i Malmö har däremot inga problem att låta sina kollegor vara i kontakt 

med kunden, men om dessa inte har möjlighet att handskas med problemet finns det en chans 

att dessa överlämnas till en högre nivå inom organisationen, vilket innebär mer arbete för 

utsedd lead-Key Account Manager. 

 

”Det blir mycket självständigt. Det är lokala problem som man får ha lokala lösningar 

till. Och sen kan det ju lyftas upp då, kanske på ledningsnivå, corporate level, i det här 

globala systemet. Så det kan bli mitt problem om det inte hanteras. Men jag har 

absolut inga problem med att låta andra Key Account Managers vara i kontakt med 

kunden, utan ju större kontaktyta desto bättre är det, men det beror på vilken nivå man 

pratar.” 
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Key Account Managern har därav inte ett direkt utsett team som arbetar inom KAM-

organisationen, utan han vänder sig till organisationen i helhet när resurser behövs. För att 

lyckas med koordinering och styrning utav resurser är det därför viktigt att Key Account 

Managern känner sin organisation och har stor inverkan på andra funktioners arbete, för att 

kunna leverera det som lovats till kund. 

 

”Ansvaret för att leverera en leverans det blir ju min då [när jag har lovat något]. 

Den inverkan får du ha genom att känna inom din egna organisation då också, så att 

det prioriteras mer än någon annan. Men jag har väl en ganska stor påverkan 

egentligen, vad gäller möjligheten att kunna få ut leveranserna från vårt egna system.” 

 

Dessutom finns det segmentsansvariga som Key Account Managern kan vända sig till vid 

behov utav hjälp.  

 

”Det finns även även segmentansvariga i vårt eget företag som ska kunna arbeta med, 

i alla fall, vissa segment och hjälpa till internt med frågeställningar.” 

 

Combitech 
Eftersom Combitech enbart har en Key Account Manager för varje kund så är det viktigt att 

denne är delaktig vid möten av högre organisatoriskt slag, för att relationen ska bli så bra som 

möjligt. Personal från Combitech som arbetar på lägre nivå hos kund bör därför gå via Key 

Account Managern så att denne har överblick och kan avgöra hur möten ska gå till.  

 

“Det är rätt många som är inblandade, kanske fyra, fem stycken personer i alla fall. 

Det kan vara fler också som faktiskt säljer på Volvo men på lägre nivåers chefer. Och 

då är det ofta konsulttjänster. Det är ju inga problem. Däremot om någon av dem så 

att säga ska gå upp och prata med inköpschefen så är det väldigt olyckligt för alla 

parter om inte Key Account Managern är med där. Just därför att när relationen 

utvecklas hela tiden och är det för många som springer på en och samma person så är 

det väldigt svårt att hålla koll.” 

 

Hos en del nyckelkunder eftersträvar Combitech att låta sina egna, högre uppsatta, chefer vara 

delaktiga och kontinuerligt arbeta tillsammans med kund för att främja relationen. 

 



 68 

”Ifall vi tar Volvo som exempel, så har vi en affärsområdeschef som också är väldigt 

engagerad i den kunden, så de är två som jobbar där [den andre är Key Account 

Managern]. Så där finns det en slags redundans då i det hela. Det försöker vi skaffa 

också nu på Ericsson. Det har vi inte fått än men det försöker vi göra. Och då är det 

inte en vice Key Account Manager på något sätt, utan det är någon av våra högre 

chefer då som skaffar sig de relationerna också. “ 

 
Dekra Industrial 
Företaget har en fungerande intern koordinering för att kunna anpassa sina erbjudanden efter 

kundens önskemål. Koordineringsarbetet är dock ingenting som affärsområdeschefen är med 

och styr. Även de interna processerna för att kunna leverera det som utlovats till kunden är 

något som enligt affärsområdeschefen fungerar bra och förmågan att koordinera resurser 

finns. 

  

”Idag är det rätt mycket arbete med det. Det är mycket att man får ta kontakt med 

organisationen, vi är ju inte fler än att man faktiskt vet ungefär vem man ska fråga 

angående bindandet av resurser, det är handarbete att sy ihop det här. Vi har inget 

övergripande planeringssystem eller någonting sådant där och jag tvivlar på att vi 

någonsin kommer få till ett sådant. Och det kan jag säga att även om det kanske inte 

låter så enkelt så är det här något som vi är ganska bra på. För vi har en stor 

kraftsamling. Gör man en stor avställning på ett kärnkraftverk på sommaren så är det 

en enorm kraftsamling som ska göras och vi har rutiner för att få ihop folket då när 

det behövs.” 

  

För beslut utanför sin egen befogenhet vänder sig affärsområdeschefen till en annan 

affärsområdeschef på högre nivå. Dock berättar han att det inte är ofta som något behöver 

skickas vidare till högre nivå utan han har goda möjligheter att agera självständigt i sitt arbete. 

Affärsområdeschefen har ensamt ansvar för sina tilldelade kunder och är då kontaktperson för 

dessa men arbetet blir ofta mer teambaserat då hjälp tas från andra kollegor eller experter vid 

behov som även de då har en direkt kontakt med kunden. De interna kontakterna är väldigt 

informella och affärsområdeschefen har stor möjlighet att påverka andra funktioners arbete 

för att kunna leverera det som utlovats kunden.   
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FORCE Technology 

Bedömningen av en potentiell ny högt prioriterad kund eller ett projekt berättar 

marknadschefen är en gemensam process där många personer inom organisationen är 

inblandade. Det första marknadschefen brukar göra är att prata med den avdelningschef som 

har huvudansvaret för de aktuella kundkontakterna. Sedan involveras även andra. Han menar 

att det ska gå snabbt att koordinera upp beslutsprocessen. 

 

”Det fungerar väldigt bra måste jag säga. Vi har en väldigt tät dialog med 

divisionscheferna, alltså de som ansvarar för de olika verksamheterna. Vi är 

organiserade efter vad man gör, och inte var man finns. Och det gör att den som är 

chef för en viss verksamhet också är rätt mycket specialist inom det området, har koll 

på både teknik och personal.” 

 

Idag har företaget några personer som har hela ansvaret för en kund eller kundsegment. Dock 

har dessa personer inte uttalat titeln Key Account Managers. 

 

”Dessa är Key Account Managers på det sättet man skulle kunna föreställa sig då, att 

vi har bestämt att alla kontakter med kund ska gå via en och samma person som 

koordinerar och som sitter som spindeln i nätet.” 

 

Tidigare hade marknadschefen ansvaret för de tre största kunderna, omsättningsmässigt. 

 

”Mitt jobb [idag] är mycket att se till att avtal är bra och välskrivna. […]Min roll har 

blivit mer stödjande inom avtalsfrågor och inom storkundsbearbetning. Jag vill inte 

kalla det för Key Account Management men stödjande och rådgivande i avtalsfrågor. 

Jag följer även upp att vi håller regelbundna kontakter med våra stora kunder och att 

detta rapporteras in i vårt CRM-system.” 

 

Det interna arbetet med att leverera det som utlovats till kunden menar marknadschefen sker 

väldigt integrerat mellan olika avdelningar och funktioner i företaget.  

 

”Ibland är jag med och hjälper till att tolka avtalen så att faktureringen blir rätt och 

att kunden inte blir överraskad.” 
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4.9 Företagspresentation av kundföretag 

 
4.9.1 Finnlines Ship Management  

Finnlines Ship Management är ett dotterbolag till Finnlines PLC, som i sin tur är majoritetsägt 

av Gramaldi Group (Intervju Finnlines Ship Management 2015-04-15). Finnlines Ship 

Management ansvarar för anställning utav besättningsmän till svenska och finska fartyg, ägda 

utav Finnlines. De har även ansvar för trygghet, säkerhet, miljö- och teknisk hantering, 

inkluderat vardaglig skötsel och torrdockning. I Sverige har Finnlines Ship Management hand 

om fyra fartyg med svensk besättning. (finnlines.com) 

 

Intervjun utfördes med en teknisk inspektör stationerad i Malmö. Informanten har varit 

anställd hos Finnlines Ship Management sedan år 1991 och började ursprungligen arbeta som 

maskinbefäl, för att sedan år 2002 bli teknisk inspektör.  

 

4.9.2 Alstom  

Alstom är en global organisation verksamma i 100 länder. Verksamhetsåret 2013 omsatte de 

ca 20 miljarder euro. Organisationen erbjuder systemförsäljning inom områdena för 

kraftgenerering och överföring samt järnvägsinfrastruktur. Kompetensen är fördelad inom de 

tre affärsområdena Alstom Power, Grid och Transport. (alstom.com) 

  

I Sverige har Alstom totalt ca 1000 anställda inom de tre olika affärsområdena. De största 

kontoren ligger i Stockholm, Norrköping, Västerås och Växjö. Alstom Power i Sverige 

försörjer anläggningar med huvudkomponenter där mer än 75 procent av landets elproduktion 

sker (alstom.com). Även service och besiktningar av bland annat turbiner och generatorer 

erbjuds. 

