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ABSTRACT 
 

ABSTRACT 
The purpose with this thesis is to illustrate companies’ way of using Key Account 
Management in the organization. We developed the four following research questions: Why 
do companies choose to use Key Account Management? How do companies identify and 
choose their key customers? How does a key account manager work? How do the skills 
needed by a key account manager look like? The results showed that KAM offered several 
important benefits, mainly of economical characteristics. Identification of the key accounts 
was mainly conducted through certain economical criteria the customers had to fulfil. The key 
account manager had several tasks and was working with assigned key accounts, which he 
was responsible to nurture and develop. He was also responsible for a team assigned to him. 
The results further showed that the key account manager was supposed to possess a wide 
range of different skills. It should be pointed out that the company wanted each key account 
manager to have their own personal touch. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel har vi för avsikt att redovisa det problemområde vi valt att studera. Vidare 
kommer vi att föra en problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte och fyra forskningsfrågor. 
 
1.1 Problemområde 
För att förstå vad relationsmarknadsföring handlar om bör en genomgång om vad marknads-
föring representerar utföras, menar Rich (2000). Vidare förklarar han att marknadsföring i 
verkligheten handlar om ett sätt att tänka istället för att innehålla en mängd tekniker för hur ett 
företag skall agera i olika situationer. Han anser att marknadsföring rymmer mycket mer än 
endast ett sätt att separera kunden från hans eller hennes pengar. Enligt Dwyer och Tanner 
(2002, s 6) tänker folk i allmänhet på konsumentmarknadsföring när de hör ordet marknads-
föring. Författarna menar dock att värdet på det som konsumenterna köper utgör en mindre 
del än det som köps företag emellan. Anledningen till detta beror enligt Kotler, Armstrong, 
Saunders och Wong (1999, s 277) på att delarna till en konsumentprodukt köps, produceras 
och säljs vidare fler gånger innan den når den slutgiltiga konsumenten.  
 
Dwyer och Tanner (2002, s 6) påpekar att företagsmarknadsföring är marknadsföring av varor 
eller tjänster till företag, statliga verk, institutioner eller andra organisationer. Kotler (2003, s 
216) hävdar att det finns vissa skillnader mellan företagsmarknaden1 och konsument-
marknaden2 som företag bör ta i beaktande. Han förklarar att på företagsmarknaden är 
köparna färre till antalet men större, vilket innebär att de köper för större summor. Vidare på-
pekar han att köparna är geografiskt koncentrerade, efterfrågan är oelastisk, vilket betyder att 
priset inte är av största vikt samt att efterfrågan är även härledd och mer fluktuerande än på 
konsumentmarknaden. På företagsmarknaden utförs inköpen enligt Kotler (2003, s 216) av 
tränad inköpspersonal som måste följa organisationens inköpsregler, vilket inte är fallet på 
konsumentmarknaden. Han menar även att leverantören och dennes kund ofta har en mycket 
nära relation till varandra, en relation som inte går att finna på konsumentmarknaden.    
 
Enligt Gummesson (2002, s 11) har de senaste 30 årens forskning och utövande av marknads-
föring betonat betydelsen av relationer, nätverk och interaktioner. Rich (2000) anser att 
behovet av relationsmarknadsföring har uppstått genom att den globala marknaden till stor del 
har förändrats samt att det har uppstått ett ökat behov för företagen att inneha konkurrens-
fördelar. McDonald och Rogers (1999, s 2) menar att relationsmarknadsföring står i motsätt-
ning till transaktionsmarknadsföring, som kännetecknas av enstaka försäljningstillfällen, takt-
iska kampanjer och sporadisk kundkontakt. Spencer (1999) är av den åsikten att relations-
marknadsföring har blivit uppmärksammad som ett nytt framträdande marknadsförings-
paradigm. Han påpekar att detta synsätt har ersatt de 4 P:na som dominerat marknadsförings-
litteraturen under en lång tid. Grönroos (1994) förklarar att relationsmarknadsföring handlar 
om att etablera, underhålla, och intensifiera relationer med kunder och andra parter. Detta bör 
enligt honom utföras på ett lönsamt sätt, för att båda parter skall uppnå sina uppsatta mål. 
Vidare förklarar han att detta möjliggörs genom ett ömsesidigt utbyte och infriande av löften.  
 
Håkansson och Snehota (1995) poängterar att relationer mellan företag är av stor betydelse 
och har en väsentlig påverkan på företagets verksamhet. I de flesta situationer företag 
emellan, speciellt där fördelarna överstiger riskerna, menar Cann (1998) att det är önskvärt för 

                                                
1 Enligt Kotler et al (1999, s 999) består företagsmarknaden av alla organisationer som köper varor och tjänster 
för användning i produktionen av andra produkter eller tjänster, eller i syfte att sälja vidare eller att hyra ut dem 
till andra till ett pris som genererar vinst.   
2 Enligt Kotler et al (1999, s 999) består konsumentmarknaden av alla de individer och hushåll som köper och 
erhåller varor eller tjänster för personligt bruk.  
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både leverantören och kunden att etablera en långsiktig relation med varandra. Detta får även 
stöd från Edman och Laurelli (1997, s 13) som utöver detta påpekar att byte av leverantör ofta 
upplevs som en riskfaktor och för stora kunder är valet av leverantör en viktig och långvarig 
process. Ur ett strategiskt perspektiv inom företagssektorn anser Cann (1998) att leverantören 
bör uppmuntra till en långsiktig relation med kunden, då det generellt är mindre kostsamt att 
behålla en redan existerande kund än att attrahera en ny. Hon menar att en långsiktig kund kan 
förse företaget med feedback med utgångspunkt från existerande produkter, men även insikter 
om deras nya produkter. Vidare förklarar hon att en långsiktig kund kan bli en del av före-
tagets försäljningsteam, beroende på att kunden har en möjlighet att sprida värdefull informa-
tion via word of mouth och därmed uppmuntra till nya affärer.  
 
Vi har i denna uppsats för avsikt att belysa hur och varför företag på företagsmarknaden ska-
par relationer mellan varandra. 
 
1.2 Problemdiskussion 
Gemünden och Walter (2000) påpekar att framgångsrika kundrelationer inte bara uppstår eller 
existerar utan vidare. De menar att etablering och uppbyggnad av framgångsrika relationer 
kräver marknadsorienterade åtgärder som försäljare, kundservicepersonal, försäljningschefer, 
key account managers och industriella marknadsförare. Cadogan och Foster (2000) förklarar 
att medan relationsmarknadsföring syftar till organisatoriska insatser från företaget i syfte att 
bibehålla lojala kunder, fokuserar relationsförsäljning till den enskilde försäljarens förmåga 
att bygga kundrelationer. 
 
På grund av en ökad nivå av konkurrens och teknologisk förändring på företagsmarknaden 
poängterar Millman och Wilson (1995) att många företag försöker skapa konkurrensfördelar 
och bringa stabilitet in i verksamheten, genom att ingå strategiska allianser med kunder och 
leverantörer. Vidare förklarar de att en av dessa säljarinriktade strategiska allianser som har 
blivit populär är Key Account Management. Fortsättningsvis kommer endast förkortningen 
KAM att användas. En av de mer övergripande målsättningarna med KAM är att skapa en 
relation mellan leverantören och dennes kund, vilken i slutändan ökar lönsamheten för båda 
parter, förklarar Edman och Laurelli (1997, s 19). Enligt Cheverton (2000, s 7) är relationer 
själva hjärtat i KAM. Han menar att de är källan till den information och förståelse som kan 
byggas in i aktiviteter som tillför ökat kundvärde. Enligt honom utgör det också grunderna för 
långsiktiga affärer baserade på ömsesidig tillit och förtroende. Enligt Håkansson och Snehota 
(1995, s 11) och Wong (1998) har de flesta industriella företag endast ett fåtal kunder som står 
för majoriteten av den totala försäljningen. Vidare förklarar Håkansson och Snehota att dessa 
kunder och relationer med tredjepartskunder är avgörande för företaget. De menar att som en 
konsekvens av detta tilldelar företag majoriteten av sina resurser till de företag som 
representerar en stor andel av företagets totala försäljning, det vill säga nyckelkunderna. 
Cheverton (2000, s 7) poängterar att om företag är intresserade av att behålla sina kunder bör 
de vara intresserade av KAM. Termen nyckelkund är en översättning från engelskans key 
account. Vi har i vår uppsats valt att använda oss av den svenska termen nyckelkund, för att 
beskriva key account. 
 
Enligt McDonald, Rogers och Woodburn (2000, s 26 ff) härstammar KAM från industriell 
marknadsföring. Det första teoretiska genombrottet gällande relationer mellan ett säljande och 
köpande företag var konceptet decision-making unit3 (DMU), som utvecklades på 1960-talet 
av Robinson, Farris och Wind. Författarna förklarar att detta koncept visade att framgångsrik 
                                                
3 Enligt Kotler et al (1999, s 1001) samtliga personer i en organisation som deltar i och påverkar kundens köpe-
beslutsprocess. 
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försäljning var mer än resultatrika förhandlingar med professionella köpare. De klarlägger att 
en relevant försäljningsförmåga blev att förstå vad som motiverar och vilka roller de personer 
som är involverade i köpbeslut har. Författarna beskriver vidare att det andra genombrottet 
kom i början på 1980-talet av IMP-gruppen (Industrial Marketing and Purchasing) som före-
språkade en simultananalys av köp- och säljarrelationer. Denna modell belyste interaktions-
processen, deltagare, miljö och atmosfär. Det tredje genombrottet var enligt dem konceptet 
relationsmarknadsföring, som motsatte sig traditionella ansatser gällande försäljning och 
marknadsföring, mer känt som transaktionsmarknadsföring.  
 