  

Kontakten på Alstom som intervjuades hade positionen som inköpschef för Alstom Power i 

Sverige och arbetade på deras kontor i Norrköping. Den intervjuade har varit en del av 

företaget sedan 2012 men har en bakgrund som inköpare sedan tidigare, både inom privat och 

offentlig sektor. 

 

 

 

 



 71 

4.10 Syn på värde 

 
Finnlines Ship Management  

I sin syn på värde hänvisade inspektören till det mervärde som DNV GL producerar i 

förhållande till sina konkurrenter. Många klassningssällskap utgör enbart en formalitet för att 

fartygen ska fortsätta köra, DNV GL är däremot betydligt mer aktiva vad gäller rådgivning 

och dylikt, och eftersom de är globala kan fartygen få hjälp i flertalet länder. 

 

”Mervärdet som DNV GL skapar för oss, det är regelverk och så att man får fartyg 

som klarar av att användas kontinuerligt. De fungerar som en kontrollorganisation, så 

att vi sköter vårt. Så mervärdet ligger egentligen i det att har vi klassningsbolag som 

DNV GL, så kan vi operera fartygen i stort sett i hela världen utan att ha några större 

problem. Och det gäller faktiskt inte alla klassningssällskap. Det finns många 

klassningssällskap som bara är en formalitet, som man behöver ett papper eller 

stämpel på. Jag skulle vilja påstå att det är kring sex bolag som jag känner till, 

klassningssällskap, som fungerar bra. Sen finns det ju en uppsjö av klassningsbolag 

som jag inte känner till, utan bara hört om ryktesvägen.” 

 
Alstom 
Värde är något som skapas och konsumeras av båda parter. Fungerar relationen bra gynnar 

det båda då de kan åtnjuta sig ett högre värde. Inköpschefen menar därmed att det finns en 

ömsesidighet. 

  

En del av värdet är den sociala kommunikationen som skapas i relationen. KAM underlättar 

detta genom att det finns en bra och fungerande kontakt. Fungerar inte kontakten, berättar 

inköpschefen, begär de om en ny eller så gör de slut om de anser att relationen inte fungerar. 

Kunden har förmånen att den kan välja där och behöver inte i alla lägen vara ”jättetrevliga” 

gentemot leverantören. Därmed kan leverantören ha svåra kunder att försöka skapa värde för. 

 

4.11 Begreppet KAM 

 
4.11.1 Fördelar 

 
Finnlines Ship Management  

KAM är något som inspektören är välbekant med och är något som Finnlines Ship 

Managements största underleverantörer använder. Fördelen med KAM är ifall Key Account 

Managern är insatt och förstår sitt eget företag, vilket då förenklar flertalet processer. 
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”Fördelen är om Key Account Managern är välutbildad på alla tjänster och så som 

företaget har, att det är en motorväg in och en möjlighet att fördela alla tjänster.” 

 

Relationen med företag som är stabila och har en fungerande, enligt inspektören, KAM 

med Key Account Managers som känner sitt företag utan och innan utvecklas efterhand. 

 

”De företag som är stabila, det är samma kontaktmän år ut och år in, då utvecklas den 

här kontakten faktiskt, mellan oss. Och man vet att man kan alltid ringa Key Account 

Managern, för han vet alltid vad de kan erbjuda. Och han kan säga direkt att tyvärr 

kan vi inte erbjuda det, eller se till att den och den personen tar kontakt med dig. Och 

det är väldigt positivt när det fungerar.” 

 
Alstom 
Den absolut främsta fördelen med KAM, så som inköpschefen ser det, är att det finns en 

tydlig kontaktperson som är insatt i kundens verksamhet, som förstår kunden och som har full 

koll på vad avtalet parterna emellan innebär. Det är inte bara mycket viktigt att Key Account 

Managern förstår avtalet utan också att denne för informationen kring avtalet vidare till andra 

berörda parter. Både internt inom leverantörens organisation men också till externa parter som 

tas in i samband med ett projekt.  

 
4.11.2 Nackdelar 

 
Finnlines Ship Management  
Den största nackdelen med KAM är Key Account Managers som inte förstår och har översikt 

över sitt eget företag och dess erbjudanden. Dessa ses istället som flaskhalsar. 

 

”Nackdelen är, och det har vi också råkat ut för, det är när man får en Key Account 

Manager som inte riktigt känner till sin egen verksamhet, och då är det till och med ett 

hinder.  Ett exempel är en organisation som byter folk och omorganiserar väldigt ofta, 

och då kan det vara så att den nye killen som kommer in får titeln Key Account 

Manager, fastän han inte känner till allt som de erbjuder. Då blir det att man kör runt 

de [Key Account Managers] här helt enkelt. Man har en egen erfarenhet vilka i deras 

företag som kan utföra tjänsten vi behöver.” 
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Alstom 
Många företag som Alstom är i kontakt med använder Key Account Manager som en fin titel, 

men mycket mer än så är det ofta inte. Så om alla använder KAM på rätt sätt, menar 

inköpschefen, är inte alltid säkert. Hennes erfarenhet är att Key Account Managers många 

gånger inte skiljer sig från rollen som säljansvarig. Det viktiga är att ha en helhetsbild över 

relationen och då menar inköpschefen att Key Account Managern inte kan vara för regionalt 

knuten. Erfarenheten är då att det uppstår problem som konsumerar onödig tid och ett projekt 

kan bli en väldigt lång process. Därmed kan en tydlig kontaktperson både utgöra den främsta 

fördelen men också innebära en stor nackdel och leda till en dåligt fungerande relation. 

 

4.11.3 Kundens syn på relationen 

 
Finnlines Ship Management  

Finnlines Ship Management har en väldigt bra relation med DNV GL, som dessutom sträcker 

sig globalt. 

 

”Det fungerar väldigt bra. DNV GL har alltid varit väldigt duktiga på det här. Och vi 

har relation med DNV i många länder samtidigt. Beroende på var fartygen är 

registrerade och vilket företag som har kontakt med dem och så. Det fungerar faktiskt 

bra överallt.” 

 

Att Finnlines Ship Management skulle vara högt prioriterade utav DNV GL är inget som 

förvånar, då med tanke på deras storlek. 

 

”Jag tror vi är högt prioriterade. Grimaldi Group har väldigt många fartyg, 150 

stycken eller något sådant. Och det innebär att det fungerar inte med en Key Account 

Manager [utan de har flera stycken i många olika länder].” 

 

De tillfällen då problem uppstått vänder sig Finnlines Ship Managements tekniska inspektör 

sig omedelbart till DNV GL:s Key Account Manager, alternativt till en inspektör som blivit 

tilldelad utav Key Account Managern. Key Account Managern har uppvisat förmåga att 

kunna bidra med lösningar genom både sin egen expertis, samt genom att koordinera DNV 

GL:s resurser. 
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”Händer det här [att ett problem uppstår] så går jag direkt till Malmökontorets Key 

Account Manager, eller tilldelad inspektör.” 

 
Alstom 
Inköpschefen menar att de har en väldigt god relation till Dekra Industrial vad hon vet. Hon 

berättar att hon inte längre jobbar operativt med Dekra Industrial men när hon gjorde det var 

affärsområdeschefen som intervjuats för nämnt företag i den här studien hennes 

kontaktperson, vilket hon tyckte fungerade bra. Idag har Alstom dock en ny kontaktperson 

från Dekra Industrial som är platsansvarig, vilket innebär att denne ska planera och se till att 

det vardagliga arbetet fungerar och flyter på. Inköpschefen tror att den nya kontaktpersonen 

kommer fungera ännu bättre.   

  

Arbetet tillsammans med Dekra skiljer sig inte nämnvärt från hur deras arbete fungerar 

tillsammans med andra leverantörer. Alla företag arbetar i hennes mening på samma sätt, de 

använder bara inte samma betäckning av KAM eller Key Account Manager. Vanligast är att 

företaget har en person som är mer övergripande ansvarig för kontakten parterna emellan. 

  

Dock menar hon att de vet om de är en högt eller lågt prioriterad kund av Dekra. 

  

”Vi ser att de prioriterar oss då de är väldigt flexibla till att lösa våra problem. De är 

tillgängliga och de gör ett bra jobb.” 

  

På frågan varför hon tror att de är en högt prioriterad kund kan hon inte svara för vilka 

kriterier som Dekra går efter vid deras klassificering men att det till stor del beror på hur 

viktig Alstom är rent finansiellt för Dekra. Inköpschefen anser att Dekra sticker ut extra 

mycket för sin goda förmåga att kunna koordinera sina resurser vid utförandet av tidigare 

projekt. ”Vi använder Dekra mer och mer så det är en positiv utveckling.”  
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5 Analys 
 

5.1 Värde 

 
Vid första anblick av företagens beskrivning av värdebegreppet tycks Payne och Holts (2001) 

konstaterande om stor variation av begreppets innebörd i den akademiska litteraturen 

överensstämma med empirin. DNV GL:s Key Account Managers uttalande om synen på 

värde visar att value-in-use är vitalt vid skapandet utav erbjudandet, då en bedömning görs av 

hur väl kundföretaget kan absorbera tänkbara lösningar. Relationen är i sig viktig eftersom 

den möjliggör inblicken och förståelsen för DNV GL, vilket i sin tur gör att de kan skapa sig 

en bild om hur en gemensam framtid skulle kunna se ut. Detta ger DNV GL en chans att 

värdera och se potentialen i att förvalta kunden i hänsyn till customer lifetime value som 

Estrella-Ramon et al. (2013) nämner. DNV GL:s kund Finnlines Ship Management är ett 

typexempel på detta, då dessa har erhållit nyckelkundsstatus då de bedömts inneha tillräckligt 

stor potential för att tilldelas Key Account Managers och därav bygga en nära relation. 

Finnlines Ship Management tekniska inspektörs syn på DNV GL:s leverans av värde stämmer 

med detta resonemang, eftersom han betonar att det är rådgivningen, som i sin tur består utav 

aktiv kommunikation, som är det som skiljer DNV GL gentemot sina konkurrenter. 

Combitechs affärsutvecklares syn på värde skiljer sig inte avsevärt från DNV GL, då även 

han menar på att det är förståelsen utav kunden som avgör hur erbjudandet utformas för att 

uppnå så högt värde som möjligt för både kunden och de själva. Även i Combitechs fall är 

potentialen högt värderad vid klassificering, och därav en stor bidragande faktor till customer 

liftetime value.  

 

Dekra Industrials affärsområdeschef å sin sida anser även han att relationer är viktigt, men 

snarare i det omfång att det kan bringa lojala kunder som återkommer. Value-in-use är 

visserligen centralt, men i Dekra Industrials fall handlar det mer om ett formellt godkännande 

för att kunden ska kunna nyttja diverse teknisk utrustning – potentialen av relationen skiljer 

sig därav i förhållande till företagen med KAM. Alstoms inköpschef, kund till Dekra 

Industrial, tryckte på att värde är något som skapas och konsumeras av både parter i en 

relation. Detta uttalande stämmer däremot överens med samtliga företag, det är dock värdet i 

sig som varierar beroende på hur relationen ser ut. FORCE Technologys marknadschefs syn 

på värde är väldigt lik Dekra Industrials, då även han främst betonar den ekonomiska 

väsentligheten i form utav lojala och återkommande kunder. I både Dekra Industrials och 
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FORCE Technologys beskrivningar går det att tyda en överensstämmande syn med Pardo et 

als. (2006) perspektiv på värde, där kunden har en betydligt mer passiv roll i förhållandet.  

 

5.2 Strategisk betydelse 

 

Det finns inga självklara kriterier vid klassificering av leverantörsföretagens kunder, vilket 

samstämmer med Cheverton och McDonalds (2002) resonemang. Potentialen hos kunden 

menar samtliga företag är en viktig faktor, dock varierar innebörden av ordet. För DNV GL 

kan potential hos en kund innebära skapandet av gemensamma plattformar och därav 

utvecklandet av kombinerade tjänsteerbjudanden. Kundens storlek och omsättning behöver 

inte vara det som fäller det slutgiltiga beslutet om nyckelkundsstatus, men det är viktigt för att 

skapa en helhetsbild och därav kunna avgöra vart samarbetet kan tänkas leda. Combitech å sin 

sida anser att storlek är av högsta betydelse, men snarare i den mening att det ger en 

indikation om potentiella framtida affärer. Combitech har även visat att de har en uthållighet 

och ett långsiktigt tänk, då dessa potentiella affärer inte behöver bli reella inom de närmsta 

åren. Potentialen behöver inte enbart vara i form utav kundens ekonomiska väsentlighet, utan 

det kan handla, precis som Millman och Wilson (1999) skriver, om exempelvis referensvärde 

och nyvunnen kunskap. Vitalt för både DNV GL och Combitech är att kunderna väljs ut i 

förhållande till deras affärsstrategier, vilket i sin tur styrker den varierande bedömningen utav 

kunderna.  

 

Dekra Industrial och FORCE Technologys syn på potential skiljer sig från KAM-företagen i 

den mån att det fortfarande är den ekonomiska väsentligheten som har störst avgörande vid 

klassificeringen. Deras framtidssyn präglas främst av hur väl deras nuvarande erbjudanden 

passar in i kundens framtid, därav blir potentialen snarare en synonym med morgondagens 

försäljningskvantitet. Även här går det att säga att kunderna väljs ut i förhållande till 

företagens affärsstrategi, dock skiljer den sig från strategin som KAM-förtagen har.  

 

5.3 Systemförsäljning 
 

Samtliga leverantörsföretag anser sig arbeta med systemförsäljning, och på så sätt försöka 

leverera helhetslösningar i enighet med Millmans (1996) definition. Det finns däremot klara 

skillnader i vad KAM-företagen anser går i linje med systemförsäljning i förhållande till 

företagen utan KAM. DNV GL:s Key Account Manager menar att det finns olika grader av 

systemförsäljning, och därför olika nivåer utav lösningar. Ett företag som inte har möjlighet 
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att absorbera en avancerad lösning med hög komplexitet ska inte bli erbjuden en sådan, vilket 

i sin tur innebär att DNV GL måste känna och förstå sin kund så pass bra att de vet vad som 

är bäst för just denne. Combitech i sin tur jobbar väldigt nära kunden på nästintill daglig basis, 

då de har avsatt en Key Account Manager till varje nyckelkund. Detta medför i sin tur att 

denne kan se var möjligheterna för Combitechs utbud kan passa in och därav kombinera 

organisationens resurser för att skapa lösningar. En kund som enbart är reaktiv och bara vill 

ha saker när det kommer problem är visserligen kunder som båda KAM-företagen avser att 

tillmötesgå, men dessa erhåller med största sannolikhet inte nyckelkundsstatus. Tuli et al. 

(2007) påpekade att det fanns tre stycken variabler från kundens sida som i sin tur avgör hur 

pass bra lösningen blir. För att Key Account Managern verkligen ska kunna ge ett så pass 

skräddarsytt erbjudande som möjligt, och då skräddarsytt även i hänsyn till komplexitet, så 

behöver kunden redogöra sina verksamhetsprocesser, sitt politiska klimat, samt vara villig att 

exempelvis förvärva nya kompetenser för att anpassa sig efter erbjudandet – vilket går i 

enighet med DNV GL:s Key Account Managers uttalande om hur pass skräddarsydd 

lösningen kan vara, då mycket är upp till kunden. Eftersom KAM anses vara resurskrävande, 

både i teorin och av informanterna, är det viktigt att det används på rätt sätt, och det är därför 

som Combitech och DNV GL trycker på att det är viktigt att tala med rätt människor, i 

enighet med Hannafords (1976) resonemang om risken att tala med lägre organisatoriskt 

anställda. Combitech vill att Key Account Managern ska möjliggöra möten för sin 

organisations anställda att möta likvärdigt högt uppsatta inom kundorganisationen, men det 

faller även på Key Account Managern att lära sig vilka det verkligen är som tar besluten – 

annars är det slöseri med tid.  

 

Dekra Industrial och FORCE Technology må visserligen arbeta med systemförsäljning, men 

graden av förståelse för kunden, möjligheterna till att skräddarsy, osv. tycks inte vara lika 

omfattande. Det kan tyckas vara mer utav en reaktiv, alternativt passiv, systemförsäljning, där 

det som efterfrågas levereras i den mån som företagen anser vara möjlig. Möjligheterna i sin 

tur verkar inte vara lika omfattande, vilket även kan bero på storleken utav företagen. DNV 

GL är en stor global organisation och har kompetens inom många områden och Combitech är 

enbart aktiva i norden, men är samtidigt villiga att ta in extern kompetens för att leverera så 

pass välpassande erbjudanden som möjligt.  
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5.4 Kundanpassning 

 
Företagen ser kundanpassning som något väsentligt för att kunna stå starka gentemot sina 

konkurrenter och då spelar det ingen roll om det är högre prioriterade kunder eller som i 

KAM-företagens fall nyckelkunder. Att skräddarsy erbjudanden för att kunna lösa kundens 

specifika problem är en grundläggande del i alla företags verksamhet. Dock finns det en 

skillnad i hur långt företagen är villiga att gå i bemötandet av kundens krav. DNV GL och 

Combitech tar kundanpassning ett steg längre än vad FORCE Technology och Dekra 

Industrial gör. I Combitechs fall är uppdraget, och att hitta den bästa lösningen på kundens 

problem, alltid det viktigaste. Om de själva inte har förmågan eller kunskapen som krävs ser 

de till att införskaffa detta genom ett väl uppbyggt konsultnätverk. Genom att visa att de är 

villiga att gå utanför det ordinarie utbudets gränser för att hitta den perfekta lösningen på 

kundens problem kan Combitech skapa ett förtroende för deras tjänster. 