Pardo (1999) och Ojasalo (2001) menar att de personer som finner ett intresse av KAM lätt 
kan bli överraskade över antalet termer som används för att beskriva företeelsen ifråga. Pardo 
förklarar att beroende av författare blir kunden antingen en major account, en national account 
eller en key account. Enligt Ojasalo (2000) finns det tre olika termer som forskare inom detta 
område använder, vilka är Key Account Management (KAM), National Account Management 
eller National Account Marketing (NAM) och Strategic Account Management (SAM). 
Ojasalo menar dock att det inte finns några skillnader mellan dessa tre. Pardo (1999) förklarar 
att flertalet författare som skrivit artiklar i en speciell utgåva av tidskriften Journal of 
Personal Selling and Sales Management, använder termen key account istället för national 
account. Vidare nämner Sengupta, Krapfel och Pusateri (2000) att det finns sju olika termer 
som används för att beskriva företagets försäljningsorganisation, men påpekar att de själva 
valt att endast använda sig av termen KAM som ett övergripande begrepp. Vi har heller inte i 
vår uppsats för avsikt att särskilja dessa olika termer, utan kommer endast att använda oss av 
termen KAM.        
 
KAM är en naturlig utveckling av kundfokus och relationsmarknadsföring på företagsmark-
naden, menar McDonald och Rogers (1999, s 1). De framhåller att KAM erbjuder kritiska för-
delar och möjligheter för vinstökning både för såväl säljare som köpare. Vid närmare gransk-
ning av hur leverantörer på företagsmarknaden svarar till de krävande relations- och nätverks-
uppdragen, menar Gemünden och Walter (2000) att det är uppenbart att fler och fler leve-
rantörer går från traditionella ledningsformer till mer kundfokuserad ledning, som KAM.  
 
Wong (1998) klargör att KAM är en filosofi, en disciplin och ett engagemang. Begreppet 
filosofi innebär enligt honom att koncentrera satsningarna på de nyckelkunder som är av 
strategisk betydelse, där lönsamheten är som störst och där en stor tillväxt är möjlig. Med 
disciplin avser han planering för att vara annorlunda och slutligen engagemang som bör 
komma från den hierarkiska toppen hos företaget. McDonald et al (2000, s 25) definierar 
KAM som ett tillvägagångssätt av ett säljande företag att bygga en portfölj av lojala nyckel-
kunder genom att på ett kontinuerligt sätt erbjuda dem ett produkt- eller tjänstepaket som är 
skräddarsytt för kundens individuella behov. Cheverton (2000, s 17) menar att KAM innebär 
att leda och styra en helt annorlunda form av kundrelationer och att styra de konsekvenser 
detta får på leverantörens egen verksamhet. Han betonar att KAM helt enkelt handlar om att 
styra framtiden. Ojasalo (2000) förklarar att KAM är en relationsorienterad marknadsförings-
strategi som fokuserar på att ta hand om företagets större kunder.  
 
Varför skall då ett företag använda sig av KAM? Jobber och Lancaster (2000, s 126) fram-
håller att 70 procent av försäljningen i företag ofta genereras från ett fåtal kunder. De menar 
att dessa kunder kräver specialbehandling då förlust av en sådan kund kan innebära allvarliga 
konsekvenser för företagets försäljning och vinst. Enligt Cheverton (2000, s 17) är en nyckel-
kund en investering. Detta innebär enligt honom att företaget bör eftersträva att få en lönsam 
avkastning på det arbete som de utför. Churchill, Ford och Walker (1990, s 140) menar att 
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oavsett hur säljkåren är organiserad tvingas många företag att utveckla nya organisatoriska 
försök att leverera nödvändig kundservice för att attrahera och bibehålla stora och viktiga 
kunder, det vill säga nyckelkunderna. Vidare förklarar de att den ökade tekniska utvecklingen 
av produkter, den industriella koncentrationen och trenden mot centraliserade köp innebär att 
endast ett fåtal stora kunder bidrar till framgång för företag. För att lyckas underhålla dessa 
kunder klargör författarna att många företag tillämpar en säljarfilosofi i syfte att vårda och ut-
veckla en långsiktig relation med de viktigaste kunderna. Enligt McDonald et al (2000, s 3 ff) 
finns det vissa krafter som påverkar marknaden och som påverkar komplexiteten i köpar-
säljarrelationen. De förklarar att dessa krafter utgörs av snabb förändring på marknaden, 
förfining av processer, mognad på marknaden, kundens makt och ökad globalisering. Vidare 
framhåller de att dessa krafter har bidragit till att KAM har blivit ett överlägset sätt för företag 
att kunna hantera detta på.  
 
Enligt Boles, Barksdale Jr och Johnson (1996) kan utveckling av starka relationer med 
nyckelkunder förbättra kommunikationen med en kund och öka vinsten för det säljande före-
taget. Dessutom menar de att en stark relation kan vara svår för kunden att ta sig ur. De på-
pekar att arbetet nära varandra i en relation med nyckelkunder kan bidraga till viktiga fördelar 
för kunderna likväl som för leverantörerna. Dessa fördelar består enligt Edman och Laurelli 
(1997, s 19) av en minskning av de direkta försäljningskostnaderna utan att förlora volym 
eller lönsamhet, fördjupning av kontaktytorna mellan kund och leverantör, ett mervärde i 
form av ännu en dimension, det vill säga en djupare relation mellan leverantör och kund. 
Dessutom menar de att leverantören får en kontinuerlig återkoppling från kunden. McDonald 
och Rogers (1999, s 153 f) menar att KAM är en strategi för företag som önskar att differen-
tiera sina produkter och tjänster genom att tillföra värde och skräddarsy dem för varje strate-
gisk kunds behov. Enligt dem finns det olika anledningar till varför KAM används i en 
organisation. De förklarar att vid en väl genomförd implementering av KAM erhålls en kom-
petens som leder till avkastning för företaget. Denna avkastning menar de främst går att här-
leda från de kostnadsfördelar som uppkommer när man lyckas behålla dessa nyckelkunder. 
 
Cheverton (2000, s 206) poängterar dock att alla kunder inte kan klassificeras som nyckel-
kunder, då kunderna inte är jämlika. Han förklarar att om alla kunder skulle klassificeras som 
nyckelkunder skulle begreppet helt sakna mening. Enligt honom är syftet med identifiering av 
nyckelkunder att underlätta fördelning och användning av företagets verksamhetsresurser. 
Pardo (1999) menar att det är omöjligt för företag att förstå nyckelkundernas behov utan att 
först identifiera dem och klargöra vad en nyckelkund karaktäriseras av. Enligt Millman och 
Wilson (1996) har säljande företag en bra känsla för vad som innefattas av en nyckelkund. 
McDonald et al (2000, s 25) samt Millman och Wilson (1995) definierar nyckelkunder som 
kunder på en företagsmarknad identifierade av säljande företag som strategiskt viktiga. Vidare 
förklarar Millman och Wilson (1996) att utifrån företagen finns det många andra definitioner 
på vad en nyckelkund är, exempelvis en kund som representerar stora volymer för företaget, 
en kund som passar inom ramen för 80/20 regeln4 eller en kund som företaget har en nära och 
långsiktig relation med. För att göra skillnad mellan en nyckelkund och en vanlig kund är det 
nödvändigt att definiera en ”status” för en nyckelkund, eller ett antal kriterier som måste upp-
fyllas för att uppehålla status som en nyckelkund, menar Pardo (1999). För att kunna uppnå 
denna status förklarar Jobber och Lancaster (2000, s 127) att kunden måste ha en hög för-
säljningspotential, vara karaktäriserad av ett komplext inköpsbeteende och vara villig att ingå 
i en långsiktig allians eller relation. McDonald, Millman och Rogers (1997) betonar att det 
finns tre kriterier som används för att identifiera och välja nyckelkunder. Enligt dem inne-

                                                
4 Enligt Manes (2002) genereras 80 procent av företagets vinst från 20 procent av företagets kunder.   
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fattar dessa kriterier volymrelaterade faktorer, potential för att generera vinst och vilken status 
kunden har. Cheverton (2000, s 206 ff) är av den åsikten att företagets samtliga kunder bör 
delas upp i fyra olika kategorier. Dessa kategorier består enligt honom av key account, key 
development account, maintenance account och opportunistic account. För att kunna iden-
tifiera i vilken kategori kunden ingår i har han utvecklat en matris som representeras av 
faktorerna kundattraktivitet och relativ styrka. Han förklarar att dessa i sin tur styrs av ett 
antal kriterier i syfte att kunna fastställa om kundattraktivitet respektive relativ styrka är hög 
eller låg hos den aktuella kunden. Cheverton menar att kriterierna bland annat består av före-
tagets storlek, tillväxtpotential, finansiell stabilitet och i vilken utsträckning kunden upp-
skattar företagets erbjudande. I Chevertons bok framgår det inte om denna modell har prövats 
empiriskt. Vi har för avsikt att pröva denna modell empiriskt utifrån det studerade företagets 
verksamhet. Ojasalo (2000) påpekar vikten av att ett företag skall bestämma vad de vill uppnå 
med sina nyckelkunder. Dessutom anser han att företag även bör identifiera vilka kunder som 
kan möta de mål som företaget har idag och i framtiden. Detta innebär enligt honom att man 
måste definiera vilka kriterier som kännetecknas av strategiskt viktiga kunder och vilka som 
kan uppnå dessa kriterier idag och i framtiden.  
 