Försäljningsinsatserna blir då mindre nästa gång kunden återkommer och därmed krävs inte 

lika mycket resurser som för helt nya kunder. Att bygga upp ett starkt förtroende till företaget 

och därmed få mer lojala kunder är enligt Mcllroy och Barnett (2000) en ytterst viktig följd av 

kundanpassning.  

 

De anpassningar som görs måste ändå alltid vara inom rimliga gränser, både vad det gäller 

faktiska regler och krav från myndigheter men också sätt till lönsamheten. Precis som Hart 

(1995) beskriver visionary definition, är en fullständig flexibilitet väldigt svårt att uppnå. 

DNV GL och framför allt Combitech går trots det väldigt långt i strävan mot det som 

inbegriper denna definition. Dock menar DNV GL att detta inte alltid är eftersträvansvärt, 

trots att företaget kan leverera det som kunden begär. Då går arbetet snarare i linje med Harts 

(1995) andra definition – the practical definition. Att lägga extra resurser på lösningar vars 

komplexitet överstiger kundens kompetens är inte lönsamt och därav en anledning till att 

nyckelkunder väljs ut. Det blir en fråga om att hushålla med sina resurser så att rätt resurser 

läggs på rätt kunder, vilket samstämmer Millman och Wilsons (1999) resonemang.  

 

Genom Key Account Managernas arbete menar affärsutvecklaren på Combitech att en ännu 

större anpassningsförmåga kan uppnås då en mer ingående kunskap om kundens verksamhet 

finns. Detta kan då, enligt Abratt och Kelly (2002), ge ett större värdeskapande, i form av 

bättre lösningar och mer lojala kunder. Marknadschefen på FORCE Technology menar att 

även de lägger mer resurser på de kunder som de valt att prioritera högre men företaget har 
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fortfarande mycket större begräsningar att ta hänsyn till. Först och främst ska det som utlovats 

kunden uppfyllas och ser företaget att det inte är möjligt så tar de sig inte an 

kundförfrågningen. Skillnader i anpassningsförmågan beror till viss del på företagens storlek 

och därmed hur mycket resurser som finns till förfogande. FORCE Technology har i 

jämförelse med DNV GL mycket begränsade resurser och då krävs en god insikt om sitt eget 

företags förmågor.  

 

Dekra Industrial menar att lösningarna ofta måste skräddarsys efter hur kundens verksamhet 

och anläggningar ser ut men i deras fall handlar anpassningen mer om att plocka ihop den 

bästa kombinationen av det de redan erbjuder, vilket är mer på nivån för Harts (1995) 

practical definition.  

 

5.5 Integrering 

 
Allteftersom kundkraven ökar så har närhet till kunden blivit mer vitalt enligt Wengler 

(2006). Leverantörsföretagen har i enlighet med detta resonemang försökt skapa alltmer breda 

kontaktytor med fler kundbesök. För att uppnå konkurrensfördelarna som Porter och Millar 

(1985) nämner är det ytterst väsentligt att samla in information om kunden, för att sedan 

bearbeta denna och därigenom möjliggöra värdefulla erbjudanden. DNV GL betonar att 

information är väldigt viktigt, men det handlar inte om kvantitet – snarare om kvalitet. Genom 

att ha kontakt med personer som kan möjliggöra ingående förståelse och nyttig information 

lär sig, bland annat, Key Account Managers hos Combitech och DNV GL om vad som anses 

vara viktigt, för att sedan kunna rapportera in den här informationen i affärssystem. 

Inrapporteringen i systemen utav information som bedöms vara relevant tycks vara betydligt 

mer centralt hos DNV GL och Combitech, då Dekra Industrial och FORCE Technology 

trycker på att de kan bli bättre på att rapportera in, samt att kvantitet bedöms vara en viktig 

faktor. En större mängd information betyder även i sin tur mer bearbetning och mer jobb, 

vilket innebär att ju mer precis och relevant informationen som läggs in i systemet är, desto 

mer nytta kan den skapa. DNV GL och Combitechs Key Account Managers ständiga arbete 

ute och tillsammans med kunden gör att de har en större möjlighet att verkligen förstå vad 

kunden anser är relevant, vilket förbättrar chanserna att erhålla och ta ut korrekt information. 

Eftersom dessa Key Account Managers även är väl insatta i sitt egna företag, som i DNV 

GL:s fall där Key Account Managern har arbetat inom företaget sedan 90-talet samt har en 

teknisk bakgrund, kan denne tänkas ha en hög förståelse och en mer omfattande helhetsbild. 
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Millman och Wilson (1995) utformade en utvecklingsmodell med sex olika variationer utav 

KAM, varpå vi avser att placera in samtliga leverantörsföretag. Precis som DNV GL:s Key 

Account Manager nämner innehar KAM-företag flera olika nyckelkunder, vilket i sin tur 

självfallet innebär att relationerna har kommit olika långt. Key Account Managern nämner att 

det till en början existerar ett reaktivt engagemang, för att på så sätt få en bild av hur pass 

angelägen kunden är och hur väl DNV GL:s utbud passar in. Relationen kan i sin tur växa till 

att både visioner och gemensamma plattformar skapas, med hög interorganisatorisk 

interaktion, vilket med Key Account Managerns beskrivning kan tänkas överensstämma med 

fas fem, synergistic KAM. Ett liknande tänk verkar existera hos Combitech där exempel gavs 

i form utav ett samarbete med Ericsson där resurser kombinerades och integrerades för att, 

tillsammans, skapa erbjudanden. För att ha kommit till dessa höga nivåer utav KAM måste 

tidigare faser ha genomgåtts, vilket styrker modellens trovärdighet. Combitech gav även ett 

exempel där en kund miste sin nyckelkundsstatus, då denna inte längre bedömdes besitta den 

potential som först antogs. Detta kan tänkas varit i fas tre, mid-KAM, där beslutet hamnade på 

en högre organisatorisk nivå och än mer utsållning genomförts, vilket ledde till fas sex, 

uncoupling KAM. 

 

Även om Dekra Industrial och FORCE Technology inte uttalat arbetar med KAM avser vi att 

försöka identifiera ifall dessa ändå arbetar på ett sätt som överensstämmer med någon av 

faserna i Millman och Wilsons (1995) utvecklingsmodell. Båda dessa företag prioriterar sina 

kunder olika, där det existerar högprioriterade kunder – vilket kan tänkas vara närmsta 

jämförelseord med nyckelkund. Upp till fas tre, mid-KAM, kan det tänkas att dessa företag 

når i modellen. Det är dock viktigt att betona att de tidigare faserna inte verkar vara lika 

väluppfyllda som i KAM-företagens fall, då dessa sätter sig in betydligt mer i sina kunder – 

till stor del på grund av sin närhet. I mid-KAM växer företagens kontaktytor och förtroendet 

ökar, vilket i sin tur leder till mer arbete – något som verkar vara fallet vid vissa kunder hos 

Dekra Industrial och FORCE Technology. Faserna fyra och fem verkar däremot inte vara 

något som varken uppnås eller eftersträvas, vilket utgör en tydlig skillnad i förhållande till 

KAM-företagen.  
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5.6 Key Account Managerns roll  

 
Följande avsnitt strävar efter att avgöra i vilken grad Key Account Managerna arbetar enligt 

det som teorin anser utgör rollbeskrivningen. Detta har ställts i kontrast till marknadschefens 

och affärsområdeschefens roller och på så sätt kan skillnader ytterligare bestyrkas men även 

lyfta fram områden där rollerna sammanfaller med varandra.   

 
5.6.1 Målorientering 

 
Davies och Ryals (2013) betonar att långsiktigheten är vitalt vid KAM, både vad gäller 

relationen och vid bedömningen av Key Account Managern. Samtliga leverantörsföretags 

respondenter betonade att långsiktighet absolut är något att sträva efter, åtminstone när det 

gäller goda kunder. Combitechs affärsutvecklare nämnde att visserligen är långsiktighet 

viktigt, men att det kortsiktiga perspektivet inte får bortglömmas – resultaten måste komma 

någon gång. Detta verkar i sin tur gälla för samtliga leverantörsföretag och respondenter. 