Pels (1992) menar att när nyckelkunderna väl har blivit identifierade är nästa steg att försöka 
förstå hur företaget skall ta hand om den relation som uppstår med kunden. Millman och 
Wilson (1995) påpekar att de flesta av de traditionella färdigheter som associeras med försälj-
ningsledning är av ”hur göra-karaktär” och menar att tekniker av detta slag är olämpliga vid 
försäljning till nyckelkunder. De poängterar istället att det krävs ett byte från konfrontations- 
och transaktionsförsäljning till konsultativa ansatser för att lyckas tillfredsställa kunden. 
Enligt Maister (1999) är en allt vanligare lösning på detta att utveckla ett system av key 
account managers som ansvarar för företagets samtliga relationer med varje nyckelkund. 
Vidare anser han att en key account manager har ansvaret för att leda och utöka företagets 
relationer med de största kunderna och att koordinera specialister över företagets olika om-
råden, ofta över geografiska gränser. Då det inte finns någon lämplig svensk översättning för 
befattningen key account manager, har vi fortsättningsvis valt att använda oss av detta 
engelska uttryck.  
 
Maister (1999) menar att key account managern har ansvaret för att leda och utöka företagets 
relationer med huvudklienter och att koordinera sakkunniga inom olika verksamhetsgrenar 
hos företaget, ofta över geografiska gränser. Enligt Millman och Wilson (1995) finns det fyra 
krav på rollen som key account manager. De menar att han skall ansvara för försäljnings- och 
vinsttillväxt för ett eller flera av företagets nyckelkunder, samordna och skräddarsy för-
säljarens totala anbud till nyckelkunderna, underlätta flernivå- och flerfunktionella bytes-
processer och slutligen att marknadsföra KAM-konceptet inom det egna företaget. Edman och 
Laurelli (1997, s 27 ff) hävdar att en key account manager skall undersöka hur kundens be-
slutsprocess ser ut för att kunna kartlägga hur de skall tillmötesgå nyckelkunderna. Vidare 
menar Jobber och Lancaster (2000, s 146) att key account managern skall utveckla ett in-
formationssystem över nyckelkunderna som skall delas in i generell hårddata, specifik hård-
data och generell mjukdata. För att kunna sköta en relation med en nyckelkund på ett korrekt 
sätt påpekar Maister (1999) att det krävs ett fullständigt engagemang från ett stort antal per-
soner. Millman och Wilson (1995) menar att användning av KAM i verksamheten ofta kräver 
olika team för att ta hand om de dagliga interaktionerna med kunderna i syfte att kunna uppnå 
en långsiktig relation. Enligt Edman och Laurelli (1997, s 109) är det ett lagarbete att sälja till 
strategiskt viktiga kunder och det är key account managerns uppgift att leda detta team. 
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McDonald et al (1997) menar att en key account manager måste besitta fler färdigheter än en 
vanlig försäljare. De förklarar att det är missledande att tro att titeln key account manager 
endast är en förlängning av en säljarkarriär. Även Cheverton (2000, s 153) anser att det finns 
stora skillnader mellan en vanlig säljare och en key account manager. Han menar att en säljare 
har en lång kravlista på kompetens och färdigheter som skall uppfyllas, exempelvis kunskap 
om produkter, marknader och kunder, människokännedom och kunskap i prestations- och för-
handlingsteknik. Enligt Cheverton måste key account managern besitta dessa kunskaper, men 
dessutom ha en förmåga att behärska strategisk planering, finansiell förståelse, tidsstyrning av 
team, förmåga att hjälpa kunder att utveckla deras egna marknader och förståelse för affärs- 
och marknadsplanering. McDonald och Rogers (1999, s 120) delar in de färdigheter som 
krävs av en key account manager i fyra olika områden: personliga kvaliteter, fackkunskap, 
intellektuell förmåga och ledarkunskap. Edman och Laurelli (1997, s 16) framhåller att för-
mågan att kunna lyssna på kunden, kunna sätta sig in i de problem som uppstår och ha respekt 
för kundens situation är viktiga färdigheter som en key account manager bör besitta.  
 
Utifrån den diskussion vi har fört är syftet med denna uppsats att belysa företags användande 
av Key Account Management i verksamheten. För att få svar på syftet har vi valt att ställa 
följande fyra forskningsfrågor: 
 

• Varför väljer företag att använda sig av Key Account Management? 
• Hur identifierar och väljer företag sina nyckelkunder? 
• Hur arbetar en key account manager? 
• Hur ser de färdigheter ut som krävs av en key account manager? 
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2 TEORI 
I teorikapitlet kommer relevant teori baserad på de fyra forskningsfrågorna att redovisas. 
Vidare har vi valt att dela in kapitlet efter de fyra forskningsfrågorna. 
  
2.1 Varför företag använder Key Account Management 
Millman och Wilson (1996) menar att det finns ett stort behov av att introducera processer 
som underlättar interaktionen mellan en köpare och säljare. McDonald et al (1997) betonar att 
det är en nödvändighet att behålla och utveckla nyckelkunder för att det säljande företaget 
överhuvudtaget skall överleva. Även Cheverton (2000, s 7) anser att om företag är 
intresserade av att behålla sina kunder bör de vara intresserade av KAM. Pardo (1997) menar 
att många industriella företag har ett begränsat antal kunder som står för en stor del av före-
tagets försäljning. Även Fiocca (1982) påpekar att nästan alla företag har kunder som de anser 
är mer viktiga än andra. Dessa relationer är av stor vikt för det säljande företaget, vilket enligt 
Pardo (1997) leder till att företag börjar använda sig av KAM. Hon menar vidare att dessa 
kunder är viktiga av både kvantitativa och kvalitativa anledningar. Cahill (1998) klargör att 
nyckelkunderna är de som skall driva företaget då de är källan till företagets försäljning och 
vinst.  
 
Påverkande krafter 
Cravens (1995) menar att en ökad global konkurrens, långsam tillväxt på många marknader 
och krävande kunder, tvingar många företag att ändra sina försäljningsstrategier och 
strukturer. Miller, Heiman och Tuleja (1994, s 15) poängterar att om ett företag vill bli fram-
gångsrikt i en konkurrensutsatt omgivning, måste begränsade resurser koncentreras på de 
kunder där chansen till avkastning är som störst. Vidare förklarar Homburg, Workman och 
Jensen (2002) att dagens företag möts av allt mer mäktiga och krävande kunder. Likväl 
McDonald et al (2000, s 3 ff) anser att olika krafter påverkar marknaden och därmed ökar be-
tydelsen av relationer mellan köpare och säljare. Enligt dem har följande krafter bidragit till 
att KAM har utvecklats till att bli ett överlägset verksamhetsområde för många företag: 

• den snabba förändringen på marknaden: innefattar komprimerad tid, tidsbaserad 
konkurrens, kortare produktlivscykel och teknologilivscykel, snabbt förändrade 
preferenser hos kunderna och en ökad mångfald av branscher. På grund av detta måste 
företag kunna exploatera marknader snabbt, utveckla en effektiv produktutveckling, 
investera inom teknologiområdet, vara flexibla för att svara på marknadens krav och 
besitta kunskap om olika kulturer.  

• processförfining: innebär att övergå till en mer flexibel tillverkning och ett mer 
flexibelt kontrollsystem för att kunna erbjuda kreativa lösningar som motsvarar 
kundens krav. Dessutom innebär det utvecklande inom teknologin, fokuserande på 
kärnverksamheten, att företagen skall erbjuda kvalitet samt skapa samarbete med sina 
kunder.  

• mognad på marknaden: de flesta marknader idag är mättade då den största delen av 
befolkningen i Västeuropa redan har bilar, tvättmaskiner, TV-apparater m.m. Andra 
symptom är ökad konkurrens, låga marginaler, brist på tillväxt och nedskärningar. 
Företag måste därför differentiera sig, skapa tillväxt inom nyckelkunderna, arbeta för 
att kvarhålla kunderna och erhålla feedback från kunderna för att lyckas bli bättre än 
konkurrenterna. Detta underlättas vid användning av KAM, eftersom fokus då ligger 
på relationer.  

• kundens makt: kunderna är mer krävande och kunniga, köpbeteendet är mer strategiskt 
än taktiskt och kunden har högre förväntningar. Företag måste därför tillämpa ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt gällande försäljning, erbjuda mer värde till kunderna och 
utveckla en nära relation med kunderna.  
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• globalisering: marknaderna blir större och mer komplexa, därav även konkurrensen 
vilket skapar ett större utbud för kunderna. För att svara på denna förändring krävs det 
att företag blir mer kundfokuserade på större och olikartade marknader och företagen 
bör försöka sträva efter att skräddarsy produkterna efter kundens önskemål.    