Wotruba och Castleberry (1993) skriver att för att uppnå långsiktiga relationer krävs det att 

Key Account Managern bedöms på långsiktiga mål. DNV GL och Combitechs Key Account 

Managers bedöms både på kortsiktiga och långsiktiga mål, där kortsiktigt i deras perspektiv 

uppgår till drygt ett år. I kontrast till detta anser Dekra Industrials affärsområdeschef att han 

personligen döms på ett långsiktigt perspektiv, vilket verkar vara årligen då han tidigare 

bedömts månadsvis. Marknadschefen för FORCE Technology verkade inte helt säker på hur 

han bedömdes, men ansåg att det med största sannolikhet lutade mer åt långsiktigt – vilket 

verkar även här vara på årsbasis.  

 
5.6.2 Planering 

 

Weitz och Bradford (1999) betonar att Key Account Managerns kunskap och förståelse för 

kunden måste vara mer omfattande och ingående än för den traditionella säljrollen.  

I DNV GL:s Key Account Managers arbete är förståelsen av kundens situation, dess 

ambitioner och marknadsförhållanden oerhört viktigt och något som han arbetar mycket med 

då det är en del i värdeskapandet. Även affärsutvecklaren för Combitech lyfter fram insikt 

som vitalt, och nämner därefter ett exempel med Volvo Cars där deras Key Account 

Managers arbete har bidragit till detta. Dekra Industrials affärsområdeschef och FORCE 

Technologys marknadschef anser även de att det är centralt med en god förståelse, men 

eftersom de inte arbetar lika nära sina kunder som KAM-företagen blir inblicken inte lika 
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omfattande. Dessutom nämner affärsområdeschefen på Dekra Industrial att deras rutiner kring 

informationsinsamling är relativt nya och att det fortfarande finns stor förbättringspotential.  

 

Förmågan att kunna planera och styra projekt är ytterligare kvaliteter som Weitz och Bradford 

(1999) anser att en Key Account Manager ska besitta. För att kunna möjliggöra detta måste 

Key Account Managern ha inverkan på företagets olika funktioner. KAM är relativt 

nyimplementerat hos Combitech och har enbart använts i drygt fem år. 

Affärsutvecklingschefen påpekade att det tog ett tag innan organisationen i helhet vande sig 

vid att det existerade Key Account Managers, vilket i sin tur påverkade deras inflytande hos 

övriga funktioner. I dagsläget är dock KAM väletablerat inom organisationen och Combitechs 

Key Account Managers upplever att de har både stöd, samt det inflytande som krävs för att 

utföra sina arbetsuppgifter. DNV GL har, som nämnt, bedrivit KAM sedan 90-talet, och deras 

Key Account Manager anser att han har stor påverkan inom sitt egna företag. I kontrast till 

detta är Dekra Industrials affärsområdeschef och FORCE Technologys marknadschefs 

inflytande inte lika brett, då deras arbete inte kräver detta. Key Account Managern är tänkt att, 

precis som DNV GL:s Manager beskriver, kanalisera sin egen organisations kompetens för att 

matcha den med kundföretaget – vilket skiljer sig mot de andras roller.  

 

Den strategiska planeringen kräver, enligt McDonald och Woodburn (2007), att båda parter är 

involverade och Key Account Managerns uppgift är att koordinera information, både externt 

och internt, för att på sätt främja relationen och tilliten. Detta verkar vara fallet i de 

nyckelkundsrelationer som är välutvecklade för DNV GL och Combitech, då deras Key 

Account Managers spelar betydande roller. FORCE Technologys marknadschef lyfter fram 

att strategisk planering visserligen är något att eftersträva, men att de i dagsläget inte är 

särskilt bra på detta. Marknadschefens roll tycks även vara betydligt mer åt granskningshållet, 

samt att agera ett allmänt stöd, vilket skiljer sig från Key Account Manager-rollen. Dekra 

Industrials affärsområdeschefs roll verkar även den hamna i samma banor som 

marknadschefens, då han bara är delvis medansvarig i den strategiska planeringsprocessen.   

 

5.6.3 Strategisk prioritering 

 

Ojasalo (2001) poängterar att för att en relation ska lyckas krävs ett ömsesidigt engagemang 

och deltagande från båda parter. De kunder som erhållit nyckelkundsstatus hos DNV GL och 

Combitech har bedömts inneha en större betydelse än övriga kunder, och däri ligger även 
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bedömningen av kundens leverantörsstrategi, nämnd utav Wotruba och Castleberry (1993). 

Hos DNV GL påverkas beslutet utav nyckelkundsstatus mycket utav Key Account Managern, 

vilket innebär att denne identifierar med sina kunskaper och sin förståelse vad för typ av 

relation och vad för potential som ett samarbete skulle kunna leda till. Key Account Managers 

hos Combitech blir snarare tilldelade kunder, och det är främst segmentsansvariga som letar 

upp prospekts. Att därefter komma närmre inpå livet hos kunderna faller däremot på Key 

Account Managers inom Combitech, vilket gör att de kan förädla och förändra kundens 

leverantörsstrategi. I kontrast till detta uppger Dekra Industrial och FORCE Technology att de 

inte aktivt arbetat efter att ta reda på kundens leverantörsstrategi, utan mycket faller på 

intuition. Intuitionen kan dock ej antas vara särskilt ingående i förhållandet till Key Account 

Managers intuition, då dessa med sin närhet och erfarenhet kan, största sannolikhet, bidra med 

en bättre avgörningsförmåga.  

 

Vidare skriver McDonald och Woodburn (2007) att säljaren och köparen måste aktivt arbeta 

mot uppsatt vision, och att det inte räcker med tidigare nämnd strategisk planering. DNV GL 

och Combitech har i de fall där nyckelkundsstatus och en avancerad relation uppnåtts 

utvecklat gemensamma visioner, och dessa eftersträvas i största mån tillsammans med ett 

proaktivt arbete. Combitechs affärsutvecklare nämner visserligen att vissa Key Account 

Managers är mer proaktiva än andra, men det är förståeligt med tanke på att viss verksamhet 

är inom offentlig sektor samt att relationerna befinner sig i olika stadier. Dekra Industrial och 

FORCE Technology å sin sida utvecklar inte gemensamma visioner, dock menar FORCE 

Technologys marknadschef att de i somliga fall arbetar proaktivt under kundlivslängden. 

Marknadschefens roll i det proaktiva arbetet verkar däremot precis som förut vara mer utav 

det stödjande och granskande syftet, och skiljer sig därigenom gentemot Key Account 

Managers.  

 

5.6.4 Intern styrning och kontroll 

 
McDonald et al. (1997) menar att Key Account Managerns roll är att fungera som en länk 

mellan de båda parternas organisationer och enligt bland andra Guenzi et al. (2009) ska Key 

Account Managern möjliggöra skapandet av kundens tillit till företaget. I Combitechs fall har 

de för vissa nyckelkunder, förutom Key Account Managern, även valt att låta högre uppsatta 

chefer, exempelvis affärsområdeschefer, ha ett direkt ansvar för kunden och arbeta 

tillsammans med Key Account Managern för att utveckla relationen. Att också chefer på en 

högre organisatorisk nivå visar ett större engagemang kan därmed signalera kundens 
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nyckelstatus men också skapa förtroende då kunden känner att de får gehör för sina önskemål, 

högre upp i organisationen. Att arbeta på det här sättet, som Combitech gör, kan även 

underlätta koordinationen mellan de interna processerna och aktiviteterna i företaget som 

uppstår i samband med KAM, ett arbete som Guenzi et al. (2007) menar har en större 

betydelse för Key Account Managerns roll. Att ha fler personer som besitter god förståelse för 

nyckelkunden är något som även DNV GL utser. Deras nyckelkunder har ofta fler Key 

Account Managers knutna till sig – en huvudansvarig och sedan ett varierande antal lokala 

Key Account Managers. Detta för att kunna vara kunden så nära som möjligt, vilket kan ge 

kunden ett förtroende för att DNV GL kan lösa problemet oavsett var de uppstår. Dock 

arbetar inte de valda Key Account Managerna tillsammans i utsedda team, där den 

huvudansvariga då tänkbart skulle agera teamledare. Arbetet dem emellan är snarare väldigt 

självständigt och ansvaret för att leverera det som utlovats ligger hos respektive Key Account 

Manager. De koordinations- och ledarskapsförmågorna som Guenzi et al. (2009) lyfter fram 

som viktiga utövas då istället i organisationen som helhet. 

 

I Combitechs fall är arbetet i team, där Key Account Managern agerar som teamledare mer 

uttalat då de är väldigt noga med att denne exempelvis alltid ska vara delaktig i möten som 

sker på en högre organisatorisk nivå och att all information och kontakt först ska gå via Key 

Account Managern, vilket visar på att det interna arbetet är en mycket viktig del i deras roll.    