 
Vidare påpekar även Millman och Wilson (1995) att på grund av en ökad internationell kon-
kurrens och teknologisk förändring på industriella marknader försöker företag att uppnå kon-
kurrensfördelar och bringa stabilitet in i verksamheten genom att forma strategiska allianser 
med kunder och leverantörer. Cravens (1995) menar att företag därför måste utveckla en 
kundorienterad organisation med utgångspunkt i starka relationer både internt och externt. 
Sharma (1997) förklarar att företag reducerar antalet leverantörer, vilket också har ökat vikten 
av att behålla relationer med köparna. Enligt Cravens (1995) samt Millman och Wilson 
(1995) är KAM ett sätt för företag att svara på denna förändring. Jobber och Lancaster (2000, 
s 128) menar att KAM bidrar till en nära relation med kunderna, vilket leder till att båda 
parter får en större insikt i varandras organisationer. Med detta menar de att personer från 
båda företag vet vem de skall kontakta när behov uppstår. För att öka kundernas tillfreds-
ställelse klargör Sharma (1997) att experter har föreslagit att företag skall använda sig av 
KAM för att kunna vårda sina viktigaste kunder. Edman och Laurelli (1997, s 19) samt 
McDonald et al (1997) förklarar att en övergripande målsättning med KAM är att skapa en 
relation mellan kund och leverantör i syfte att öka lönsamheten för båda parter. De betonar att 
en trend som vuxit fram är att företag söker partnerskap istället för det traditionella förhåll-
andet kund-leverantör. Även Kempeners och Van der Hart (1999) anser att det ökade intresset 
för KAM kan ha sin förklaring i den ökade uppmärksamheten kring relationer mellan kund 
och leverantör. 
 
Fördelar med KAM 
Homburg et al (2002) poängterar att vissa författare indikerar att KAM bidrar till fördelar för 
det säljande företaget. De förklarar att KAM oftast bidrar till att försäljare till nyckelkunderna 
är de första att uppmärksamma kommande problem och möjligheter på marknaden. Författ-
arna menar att KAM bidrar till att företag lättare kan anpassa sina aktiviteter för att bättre 
passa olika marknadssituationer än vad konkurrenterna kan. Enligt Edman och Laurelli (1997, 
s 19) finns det flera olika fördelar för ett företag att använda sig av KAM:  

• en fördjupning och breddning av kontaktytorna skapas mellan kund och leverantör 
• en minskning av de direkta försäljningskostnaderna skapas, utan att förlora volym 

eller lönsamhet 
• kunden och leverantören får ett mervärde i form av ännu en dimension, vilket leder till 

djupare relationer 
• leverantören får en kontinuerlig återkoppling från kunden 
• leverantören påverkar och föregriper kunden beträffande utvecklingsfrågor, vilket gör 

att de egna produkterna och den egna tekniken får ett försprång i förhållande till kon-
kurrenterna 

 
Även Cheverton (2000, s 40) redovisar olika fördelar då KAM bidrar till att företaget kan:  

• behålla befintliga kunder i en konkurrerande omvärld 
• skaffa nya kunder 
• skaffa konkurrensfördelar 
• öka den långsiktiga lojaliteten 
• försäkra sig om en status som nyckelleverantör 
• försäkra sig om en lönsam framtid 
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Likaså Boles, Johnston och Gardner (1999) påpekar att det finns flera fördelar till varför ett 
företag skall använda sig av KAM. Enligt dem bygger dessa fördelar på att KAM erbjuder det 
säljande företaget en möjlighet att utveckla bättre relationer med sina kunder, öka vinst-
marginalerna, erhålla nya beställningar från kunderna samt att det även bidrar till en mer 
stabil kundbas. Dessutom menar de att nyckelkunder ofta köper mer än den genomsnittliga 
kunden och att ge service åt färre större kunder är ofta mer lönsamt än att ge service åt fler 
mindre kunder. Även Jobber och Lancaster (2000, s 128 f) anser att KAM bidrar till att en 
bättre uppföljning och service kan erbjudas, då mer tid finns till förfogande för kunderna. 
Vidare menar de att lägre kostnader uppstår genom företagens samarbete och att det finns en 
möjlighet att företagen kan samarbeta för att utveckla nya produkter. Boles et al (1999) på-
pekar att när ett företag använder sig av KAM blir det svårare för konkurrenter att bryta rela-
tionen mellan kunden och leverantören. Dessutom menar de att ett arbete i en nära relation be-
tyder att det uppstår kostnader för kunden att byta leverantör. Likaså Boles et al (1996) menar 
att leverantören kan skapa en barriär som kan vara svår att ta sig ur för kunden.  
 
Enligt Boles et al (1999) bidrar KAM till att den interna och externa kommunikationen för-
bättras. Detta bidrar enligt dem till att färre misstag görs när kunden lägger en order beroende 
på att kommunikationen sker på ett helt annat plan och behoven kan tillfredsställas på ett 
bättre sätt, på grund av att leverantören har en bättre kännedom om kundens situation, vilket 
även kan leda till fler återkommande köp. Vidare förklarar de att KAM dessutom kan bidraga 
till fler produktiva samtal med färre missade chanser till försäljning. Till följd av att företaget 
redan känner till kundernas behov menar Burnett (2001, s 258) att de administrativa kostna-
derna för marknadsföring och försäljning minskar, då de inte behöver spendera onödig tid och 
pengar på att försöka fastställa vad kunderna efterfrågar. Jobber och Lancaster (2000, s 128) 
samt Boles et al (1996) poängterar även de att kommunikationen med kunden förbättras vid 
användning av KAM. Jobber och Lancaster (2000, s 128) menar att kunden vet att en utvald 
försäljare finns och de vet vem de skall kontakta när problem uppstår. Burnett (2001, s 258) 
menar att det leder till förbättrad kundtillfredsställelse beroende på att kunderna anser att 
kommunikationen med företaget är smidig och att kundens behov i större utsträckning till-
fredsställs. Vidare menar Churchill et al (1990, s 140) att företag använder KAM i sin verk-
samhet i tron att det skall leda till förbättrad kommunikation med kunderna och även till en 
förbättrad koordination av försäljningsaktiviteterna.  
 
Spencer (1999) påpekar att företag anser att KAM är värdefullt att använda på grund av flera 
olika faktorer. Bland annat förklarar han att KAM skapar referenskunder både på den in-
hemska och internationella marknaden, bidrar till ökad lönsamhet och ökad försäljnings-
volym. Detta får även stöd från Jobber och Lancaster (2000, s 128) som menar att för-
säljningsvolymen ökat för många av de företag som börjat använda KAM i sin verksamhet. 
Burnett (2001, s 258) påpekar att KAM leder till ökad försäljningsvinst som ett resultat av att 
företag spenderar mer tid med sina kunder. 
 
2.2 Hur företag identifierar och väljer nyckelkunder 
Millman och Wilson (1996) anser att säljande företag har en bra känsla för vad som innefattas 
med en nyckelkund. Millman och Wilson (1995) definierar en nyckelkund som en kund som 
är strategiskt viktig för det säljande företaget. Blythe (2002) är dock av den åsikten att 
Millman och Wilsons definition inte är fullständig, då den inte tar hänsyn till kundens storlek, 
dess geografiska lokalisering och storleken på de affärer som görs. Han poängterar att en kund 
kan vara liten ur volymsynpunkt eller vara ett litet företag, men kan ändå bidraga till en stor 
påverkan på det säljande företaget då det kan skapa möjligheter för företaget att knyta till sig 
större företag. Cheverton (2000, s 13) påpekar dock att det är företaget självt som skall avgöra 
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vilka dessa kunder är utifrån de förhållanden som gäller för det enskilda företaget. Millman 
och Wilson (1999) framhåller att om inte företaget identifierar och karaktäriserar dessa 
nyckelkunder, är det omöjligt att förstå deras speciella behov och därmed också omöjligt för 
säljarna att möta dessa behov. Vidare anser de att företag som tar sig an den svåra uppgiften 
att definiera och identifiera sina nyckelkunder är mer framgångsrika i att allokera knappa 
resurser till sina nyckelkunder och får också en djupare förståelse för kundens behov. De 
menar även att det är viktigt att kommunicera ut den status som en nyckelkund har över hela 
företaget, men att inte nämna detta inför kunden. 
 
Kriterier för identifiering och val av nyckelkunder 
Enligt Cheverton (1999, s 169) kan man inte benämna alla kunder för nyckelkunder, då ett 
företags kunder är olika och skulle man ge alla kunder beteckningen nyckelkund, blir be-
greppet snabbt meningslöst. Han menar i stället att identifieringen av nyckelkunder är ett sätt 
för företaget att underlätta fördelning och användning av verksamhetsresurser på. Likväl anser 
han att identifieringen skall vara en drivkraft för agerande från företagets sida. Fiocca (1982) 
förklarar att nästan alla företag har kunder som de anser är mer viktiga än andra. Ojasalo 
(2000) menar att identifiering av nyckelkunder handlar om att företaget skall ställa sig två 
frågor: vilka existerande eller potentiella kunder är strategiskt viktiga för oss nu och i fram-
tiden? För att svara på denna fråga menar han att ett företag först behöver ställa sig frågan: 
vilka kriterier är det som avgör vilka kunder som är strategiskt viktiga? Detta betyder enligt 
honom att det är fundamentalt viktigt att det säljande företaget överväger vad de vill uppnå 
med sina nyckelkunder. Vidare påpekar han att det är minst lika viktigt att identifiera vilka 
kunder som kan möta målen som företaget har idag och vilka som även kan göra det i fram-
tiden. På företagsnivå förklarar han att detta inkluderar att definiera vilka kriterier som känne-
tecknas av strategiskt viktiga kunder och ta reda på vilka kunder som kan uppfylla dessa krite-
rier idag och i framtiden. Millman och Wilson (1995) menar att företaget även måste samla 
information om kunderna för att kunna avgöra om de har potential eller inte att bli nyckel-
kunder. 
 