Detta står i kontrast till affärsområdeschefen för Dekra Industrials roll där det interna arbetet 

med att styra koordineringen av resurser inte är en viktig del, då detta inte är något han 

involverar sig i om situationen inte kräver det, vilket samstämmer med Guenzi et als. (2007) 

syn att det då mer rör sig om den traditionella säljrollen. Affärsområdeschefen lägger istället 

ett större fokus på de externa aktiviteterna då han har det direkta ansvaret för sina kunder. Vid 

behov kan dock arbetet med kunderna bli mer teambaserade där rollen blir mer lik en Key 

Account Managers då förmågan att tillsätta rätt resurser på rätt plats krävs. Då menar 

affärsområdeschefen att han har stor möjlighet att påverka andra funktioners arbete för att 

kunna leverera det som utlovats till kunden.    

 

Marknadschefen för FORCE Technology agerar mer som ett stöd i de interna processerna än 

att det är han som styr och koordinerar dem. Han är den som följer upp arbetet och 

dubbelkollar att det går rätt till. Den som enligt McDonald et al. (1997) ska verka mellan 

organisationsgränserna är hos FORCE Technology en avdelningschef, istället för en Key 

Account Manager. Det är den här personen som agerar i störst enighet med det som utmärker 
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Key Account Managern i sin roll men i jämförelse med DNV GL:s och Combitechs Key 

Account Managers är det dock långt ifrån så utvecklat som det skulle kunna vara. 

 

Nedan presenteras en sammanställande tabell över det som urskiljer KAM-företagen från 

företagen utan KAM.  

 

 
Företag med KAM skiljer sig i 

Strategisk 

betydelse 

 synen på kundpotential 

Systemförsäljning 

 mer proaktivt arbetssätt 

 högre grad av kundförståelse 

 högre komplexitet i skräddarsydda lösningar 

Kundanpassning 
 större villighet och möjlighet till 

kundanpassning 

Integrering 

 kvalitet i kunddata framför kvantitet 

 större utnyttjande av kunddata 

 mer interorganisatorisk interaktion  

 högre strävan efter mer utvecklade 

kundrelationer 

Målorientering  tidsrymden i långsiktighet längre 

Planering 

 större inblick och förståelse för kunden 

 större inflytande på övriga delar i egen 

organisation 

 förmågan att kanalisera organisationens 

kompetens för att matcha kundföretagets 

 förmågan att koordinera information internt 

och externt 

 förekomsten av strategisk planering 

tillsammans med kund 

Strategisk 

prioritering 

 identifiering och förståelse av kundens 

leverantörsstrategi 

Intern styrning och 

kontroll 

 förmågan att koordinera interna resurser, 

processer och aktiviteter 
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5.7 Värdeskapandet till följd av KAM 

 
KAM har i detta arbete identifierats bestå utav fyra centrala delar; strategisk betydelse, 

systemförsäljning, kundanpassning och integrering. Dessa delar måste i sin tur vara uppfyllda 

för att företaget ska anses använda KAM. Tidigare i analysen har tydliga skillnader påvisats 

mellan företag som inte uttalat arbetar med KAM gentemot de som gör det (se tabell på 

föregående sida), även om det vid första anblick kan tyckas vara en diffus gräns. Det har 

därav framgått att Combitech och DNV GL infriar kriterierna gällande KAM:s centrala delar, 

medan Dekra Industrial och FORCE Technology inte gör det. Vidare ansågs det även 

väsentligt att särskilja Key Account Managern i dennes roll gentemot övriga säljroller, vilket 

genomfördes i hänsyn till målorientering, planering, strategisk prioritering samt intern 

styrning och kontroll. Även här framgick det tydliga skillnader mellan Combitechs Key 

Account Managers och Key Account Managern för DNV GL, i förhållande till 

marknadschefen för FORCE Technology och affärsområdeschefen för Dekra Industrial. Det 

går däremot inte att förneka att det även existerade en hel del likheter där säljföretagens 

respondenters roller överlappar, dock omfattar Key Account Managerns arbete mycket mer – 

både gällande förståelse och bredd. 

 
5.7.1 Värdeprocessen 

 

För att visualisera hur värde skapas till följd av KAM har nedanstående modell skapats. För 

att KAM ska fungera måste organisationen stå bakom beslutet och bistå med resurser, varpå 

de fyra centrala delarna därefter tillsammans möjliggör erbjudanden. Key Account Managerns 

roll är däremellan att agera en länk mellan företagen, och ska se till att erbjudandet blir så 

pass bra som möjligt. Venndiagrammet mellan Key Account Managerns roll och övriga 

säljroller visar på överlappandet dessa emellan, men eftersom Key Account Managerns roll är 

mer omfattande är denna cirkel större. Det är först i interaktionen mellan kunden och 

leverantörsföretaget som värdet av KAM konkretiseras.   
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5.7.2 Värdet av KAM 

 
Nätti och Palo (2012) betonade att relationsbyggandet, kundförståelsen och 

kunskapshantering är av större betydelse för professionella tjänsteföretag som avser att 

leverera kvalificerade erbjudanden. KAM består, som beskrivits av Millman och Wilson 

(1995), utav olika faser där KAM på en välutvecklad nivå möjliggör det som Nätti och Palo 

(2012) ser som vitalt. Både DNV GL och Combitech har med somliga kunder uppnått dessa 

högre nivåer utav KAM, där de i sin tur har identifierat dessa nämnda fördelar. Vissa 

relationer har i sin tur lett till delade visioner, samverkansprojekt med delade resurser och 

kostnader, samt att inlåsningseffekter, alternativt attraktionskraft som Combitech kallar det, 

har varit enklare att uppnå. Avkastning i form utav ökade antal affärer som skett tack vare 

detta har däremot varit betydligt mer påtagligt i DNV GL:s fall. Största orsaken till detta är, 

precis som McDonald et al. (1997) skriver, att KAM är tidskrävande – både var gäller 

organisationens anpassning och utvecklandet av nyckelkundsrelationer. Combitech är 

däremot positiva till framtiden och tror att antalet affärer kommer öka drastiskt inom kort – 

samt att ifall KAM hade tagits bort hade mycket affärer förlorats.  
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Cardozo, Shipp och Roering (1987) menar att nyckelkundsklassificering kan leda till ett 

tunnelseende och därigenom åsidosättande av lägre prioriterade kunder, vilket kan leda till 

missade affärsmöjligheter. DNV GL eftersträvar alltid en god förståelse för kunden och dess 

omgivning, därmed ses det osannolikt att marknadsförändringar som påverkar både kunden 

och leveransföretaget skulle förbises på det sätt som Cardozo, Shipp och Roering (1987) 

varnar för. I Combitechs fall är risken för missade möjligheter dock mer tänkbar då deras Key 

Account Managers är en mycket mer fast resurs ute hos varje nyckelkund. För dem kan 

tillkomsten av en ny nyckelkund innebära en mer omfattande process då en ny Key Account 

Manager måste tillsättas och utbildas. Därmed kan tanken om att kontinuerligt omvärdera 

nyckelkundsportföljen tänkas vara mindre lockande. Detta kan även leda till att Combitech 

utvecklar ett för stort beroende till sina nyckelkunder, vilket Piercy och Lane (2006) i sin tur 

hävdar kan begränsa företagets strategiska rörlighet. 

 

Pardo et al. (2006) betonar att KAM är en stor och resursintensiv investering, vilket medför 

att det även är en stor risk. Båda KAM-företagen instämmer i detta resonemang, varpå DNV 

GL:s Key Account Manager även påpekar att det inte finns någon garanti om att relationerna 

alltid blir lyckade. Mycket av ansvaret faller även på Key Account Managern, och om denne 

inte kan leva upp till sin titel uppger kundföretagen att KAM mister till största del sin 

betydelse. En kompetent Key Account Manager med en stabil KAM-organisation bakom sig 

är däremot väldigt uppskattat av kunder som eftersträvar nära relationer, vilket Finnlines Ship 

Management betonar.  

 

Både Finnlines Ship Management och Alstom anser sig ha väldigt bra relationer med sina 

leverantörsföretag, där dessutom Alstoms inköpschef anser att Dekra faktiskt använder KAM. 

KAM i inköpschefens ögon handlar om att ha en tydlig kontaktperson, vilket visserligen inte 

är en felaktig antagelse, dock är det en väldigt begränsad syn och kan identifieras som en tidig 

fas i Millman och Wilsons (1995) utvecklingsmodell av vad KAM verkligen innebär. Alstoms 

samarbete med Dekra Industrial sker för övrigt på en nationell nivå, där tjänsterna som 

erbjuds är i form utav ett grundutbud som finns tillgängligt för alla kunder. I kontrast till detta 

har vi Finnlines Ship Management, vars beskrivning utav DNV GL:s KAM-arbete uppvisar 

en betydligt mer komplex synvinkel av dess innebörd. DNV GL erbjuder avancerade och 

varierande tjänster till Finnlines Ship Management på en global bredd, vilket innebär att ett 

stort interorganisatoriskt kontaktnät måste existera för att lyckas med det omfattande och 

ingående arbete som krävs. Kraven som Finnlines Ship Management har på sina leverantörer i 
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förhållande till Alstom är därav större, vilket gör att en lyckad relation ur Finnlines Ship 

Managements ögon är mer avancerad och därav kräver välutvecklat KAM-arbete. 