Enligt Millman och Wilson (1999) är valet av en nyckelkund problematiskt, men även de 
anser att identifieringen bör grunda sig på ett antal olika kriterier. Cheverton (2000, s 206) är 
dock av den åsikten att det är vanligt att företagen tvingas ändra dessa kriterier med tiden. 
Enligt Pardo (1999) handlar KAM om att identifiera de kunder som är speciellt viktiga för 
företaget, vilket betyder att de har en stor påverkan på leverantörens strategier. För att göra en 
skillnad mellan en nyckelkund och en traditionell kund är det även enligt henne, likt Ojasalo 
(2000) samt Millman och Wilson (1999) nödvändigt att definiera en status eller ett antal 
kriterier som en nyckelkund skall uppfylla.  
 
Ekonomiska kriterier 
Sharma (1997) betonar att ett vanligt antagande är att nyckelkunder är de kunder som är störst 
med hänsyn till försäljningsvolym. Han tillägger att det inte är den bästa metoden att välja 
nyckelkunder på. Han föreslår att företaget måste fastställa lönsamheten hos varje kund. 
Kunderna skall enligt honom sorteras, baserat på deras lönsamhet (mest till minst lönsam). 
Han menar även att det finns ett problem med att anta att de största kunderna är de mest lön-
samma. I en undersökning5 gjord av honom, visade det sig att de minsta kunderna var de 
kunder som var minst lönsamma, de medelstora kunderna var mest lönsamma och de största 
var näst mest lönsamma på grund av att även om de köpte stora kvantiteter krävde de störst 
prisrabatter. Spencer (1999) har en liknande uppfattning som Sharma och menar att valet av 

                                                
5 Sharma (1997) - The relationship between account size and profitability. 
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nyckelkunder bör utföras genom en ranking av försäljnings- och vinstkriterier för företagen. 
Vidare anser han att det svåra med detta är var man skall dra linjen mellan en nyckelkund och 
en ”vanlig” kund.  
 
Kännetecknande för nyckelkunder är enligt Spencer (1999) att de är stora kunder med propor-
tionellt högt värde för leverantören i termer av försäljning och vinst. Vidare anser Millman 
och Wilson (1999) att kriterierna som avgör vilka som är ett företags nyckelkunder skall 
grunda sig på både hårda kriterier som försäljning och lönsamhet men även på mjuka kriterier 
som består av jämförbarhet, lämplighet, förtroende och engagemang. Generellt menar Fiocca 
(1982) dock att industriella försäljare anser att en kund är av stor vikt när verklig eller poten-
tiell försäljning uppgår till mer än vad företagets övriga kunder representerar. Millman och 
Wilson (1996) förklarar att företag använder andra definitioner på vad en nyckelkund är, 
bland annat kunder som representerar stora volymer för företaget och kunder som passar inom 
ramen för 80/20 regeln. Cheverton (2000, s 13) påpekar att de ekonomiska kriterierna som är 
av stor vikt är att kunden skall kunna erbjuda framtida lönsamhet och ge en extra hög avkast-
ning. 
 
Övriga kriterier 
Pardo (1999) anser att kriterier för att identifiera nyckelkunder inte enbart skall bestå av 
volymbaserade kriterier som försäljningsvolym och vinst, utan kunden bör även klassificeras 
som en nyckelkund om denne är aktiv på en marknad som leverantören önskar penetrera. 
Millman och Wilson (1999) delar Pardos uppfattning om att den strategiska signifikansen 
med nyckelkunder inte enbart bör baseras på ekonomiska kriterier. Vidare påpekar de att 
nyckelkunderna även kan erbjuda referensvärde, tillgång till processer eller teknologisk kun-
skap eller tillgång till marknader som annars inte är tillgängliga att nå. Spencer (1999) 
förklarar att identifiering och val av nyckelkunder bör utföras utifrån alla identifierade om-
råden av värde för ett företag och även enligt honom inte bara utifrån olika kriterier som 
exempelvis storlek eller omsättning. Han framhåller dock att det finns många skillnader 
mellan företag på vilka kriterier identifiering och urval baseras på och exempelvis nämner han 
kriterier som image på marknaden, lönsamhet, innovativ produktdesign och utveckling, för-
säljningsvolym och internationella referenskunder.  
 
McDonald et al (1997) förklarar att företag tenderar att definiera sina kunder som mer eller 
mindre attraktiva beroende på volym- och tillväxtpotential och marknads- eller tekniskt ledar-
skap. De påpekar dock att utöver dessa måste även komplexiteten på deras krav, deras relativa 
styrka, konkurrensposition och deras nivå av färdigheter finnas med när man avgör vilka som 
skall bli nyckelkunder. En nyckelkund kan dock vara viktig utifrån andra aspekter, menar 
Fiocca (1982). Dels nämner han att om det ligger mycket prestige i en kund är kunden av stor 
vikt samt om de köper stora volymer. Vidare förklarar han att det finns andra faktorer som går 
att gruppera under beteckningen ”totalt sett önskvärd kund”. Fiocca menar att de faktorer som 
är av strategisk betydelse för företaget, förutom volym eller pengamässigt värde av inköpen, 
även är kundens potential, kontots prestige, marknadsledarskap hos kunden, öppnande av nya 
marknader, förbättra teknologisk styrka eller chansen att relationen förbättrar eller förstör 
andra relationer. Cheverton (2000, s 13) framhåller att det finns flera viktiga aspekter som 
kännetecknas av en nyckelkund. Enligt honom är nyckelkunderna de största kunderna, 
kunderna företaget inte får tappa, kunder som företaget vill att personalen skall fokusera på, 
de kunder som kräver mer eller kunder som kommer att leda företaget mot uppsatta mål. 
Millman och Wilson (1996) menar att en nyckelkund är en kund som företaget har en nära 
och långsiktig relation med. Vidare förklarar de att en kund där en möjlighet eller ett hot från 
konkurrenter föreligger kan bli en nyckelkund. Turnbull (1990) är av den åsikten att det är 
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omöjligt att sammanställa en komplett lista över vilka kriterier en nyckelkund bör väljas uti-
från. Dock förklarar hon att det finns fyra olika huvudkriterier som ett företag bör utgå ifrån 
när de väljer sina nyckelkunder: 

• chansen att kunden ökar sin nuvarande och framtida försäljningsvolym  
• kapaciteten att utveckla det säljande företagets image 
• sakkunskap som kunden kan överföra eller hjälpa till att skapa. Vissa innovativa 

klienter kräver att leverantörerna utvecklar nya teknologier för att vara helt upp-
daterade. 

• nätverkseffekten som innefattas av den tillgång till nya marknader eller segment som 
en kund kan erbjuda det säljande företaget. 

 
Kontroll av nyckelkunder 
Efter att företaget har identifierat sina nyckelkunder förklarar Turnbull (1990) att en kontroll 
bör utföras utifrån följande tre kriterier:  

• överensstämmelsen med företagets strategi: risken finns att en potentiell nyckelkund 
kan tvinga företaget att investera resurser inom nya områden som företaget inte är in-
tresserad av att göra eller som kan vara oattraktivt för andra nyckelkunder. 

• genomförbarhet utifrån företagets resurser: normalt brukar dessa kunder kräva viktiga 
investeringar av det säljande företagets resurser. Dessa innefattar finansiella, 
mänskliga och/eller tekniska resurser. 

• jämförbarheten mellan olika potentiella nyckelkunder: det kan finnas konflikter 
mellan behoven av de olika nyckelkunderna, vilket kan tvinga företaget att överge 
någon av dem. Om jämförbarhet kan uppnås kan det betyda att företaget sparar tid och 
pengar och en negativ effekt på företagets image kan förhindras.   

 
En modell för identifiering av nyckelkunder 
Cheverton (2000, s 206) menar att man inte kan benämna samtliga kunder för nyckelkunder. 
Han påpekar att ett företags kunder är olika, vilket skulle betyda att om företaget skulle ge 
samtliga kunder benämningen nyckelkund, skulle begreppet bli meningslöst. Utifrån detta re-
sonemang har han utvecklat en modell (se figur 2.1) för att klassificera kunderna.  
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Figur 2.1 Identification and selection matrix 
Från Key Account Management – the route to profitable key supplier status (s 170), 
Av P. Cheverton, 1999,  London:Kogan Page 
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Modellen består av två uppsättningar faktorer, som enligt Cheverton är: 
Kundattraktivitet: vad får kunder, eller potentiella kunder att bli attraktiva för företaget? 
Relativ styrka: vad gör företaget attraktivt för kunden, i jämförelse med dess konkurrenter? 
Vidare menar Cheverton (2000, s 207) att när företaget har svarat på dessa frågor blir det möj-
ligt för dem att dela in kunderna i följande fyra olika kategorier: 
 
Key Account 
Denna kategori kännetecknas av att kunderna gillar företaget och företaget gillar kunderna, 
det finns således ett ömsesidigt tycke, förklarar Cheverton (2000, s 207). Han menar att dessa 
kunder är väldigt viktiga för företaget och att de förtjänar uppmärksamhet och omvårdnad 
från det team som har hand om nyckelkunderna. 
 