 

DNV GL lyfter fram svårigheten i att mäta arbetet med KAM och då även Key Account 

Managerns insats i finansiella tal, vilket medför att det totala ekonomiska värdet blir svårt att 

fastställa. Däremot kan de mer mjuka värdena vara lättare att uppfatta och fastslå, till en 

början. KAM bör förändra hela organisationens sätt att tänka och möjliggöra förmågan att 

bättre upptäcka, förstå och tillvarata potential som anses ha ett strategiskt värde för 

leverantörsföretaget hos kunden. Typexempel på detta kan vara tillgång till processkunskap, 

teknologi, tillgång till nya marknader eller referensvärde, vilket både nämns av Millman och 

Wilson (1999) samt av KAM-företagen.  

 

I diskussionen av värdebegreppet value-in-use definierar Payne och Holt (2001) det som att 

värde är resultatet av skillnaden mellan fördelar och uppoffringar för det köpande företaget. 

Tankesättet att väga två sidor mot varandra kan i sin tur tänkas vara applicerbart på det 

säljande tjänsteföretaget, där skillnaden mellan potentiella fördelar och nackdelar utgör värdet 

av KAM. En sammanställning av identifierade fördelar och nackdelar som kan uppstå till 

följd av KAM presenteras här nedanför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fördelar 

• Relationsfrämjande 
• Kundförståelse 
• Delade visioner 
• Samverkansprojekt 
• Inlåsningseffekt 
• Ökad försäljningsvolym 
• Skräddarsydda lösningar 
• Kundnöjdhet 
• Enklare att begära prispremium 
• Tillgång till mjuka värden (ex. 

processkunskap, teknologi, nya 
marknader, referensvärde) 

• Helhetsperspektiv 
• Interorganisatorisk 

sammanflätning 
 

Nackdelar 

• Tidskrävande  
• Tunnelseende 
• Felaktig resursfördelning 
• För stort beroende till en 

koncentrerad kundskara 
• Resursintensivt  
• Inget standardiserat 

framgångsrecept  
• Felutvald Key Account Manager 
• Svårt att mäta i finansiella 

resultat 
• Svårt att sammankoppla orsak 

och verkan 
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6 Avslutning 
 

6.1 Slutsatser 

 
Värdet som medförs för det säljande företaget vid KAM varierar från företagssituation till 

företagssituation, vilket medför att det inte finns ett standardiserat framgångskoncept. I detta 

examensarbete har det däremot identifierats faktorer som är vitala för att KAM 

överhuvudtaget ska kunna förmedla värde; organisationen måste vara stödjande i KAM-

arbetet, KAM måste inkludera fyra centrala delar, Key Account Managern måste vara 

kompetent och införstådd i sitt egna och kundens företag, samt att kunden måste vara aktiv i 

skapandet av erbjudanden. Genom att uppfylla dessa förutsättningar är professionella 

teknikkonsultbolag garanterade att uppnå först och främst mjuka värden i form av förbättrad 

relation och kundförståelse. KAM kan vidare möjliggöra tillgång till andra mjuka värden 

såsom exempelvis; referensvärde, ny kunskap, tillträde till nya marknader, och delade 

visioner. Dessa mjuka värden kan i sin tur möjliggöra större lönsamhet via ökad 

försäljningsvolym och potential till uttagande av prispremium, vilket på sikt är anledningen 

till att företag väljer att använda KAM. KAM är däremot väldigt resursintensivt och det finns 

en rad potentiella nackdelar och risker som kan uppstå, såsom; felaktig resursfördelning, stor 

beroendehetsgrad av koncentrerad kundskara etc. Detta medför att KAM är en riskfylld 

investering – framförallt när en ökad lönsamhet ej naturligt följer med namnet. Värdet av 

KAM blir således skillnaden mellan faktiska fördelar och nackdelar, som i sin tur skiljer sig åt 

från företag till företag.  

 

Detta examensarbete har riktat in sig på teknikkonsultbranschen, och det har 

uppmärksammats att företagen utan KAM har varit mindre kunskapsintensiva. Dessa har 

erbjudit mindre tekniskt komplexa lösningar, i förhållande till företagen med KAM, och har 

främst riktat in sig på att sälja volymtjänster. Kunder till dessa företag verkar i sin tur enbart 

efterfråga främst standardiserade volymtjänster, vilket gör att de inte har något intresse av att 

vara aktiva och lika tillmötesgående som KAM-företagens kunder. Således finns det ingen 

anledning för företagen utan KAM att uppfylla resterande förutsättningar, då de med samma 

kunder inte kommer erhålla högre försäljning. Är en ompositionering på marknaden 

efterfrågad kan KAM i sin tur vara lämpligt, men inte med nuvarande positionering. Alla 

professionella företag inom teknikkonsultbranschen ska därför inte använda KAM, och 

genom att ha belyst en bransch som enligt identifierad litteratur anses vara väldigt kompatibel 
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med detta arbetssätt kan antagandet dras om att mindre avancerade branscher inom 

tjänstesektorn inte bör använda KAM.  

 

6.2 Fortsatt diskussion och implikationer  
 

I samklang med ökade kundkrav och högre konkurrens är det viktigt att förstå och 

tillfredsställa sin kund, vilket gör att även om KAM inte garanterar lönsamhet så kan det ses 

som en framtida nödvändighet för kunskapsintensiva professionella konsulttjänsteföretags 

överlevnad. Det blir därför viktigt att särskilja säljande tjänsteföretag utifrån dess grad av 

kunskapsintensitet, vilket i sin tur ger implikationer både på teori och användning av KAM i 

praktiken. KAM-företagen i denna studie har påvisats erbjuda, samt inneha resurser för att 

kunna eftersträva mer avancerade tjänsteerbjudanden till sina kunder medan företagen som 

inte har KAM inte haft detta behov. Företagen som inte haft KAM räknas visserligen till 

professionella tjänsteföretag, men då tjänsterna de erbjuder är mindre avancerade i 

kombination med deras kunders mindre komplexa behov är det tänkbart att praktisk 

användning av välutvecklad KAM inte är lika aktuellt i nuläget. Genom att använda Kraljics 

(1983) inköpsmatris för köpande företag (se nästa sida) kan detta beteende förklaras. 

Företagen utan KAM eftersträvar främst att sälja höga tjänstevolymer på en marknad där det 

finns många aktörer. Deras kunder kommer främst placera dessa företag uppe i vänstra hörnet 

under hävstångsartiklar med hög inköpsvolym, samt under icke-kritiska artiklar där lägre 

köpvolym efterfrågas. För att bli klassificerade under hävstångsartiklar är det viktigt att 

företagen har goda relationer med kundföretagen, men det krävs inte ingående förståelse eller 

djupare relationer för att kunna leverera det önskvärda erbjudandet. Således räcker det att 

vidhålla sina relationer på en ytlig nivå samtidigt som nya arbeten som kan leda till 

hävstångsartikelsplacering efterjagas i största mån. Till skillnad från detta har vi KAM-

företagen som i sina relationer med nyckelkunder eftersträvar att bli klassificerade under 

strategiska artiklar, där det finns få aktörer men lönsamhetspåverkan är hög. Genom att förstå 

sina kunder och genom att skapa ingående och djupa relationer försöker KAM-företagen 

leverera erbjudanden som urskiljer sig från mängden, vilket i sin tur gör att de kan åtnjuta sig 

fördelar som företagen utan KAM inte kan se glimten av. Detta i sin tur leder till olika grader 

av kunskapsintensitet företagen emellan.  
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6.3 Vidare forskning  

 
Den här studien har begränsat sig till att undersöka det potentiella värdeskapandet till följd av 

KAM för säljande professionella tjänsteföretag, då den existerande forskningen på området 

ansetts ofullständig. Studien har påvisat att användningen av KAM faktiskt tillför värden för 

företagen. Dock har skillnader mellan de studerade tjänsteföretagen framkommit i hänsyn till 

dess behov av kunskapsintensitet och komplexiteten i erbjudandena till kund. Att vidare 

studera behovet av KAM beroende på skillnaderna mellan olika tjänsteföretag i grad av 

kunskapsintensitet ses därmed som ett framtida forskningsområde. Detta skulle då ske i form 

av ett större empiriskt material som innefattar fler företag och personer inom ett större spektra 

av komplexitet.   
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8 Bilagor  
 

8.1 Bilaga A – Intervjufrågor till leverantörsföretagen  
 

Inledning 

 Kan du berätta lite kort om företaget du arbetar för? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vad är din officiella titel? 