Key Development Account 
Denna kategori av kunder ser inte företaget som attraktivt påpekar Cheverton (2000, s 207 f) 
och företaget måste därför förbättra prestandan för att kunden skall se dem som attraktiva. 
Försäljningsteamet måste enligt honom fokusera på att ta reda på vad som gör att kunderna 
finner företaget mindre attraktivt och anstränga sig för att uppfylla kundernas behov. 
Cheverton betonar att denna kategori av kunder kan betyda mycket arbete för företaget, men 
kan vara väldigt lönsamma om företaget får det att fungera. Dock menar han att det är väldigt 
viktigt att tänka på att företaget har begränsade resurser som inte bör spenderas alltför fri-
kostigt och inte heller spridas ut alltför mycket. Dessutom påpekar han att ett företag inte kan 
jaga alltför många kunder samtidigt. Ofta finns det fler kunder i denna kategori än vad som är 
möjligt att omvandla till nyckelkunder menar han, vilket antingen kan bero på brist på 
resurser eller brist på möjligheter.  
 
Maintenance Account 
På många sätt menar Cheverton (2000, s 208 f) att detta är den svåraste kategorin, då det i 
denna kategori ingår bra kunder, av vilka flertalet har varit lojala under många år. Många av 
dessa kunder är enligt honom ofta favoriter för många i företagets försäljningsteam. Ett svårt 
beslut måste tas bland dessa kunder och det enda rätta är att plocka bort resurser som läggs på 
dessa företag påpekar han, då resurserna kan behövas till andra kunder. Han anser även att 
många säljare inom organisationen inte gillar idén med att överge dessa kunder på grund av 
den tid de har lagt ner för att vinna dem. Han påpekar dock att det inte handlar om att överge 
dem, utan om att hitta vägar att ta hand om kunderna utan att lägga ner alltför tidsödande 
aktiviteter på dem. Exempelvis framhåller han att besök kan göras mindre ofta eller så kan 
företaget introducera ett effektivt ordersystem via telefon eller Internet. Cheverton påpekar att 
uppgiften i detta stadium är att frigöra tid för den enskilde försäljaren och teamet och att sälja 
in förändringarna till kunderna på ett positivt sätt.    
 
Opportunistic Account 
I denna kategori ingår kunder som företaget bör ge en bra service när det passar dem påpekar 
Cheverton (2000, s 209). Han menar att företaget inte bör lova kunderna något som de inte 
kan hålla, och inte heller betrakta dem som besvärliga. Istället bör företaget vara nöjda med 
att ha dem som kunder och ta dem för vad de egentligen är, nämligen intäkter som hjälper 
företaget att utveckla nyckelkunder och nyckelkunder under utveckling, menar Cheverton.  
 
Kriterier som avgör kundattraktivitet samt relativ styrka 
Cheverton förklarar att kundattraktivitet respektive relativ styrka består av ett antal kriterier 
både kvantitativa som kvalitativa. De faktorer som kundattraktivitet bygger på måste enligt 
honom innehålla några av följande faktorer: 
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• storlek: volym, kundvärde, vinstmöjligheter 
• tillväxtpotential: volym, kundvärdevärde, vinstmöjligheter 
• finansiell stabilitet: kommer kunden finnas även i framtiden och kommer kunden att 

klara av att betala sina räkningar? 
• tillträde: geografi, öppenhet 
• närhet till existerande relationer 
• strategisk fit: ser kunden världen på samma sätt som företaget? Kommer kunden att 

låta företaget gå dit det vill? 
• är kunden en tidig användare?: kommer kunden med nya idéer och produkter eller 

väntar de tills marknaden har testat dem? 
• uppskattar kunden företagets erbjudande?: är det relevant för kundens egna behov? 
• konkurrensnivå: en låg konkurrensnivå är attraktiv. 
• marknadsposition: industriell ledare, trovärdighet, prestige. 

 
Vidare menar Cheverton att när företaget skall bestämma de relativa styrkefaktorerna måste 
man se utifrån kundens perspektiv, då dessa avgör vad som gör företaget attraktivt utifrån 
kundens perspektiv. Dessa faktorer består enligt honom av:  

• pris 
• service, säkerhet i leveranstid och orderspecifikation 
• kvalitet 
• svarshastighet 
• relationer och attityder 
• tekniska innovationer 
• investeringar 
• kundvärde, värde i aktivitetskedjan, total förvärvskostnad  
• inställning till exklusivitet 
• uthållighet på lång sikt 
• förtroende och tillit, etik och moral 

 
Cheverton (2000, s 215) påpekar vikten av att företagets egna förhållanden måste avgöra vilka 
faktorer som är av stor betydelse och den vägning man gör för de individuella faktorerna. 
Vilket som än blir företagets egna slutgiltiga val, måste dessa faktorer användas för varje 
kund och väga dem mot varandra. Han framhåller även att vända en nyckelkund under ut-
veckling till en verklig nyckelkund bidrar till att företaget uppnår en status som nyckelleve-
rantör. Cheverton (2000, s 212) menar att en perfekt ”business portfolio” kräver en blandning 
av samtliga dessa kunder; key accounts, key development accounts, maintenance accounts 
och opportunistic accounts. Om företaget klassificerade alla kunder som nyckelkunder, även 
de som egentligen inte är det, skulle det bli alltför dyrt för företaget att ha hand om dem be-
tonar han.   
 
Pardo (1999) anser att ett företag bör gå tillväga på ett speciellt sätt för att avgöra vilka som är 
nyckelkunder för företaget. Först bör företaget definiera en nyckelkundstatus, som ofta kan 
utföras genom att fråga de anställda vad de anser att en viktig kund är för företaget. Därefter 
menar hon att företaget skall lista de kriterier som kommit fram från personalen. Vidare för-
klarar hon att denna lista bör reduceras så att de kriterier som är kvar överensstämmer med de 
strategier eller mål som företaget har. Slutligen finns en lista över de kriterier som företaget 
söker och därmed kan en slutgiltig lista över de kunder som har nyckelkundsstatus bestämmas 
menar Pardo. 
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2.3 Hur en key account manager arbetar 
Edman och Laurelli (1997, s 7) anser att en key account manager är en säljare som inte bara 
fungerar som leverantörens kontaktman, utan framöver kommer att bli medarbetare och näst 
intill partner för stora kunder. Edman och Laurelli (1997, s 9) betonar partnerskap framför det 
traditionella förhållandet kund-leverantör. Cheverton (2000, s 157) påpekar att medan den 
traditionelle säljaren uppfattar sig själv som enbart en budbärare med eventuell tillfällig 
lobbyverksamhet för att hjälpa kunden, måste en key account manager ta på sig rollen som 
ledare för sina kunder. Cheverton (1999, s 123) liknar rollen som att dirigera en hel orkester. 
Enligt Capon (2001, s 107) är den största skillnaden att key account managern har ett större 
ansvar än vad en traditionell säljare har. Vidare förklarar Edman och Laurelli (1997, s 7) att 
det säljande företaget har huvudansvaret i form av rekrytering och utveckling av framgångs-
rika key account managers, och den första utmaningen är att definiera arbetsbeskrivningen.  
 
Grundläggande uppgifter   
Maister (1999) menar att en key account manager har ansvaret för att leda och utöka före-
tagets relationer med huvudklienter och att koordinera sakkunniga inom olika verksamhets-
grenar hos företaget, ofta över geografiska gränser. Likaså Capon (2001, s 108) framhåller att 
key account managern måste arbeta över en mängd organisatoriska gränser för att kunna ut-
föra sin roll och det ansvar som vilar på honom. Enligt Edman och Laurelli (1997, s 29) om-
fattar rollen flera olika funktioner som vanligtvis är fördelade på olika befattningar och olika 
hierarkiska nivåer i en traditionell organisationsstruktur. De menar således att en key account 
manager därför inte går att beskriva i ett traditionellt organisationsschema. De framhåller att 
den moderna nyckelkundsmodellen istället innebär att key account managern måste vara 
ytterst ansvarig för en rad olika funktioner, som analys- och planeringsfasen, agera verkställ-
ande och att utföra utvärdering.  
 
McDonald et al (2000, s 211 f) menar att key account managern bär ansvaret för att generera 
och bibehålla förtroende parterna emellan, vilket inte är en enkel uppgift. Vidare påpekar de 
att majoriteten av key account managerns aktiviteter innebär att utnyttja det egna företagets 
resurser för att tillmötesgå kundens behov. Maister (1999) betonar att det avgörande som be-
stämmer rollen är om han primärt skall representera företaget ut mot kund eller representera 
kunden mot företaget och garantera att företagets samtliga resurser står tillförfogande för att 
lösa kundens problem. Maister hävdar dock att båda roller måste utövas, men enligt honom är 
det mest effektivt att representera kunden, med motiveringen att när kunden är tillfredsställd 
vinner även företaget på detta. McDonald et al (2000, s 211 f) menar dock att en key account 
manager representerar företaget inför kunden och deras uppförande påverkar karaktären och 
ryktet om leverantören. Enligt Edman och Laurelli (1997, s 29) skall key account managern 
behandla och lösa frågeställningar som oroar kunden genom konkreta åtgärder. 
 