 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 Kan du berätta lite kort om din bakgrund, både inom företaget och innan dess? 

 Hur länge har du haft den positionen du har nu? 

 

Begreppet värde 

 Hur ser du på tillkomsten av värde? Vem skapar värdet? Vem konsumerar värdet? 

 

Ifall företaget uttalat arbetar med Key Account Management 
 

Begreppet KAM 

 Vad innebär KAM för dig? Hur skulle du definiera det? 

 Vad är/gör en Key Account Manager enligt dig? 

  

Bakgrund till KAM-arbetet 

 Hur länge har företaget uttalat arbetat med KAM/när implementerades KAM? 

 Varför valde ni att implementera KAM? 

 Hur har attityden bland de anställda varit gentemot KAM? Har attityderna förändrats 

längs vägen? 

 Hur har KAM påverkat organisationen? (Ex. med hänsyn till; organisationsstrukturen, 

informationsdelning, kommunikation, system osv.) 

 Har förväntningarna av KAM levt upp till hur det faktiskt ser ut nu? 

 

Värdet av KAM 

 Vilka fördelar anser du KAM för med sig? Potentiella inlåsningseffekter - Bra/Dåligt? 

 Vilka nackdelar anser du KAM för med sig? 

 Finns det risker/problem med KAM som ni har upplevt/upplever? 

 Vilka resultat har ni fått till följd av KAM? 

 Vad tror ni att era kunder tycker om ert KAM-arbete? 

 Vet era nyckelkunder om att de är nyckelkunder? 

 

Ifall företaget uttalat inte arbetar med Key Account Management 
 Prioriterar ni alla era kunder likadant? 

 Ifall nej, vad är isåfall mest avgörande för en högre prioritering? 

 Har ni övervägt att implementera KAM? 

 Varför har inte detta gjorts? Tänkbara fördelar/nackdelar? 

 Vad tror ni era kunder hade tyckt ifall ni implementerat KAM? 
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Nedanstående frågor är enbart i behov utav kortare svar. Dessa frågor har formulerats från 

tillgänglig litteratur angående identifieringen utav en Key Account Manager. 

 

1. Målorientering 

 Hur ser du på relationer med företag ur ett långsiktigt perspektiv? Är långsiktighet 

något ni strävar efter? 

 

 Bedöms du huvudsakligen på kortsiktiga eller långsiktiga finansiella mål?  

 

2. Planering 

 Hur förhåller du dig till informationsinsamling av klientdata? Är det viktigt att erhålla 

mycket information? Samordnar ni samtlig information inom företaget och delar den 

med kunden?  

 

 Sätter du in dig i kundens strategier och marknadsklimat och försöker utforma 

erbjudanden efter dessa? 

 

 Har du specifika kriterier som du använder i processen av identifiering gällande 

kunder? Vilka är de främsta kriterierna du tittar på?  

 

 Hur ser du på strategisk planering med kunden? Utvecklar ni medium/långsiktiga 

planer tillsammans? 

 

 Sammanställs, samordnas och analyseras den information ni erhållit från olika källor 

för att få en övergripande bild? Delar ni den informationen inom företaget och med 

kunden? Eller är mycket av era beslut baserat på intuition och instinkter? 

 

 Finns det möjlighet för dig att utveckla långsiktiga implementeringsplaner? Kan du 

därefter kontinuerligt koordinera resurser och säkerställa effektiv implementering? 

 

3. Integration 

 Hur ingående är kontakten med era kunder? Har du/ni kontakt med flertalet olika 

personer inom multipla avdelningar och områden inom era kunders verksamhet? 

 

 Hur arbetar ni för att bygga relationer med nyckelkunder/högre prioriterade kunder i 

förhållande till övriga kunder? 

 

 Kombinerar ni era och kundernas resurser vid utvecklandet och utförandet av projekt? 

 

 Är fysisk närhet till kunden viktigt? 

 

4. Strategiska prioriteringar 

 När nya projekt väljs ut, tas då hänsyn till er strategi och prioriterar ni med hänsyn till 

er relationsstrategi? Då med exempelvis avseende till långsiktighet. 

 

 Efter att ni lyckats vinna en nyckelkund/högre prioriterad kund, tar ni då hänsyn och 

ansvar för denne på ett proaktivt sätt under hela kundlivslängden? 
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 Hur ser dina kundpreferenser ut? Är du mest bekväm med att arbeta med kunder som 

är intresserade av strategiska relationer och där kunder har stora projekt i åtanke? 

 

 Hur ser du på visionstänkandet? Utvecklar ni en gemensam vision med kunden där ni 

tar hänsyn till framtiden för bägge företagen? 

 

5. Anpassning till kunden:  

 Hur väl försöker du sätta dig in i kundens företagskultur, politiska klimat och interna 

verksamhetsprocesser? Är detta något som har betydelse för hur du väljer att arbeta 

med kunden?  

 

 Arbetar du med att försöka skapa så pass bra kontakter mellan ditt och kundens 

företag att de i stor grad kan agera självständigt utan att du måste vara där och leda? 

 

 Använder du ett formaliserat tillvägagångssätt för att kunna förmedla viktig 

information ut till kunden men också information från kunden tillbaka till företaget?  

 

 Hur ser möjligheterna ut vid anpassning av erbjudanden samt uppföljningen av dessa, 

då med tanke på diverse begränsningar?  

 

 Vem talar du med inom organisationen när det gäller beslut som är diskutabelt 

innanför, alternativt utanför, din behörighet/befogenhet? Brukar dessa personer vara 

stödjande? 

 

 Arbetar ni med systemförsäljning? Ifall ja, vad är isåfall viktigt att ha i åtanke vid 

systemförsäljning? Finns det någon skillnad vid denna typ av försäljning till 

nyckelkunder? 

 

 

6. Intern styrning/ledning: 

 Har du ensamt ansvar för kunden eller är ni flera som arbetar med samma kund? 

 

 Om flera, är du bekväm med att låta dina kollegor ha direkt kontakt med kunden?   

 

 Hur stor inverkan har du på andra funktioners arbete för att kunna se till att du kan 

leverera det du lovat kunden? 

 Hur nära arbetar du med andra funktioner i företaget för att kunna serva dina kunder 

bättre? 
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8.2 Bilaga B – Intervjufrågor till kundföretagen 

 
Inledning 

 Kan du berätta lite kort om företaget du arbetar för? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vad är din officiella titel? 

 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 Kan du berätta lite kort om din bakgrund, både inom företaget och innan dess? 

 Hur länge har du haft den positionen du har nu? 

 

Begreppet värde 
 Hur ser du på tillkomsten av värde? Vem skapar värdet? Vem konsumerar värdet? 

 

KAM 
 Är Key Account Management ett begrepp som du är välbekant med? 

 

 Vilka tänkbara/faktiska fördelar/nackdelar ser du med ett leverantörsföretag (främst 

med din leverantör i huvudfokus) som nyttjar Key Account Management?  

 

Övriga frågor 
 

 Hur ser ni på er relation med nämnt företag? 

 Hur ser samarbetet ut med nämnt företag i förhållande till andra leverantörer? (Med 

tanke på exempelvis strategisk planering, antal kontakter, beroendehetsgrad osv.)  

 Är ni medvetna om att ni är högt prioriterade utav detta företag? 

 Varför tror du att ni är ett högt prioriterat företag? 

 Vid processen av nya projekt och vid lösningar på existerande problem, har 

leverantören uppvisat förmåga att smärtfritt kunna koordinera sina resurser?   
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8.3 Bilaga C – Förfrågan om medverkan till intervju 

 
Hej! 

 
Vi är två stycken studenter som studerar fjärde året till Civilekonom på Linköpings 

Universitet. Som avslutande moment ska vi avlägga en akademisk uppsats, varpå vi har valt 

att rikta in oss på Key Account Management inom teknikkonsultbranschen. 

 

Vi hade varit oerhört tacksamma ifall vi hade kunnat få genomföra en intervju (kring 60 

minuter lång) med någon på ert kontor, vilket hade hjälpt oss i den empiriska insamling vi ska 

utföra. Karaktären på frågorna kommer till största del vara generella, där fokus mestadels 

ligger på att rama in och definiera värdet som det säljande företaget erhåller till följd av Key 

Account Management. Vi kommer således intervjua både företag som uttalat har Key 

Account Management samt företag som inte har det, i ett försök att skapa motpoler och därav 

en spänning för att kunna urskilja ett potentiellt värde. 

 

Specifika processer med känslig information som kan vara sekretessbelagd kommer undvikas. 

Frågorna som ligger i huvudfokus kommer även att på förhand bifogas och skickas in. 

 

Tack på förhand! 

  

MvH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