Enligt Millman och Wilson (1995) finns det fyra huvudkrav på en key account managers roll: 

• ansvara för försäljnings- och vinsttillväxt över ett eller flera key accounts, konsekvent 
med verksamhetens mål för försäljarens totala portfölj för key accounts 

• samordna och skräddarsy försäljarens totala anbud till key accounts 
• underlätta flernivå- och flerfunktionella bytesprocesser 
• marknadsföra KAM-konceptet inom den egna verksamheten 

 
Cheverton (2000, s 157) påpekar att en key account manager måste ta ansvar för och styra den 
totala relationen mellan de två organisationerna. McDonald et al (2000, s 212) menar att 
rollen för en key account manager är kritisk, inte bara för det säljande företaget utan även för 
det köpande företaget. De förklarar att köpande företag har mycket att vinna från account 
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management och relationer med leverantörer. Edman och Laurelli (1997, s 119) menar att en 
key account manager bör mäta vad företaget erhållit i form av order eller liknande. Vidare 
anser de att det dessutom kan finnas anledning att finna ett instrument för att mäta kund-
tillfredsställelse, då detta ofta är den grundläggande framgångsfaktorn beträffande framtida 
stabilitet och tillväxt i relationen.  
 
Maister (1999) klarlägger att eftersom de geografiska verksamhetsgrenarna inom företaget 
vanligen utgörs av separata vinstavdelningar, så är rollen för en key account manager kom-
plex och ofta ospecificerad ifråga om ansvarsområde. Han påpekar också att en key account 
manager oftast har ansvar utan full befogenhet. Edman och Laurelli (1997, s 13) framhäver 
vikten av att en key account manager skall ha befogenheter för att kunna fatta nödvändiga be-
slut. Edman och Laurelli (1997, s 26 ff) menar att en key account manager skall betraktas som 
en erfaren medarbetare som ingår i företagets ledning, antingen i den övergripande lednings-
gruppen eller i marknadsledningen. De anser att detta är viktigt för att kunna fatta nödvändiga 
beslut inom ramen för företagets riktning och mål. Även McDonald och Rogers (1999, s 136) 
menar att en key account manager skall ha kontakt med chefer på olika nivåer inom det egna 
företaget och bör därför ha en regelbunden kontakt med företagsledningen för att få tillgång 
till information. När det gäller kontaktpersoner hos kunden förklarar McDonald et al (1997) 
att en key account manager främst har kontakt med inköpsansvariga eller andra chefer. 
  
Insamling av information  
På grund av key account managerns kompletta medvetenhet om relationen mellan företaget 
och dess nyckelkund, blir denne en privilegierad informatör, menar Pardo (1999). Hon för-
klarar att key account managern blir en specialist på att samla in, behandla, berika och åter-
distribuera information. Vidare påpekar hon att denna information kommer från två olika nät-
verk; det externa nätverket och det interna nätverket. I det externa nätverket ingår kunden och 
dennes miljö (underleverantör, andra leverantörer, kunder, och existerande bestämmelser). 
Vidare förklarar hon att det interna nätverket består av alla de resurser inom företaget som är 
tillgängliga vid en given tidpunkt.  
 
Likväl Jobber och Lancaster (2000, s 146) förespråkar att ett informationssystem över nyckel-
kunderna skall utvecklas, innehållande generell hårddata, specifik hårddata och generell 
mjukdata. Enligt dem består generella hårddata av grundläggande bakgrundsinformation om 
nyckelkunden, exempelvis adress, produktsortiment, marknadsandel och dess tillväxttakt och 
vinst. Vidare förklarar de att specifika hårddata fokuserar på själva transaktionen mellan 
säljaren och kunden, med följande information: leverantörens försäljning och vinst gällande 
produkten, leverantörens och konkurrenters prisnivåer, vilka produkter konkurrenterna säljer 
till kunden ifråga och detaljer om rabatter och kontraktets förfallodatum. Slutligen påpekar de 
att generella mjukdata kompletterar hårddata genom att tillhandahålla information om själva 
kundsituationen. Mer exakt menar de att det innehåller data om kundens köpbeteende som 
namn, positioner och roller hos medlemmarna inom DMU och deras valkriterier, uppfatt-
ningar, attityd och köpprocess.  
 
Vidare menar Jobber och Lancaster (2000, s 146) att en bedömning av den pågående rela-
tionen skall utföras där problem, hot och möjligheter definieras och även analysera leve-
rantörens och konkurrenternas styrkor och svagheter, både i absoluta och relativa termer.  
Slutligen ingår här också att övervaka externa förändringar, exempelvis förändringar inom 
teknologin, som kan komma att påverka framtida affärer med kunden.  McDonald och Rogers 
(1999, s 125) anser att en key account manager skall etablera företagets uppdrag och 
ekonomiska utmaningar följt av att undersöka affärsmiljön, kunder och konkurrenternas 
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aktiviteter. Enligt dem bör denna information sedan utmynna i en plan som indikerar vilken 
strategisk riktning företaget bör följa för att uppnå största möjliga framgång. Författarna på-
pekar att planeringsprocessen bör omarbetas årligen och den strategiska planen skall utföras 
varje kvartal. 
 
Undersöka kundens beslutsprocess 
Edman och Laurelli (1997, s 15) framhåller vikten av att key account managern känner till 
kundens behov och vet vilka som kan påverkas inför en framtida köpprocess. Vidare menar 
Edman och Laurelli (1997, s 27 ff) att key account managern därför skall undersöka hur 
kundens beslutsprocess ser ut och hur man skall tillmötesgå nyckelkunderna. För att under-
söka kundens beslutsprocess menar de att det som föregår och följer beslutsfattandet skall be-
traktas. Författarna menar att före beslutet skall key account managern hantera följande tre 
stadier: medvetenheten om behoven, utvärderingen av alternativen och tveksamheten inför be-
slut. Efter detta skall han enligt dem även beakta följande två faser: genomförandet och utvär-
dering av resultatet. Under beslutprocessen skall han biträda, hjälpa till och tillföra kunden 
fakta och kunskaper anser de. De påpekar även att man inte får vara rädd för att biträda med 
information och sakkunskap som avser konkurrenter. Den andra delen, det vill säga det som 
följer beslutsfattandet, innebär att utforska hur de skall tillmötesgå nyckelkunden. För att 
kunna genomföra detta menar Edman och Laurelli att han först och främst skall lära känna 
kunden genom att ställa frågor och att kartlägga kunden. De anser dock att man skall försöka 
undvika att prata så mycket själv, då syftet med samtalen är att fånga upp signaler och vär-
deringar hos kunden. Vidare menar de att det är viktigt att hjälpa till och biträda, då kunden 
utvärderar olika alternativ och som key account manager måste man vara medveten om att 
kunden väger för- och nackdelar mot konkurrenter. Som key account manager är det viktigt 
att i detta sammanhang presentera viktiga faktorer och kriterier som kan påverka besluts-
fattandet, förklarar Edman och Laurelli. De nämner även att rollen inkluderar att räta ut even-
tuella frågetecken kunden kan tänkas ha. 
 
Leda ett KAM-team  
Homburg et al (2002) menar att de aktiviteter som krävs för dessa komplexa nyckelkunder 
inte kan skötas ensamt av försäljningsfunktionen, utan kräver deltagande från andra funk-
tionella grupper inom företaget. Enligt Capon (2001, s 109) är det vanligast att key account 
managern inte arbetar ensam, utan har ett team vid sin sida. För att klara av att sälja till strate-
giskt viktiga kunder, menar Edman och Laurelli (1997, s 109) samt McDonald et al (1997) att 
det krävs ett team av personer och det är key account managerns uppgift att leda detta team. 
Maister (1999) menar att key account managern måste kunna agera ledare då arbetsgruppen 
sällan består av definierbara organisatoriska enheter och att dessa personer sannolikt har andra 
uppgifter vid sidan om. Enligt Homburg et al (2002) kan en key account manager i vissa fall 
ha en speciell makt inom organisationen för att kunna försäkra sig om ett fullständigt del-
tagande från övriga organisationsmedlemmar. Skulle detta inte vara fallet, framhäver de att 
han istället får förlita sig på sin informella makt och sina interpersonella färdigheter.  
 
Edman och Laurelli (1997, 110) menar att key account managerns säljansvar innebär att hålla 
samman olika samarbetsprojekt och personer, leda arbetet och sammanföra rätt personer med 
rätt funktioner, exempelvis företagets marknadsavdelning och kundens produktchefer. Vidare 
påpekar Maister (1999) att det ingår i rollen som key account manager att få gruppmed-
lemmarna att vilja delta aktivt i att serva och vårda kunden. Han förklarar att det kan innebära 
att förse gruppmedlemmarna med utmanande och meningsfulla uppgifter som normalt sett 
inte ingår i deras vardagliga arbete. Enligt Maister skall en bra key account manager även se 
till att underlätta arbetet för gruppmedlemmarna genom att bistå med undersökningar, 
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bransch- och kundinformation samt att cirkulera branschtidningar och finansiella analys-
rapporter inom gruppen. Han menar att detta är nödvändigt för att samtliga inom teamet stän-
digt skall vara uppdaterade om vad som pågår i kundens ”värld”. 
 
2.4 Färdigheter en key account manager bör besitta 
McDonald och Rogers (1999, s 119 ff) menar att det råder en mängd olika uppfattningar om 
vilka färdigheter och kvaliteter en key account manager skall besitta. Spencer (1999) förklarar 
att dessa färdigheter kan variera kraftigt. Han menar att det därför är omöjligt att skapa en 
profil över vilka egenskaper en key account manager bör ha, då det råder kraftiga variationer 
bland olika företag och branscher. Han påpekar dock att dessa färdigheter kan relateras både 
till att hantera relationer inom det egna företaget samt inom kundens företag och även utanför 
båda. McDonald och Rogers (1999, s 119 ff) framhäver dock att kunden värderar integritet 
och teknisk produktkunskap högt, följt av kunskap om deras verksamhet, medan försäljnings- 
och förhandlingsfärdigheter är viktigt för key account managern själv. Vidare förklarar de att 
administrativa, strategiska och ledarskapsfärdigheter värdesätts av det säljande företaget mer 
än hos kunden ifråga, men påpekar dock att det är mycket troligt att denna inställning kan för-
ändras när kunden inser att leverantörens expertis kan rationalisera dess egna resurser. 
Cheverton (1999, s 123) menar också på att ytterligare en färdighet bör tilläggas och kanske 
den viktigaste, nämligen att kunna koordinera en hel försäljningsgrupp som innefattar kun-
skap i gruppdynamik och ledarskap av grupper och tidsstyrning av team. Enligt McDonald et 
al (1997) skall färdigheterna uppdateras kontinuerligt. McDonald och Rogers (1999, s 120) 
har sammanställt en lista över de färdigheter och kvaliteter en key account manager bör be-
sitta, vilka presenteras nedan. 
 
Personliga kvaliteter 
McDonald och Rogers (1999, s 121) menar att en key account manager skall kunna behandla 
integritet, då kunden värdesätter att kunna lita på personen ifråga, men även att det säljande 
företaget demonstrerar företagsintegritet. Boles et al (1996) anser att ärlighet är viktigt i rela-
tionsförsäljning. Vidare förklarar McDonald och Rogers (1999, s 121) att han även skall be-
sitta förmågan att återhämta sig snabbt och att ständigt vara ihärdig eftersom rollen som key 
account manager kräver mental styrka, då det ofta tar längre tid än beräknat att avsluta en 
affär. Ytterligare personliga kvaliteter de framhäver är försäljnings- och förhandlingsförmåga 
som innebär att personen ifråga skall kunna agera som en världslig missionär och inte som en 
”vanlig” försäljare. De förklarar att det handlar om att marknadsföra en produkt eftersom det 
kan hjälpa kunden att uppnå långsiktiga mål. Edman och Laurelli (1997, s 16) samt 
McDonald och Rogers (1999, s 122) menar att personen ifråga bör vara sympatisk då kunden 
upplever att det är viktigt att personkemi finns för att överhuvudtaget få till stånd en affär.  
 
Fackkunskaper 
McDonald och Rogers (1999, s 122) menar att det inte råder någon tvekan om att det är 
viktigt att en key account manager måste besitta teknisk produktkunskap. De anser att majori-
teten av kundens tekniska frågor skall kunna besvaras av key account managern. Tillgång till 
tekniska databaser kan vara ett lämpligt hjälpverktyg, förklarar författarna. Vidare påpekar de 
att han även bör vara insatt i hur kunden skall använda produkten. Enligt dem skall han ha en 
fullständig förståelse för kundens verksamhet och hur produkten på bästa sätt kan användas. 
McDonald och Rogers framhåller att han bör besitta marknads- och branschkunskaper, efter-
som kunden kräver att han har kännedom om de politiska, ekonomiska, sociala och tekniska 
faktorer som påverkar kundens bransch, i samma utsträckning som kunden själv. Edman och 
Laurelli (1997, s 17) betonar vikten av dessa kunskaper med motiveringen att ett fåtal kunder 
baserar inköpsbeslut på fakta, utan detta baseras istället på rykten, intryck och gissningar. 
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McDonald och Rogers (1999, s 123) påpekar att även ekonomiska kunskaper krävs av en key 
account manager om han överhuvudtaget skall kunna föra en förhandling. De menar att han 
måste ha full förståelse för den ekonomiska bilden, speciellt kopplingen mellan aktiviteter och 
kostnader. Även om de flesta kontrakt uteslutande iordningställs av jurister, poängterar 
McDonald och Rogers (1999, s 124) att en key account manager bör besitta baskunskaper om 
handelsrätt. Vidare förklarar de att i dagsläget är det ett krav att ha datakunskaper och även att 
ha en förståelse för hur informationssystem kan förbättra integrationen mellan det säljande 
och köpande företaget. Enligt dem är även kulturella kunskaper om olika nationer och företag 
och språkfärdigheter eftertraktade färdigheter hos en key account manager. 
 
Intellektuell förmåga 
Enligt McDonald och Rogers (1999, s 124) värdesätter köpande företag en key account 
manager som är kreativ och full av idéer för en ömsesidig affärsutveckling och de är kritiska 
om personen ifråga inte är flexibel. Vidare anser Edman och Laurelli (1997, s 29) att key 
account managern skall vara flexibel kombinerat med god empatisk förmåga, för att kunna 
behandla kundens frågeställningar. McDonald och Rogers (1999, s 125) menar även att strate-
giskt tänkande och att kunna planera långsiktigt är av stor betydelse. Maister (1999) betonar 
att en key account manager är effektivare när han fokuserar på att långsiktigt förstärka rela-
tionen. Vidare menar han att enbart se sig själv som en försäljare med fokus på att generera 
ersättning från kunden, endast leder till att kunden inte accepterar honom och relationen blir 
mindre effektiv. Även Sengupta et al (2000) framhåller strategisk förmåga och menar att det 
innefattar att personen ifråga skall analysera kundens organisatoriska problem och affärsprob-
lem samt fokusera på deras långsiktiga intressen. Vidare menar Sengupta, Krapfel och 
Pusateri (1997) att en key account manager skall hjälpa kunden att lösa operationella och stra-
tegiska problem genom att förse dem med undersökningar och analyser. Edman och Laurelli 
(1997, s 11) påpekar att samtidigt som planerings-, utvärderings-, fortbildnings- och informa-
tionsarbetet pågår skall han också kunna fatta snabba beslut. McDonald och Rogers (1999, s 
125) menar att en key account manager även skall vara kapabel att se situationer från mer än 
en synvinkel. Till detta hör även att key account managern skall kunna kontrollera från vilken 
sida han arbetar för, vilket de kallar för ”boundary spanning”.  
 
Ledaregenskaper 
Avancerade interpersonella kunskaper anses vara ett krav för en key account manager, menar 
McDonald och Rogers (1999, s 126). Kommunikationsförmåga och konsten att lyssna är två 
begrepp som författarna behandlar inom området. Vidare poängterar McDonald et al (2000, s 
213) att key account managerns kommunikation med kunden skall vara exakt, ärlig och 
öppen. Boles et al (1996) menar att en key account manager måste kommunicera med kunden 
regelbundet, för att skapa sig en djupare förståelse för vad kunden förväntar sig av leveran-
tören. Schultz och Evans (2002) anser att kommunikationsförmåga krävs för att överhuvud-
taget kunna hantera en kundrelation. Att kunna ta itu med klagomål är en viktig del av 
kommunikation, förklarar Edman och Laurelli (1997, s 17) och menar att den leverantör som 
bäst hanterar en reklamation blir uppskattad och ihågkommen. Edman och Laurelli (1997, s 
16) värdesätter även förmågan att kunna lyssna och ha respekt för kundens situation och med 
engagemang kunna sätta sig in i eventuella problem. För att motivera övriga personer på före-
taget poängterar de att en key account manager måste uppträda i rollen som ledare och kunna 
marknadsföra nyckelkunden internt inom företaget. Vidare menar McDonald och Rogers 
(1999, s 126 f) att key account managern inte endast skall arbeta för att övertyga inköpsan-
svariga hos kunden utan även försöka erhålla engagemang från högre nivåer. En mindre 
glamorös aspekt enligt författarna är att key account managern bör ha administrations- och 
organisationsförmåga.  
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3 METOD 
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva hur vi har genomfört vår undersökning. Metod-
kapitlet är indelat i litteraturstudie, forskningsstrategi, val av fallstudieobjekt, genomförande 
av fallstudie och analysmetod. Slutligen kommer vi även att förklara vilka metodproblem som 
kan uppstå och vad vi har gjort för att minimera dessa. 
 
3.1 Litteraturstudie 
I vår litteratursökning har vi använt oss av ett flertal olika databaser och sökmotorer. För att få 
tag i relevanta vetenskapliga artiklar använde vi oss av databaserna Emerald, Ebsco, EconLit 
och Helecon, som finns tillgängliga vid Luleå universitetsbibliotek. Böcker inom ämnet sökte 
vi främst via Luleå universitetsbiblioteks lokala katalog Lucia. Vi sökte även litteratur inom 
Sveriges nationalbibliografi, Libris.   
 
Litteratur- och artikelsökningen gjordes med hjälp av svenska och engelska ord. För att även 
täcka in en kombination av flera ord använde vi oss av den logiska operatorn AND. Därmed 
användes även kombinationer av följande sökord: Key Account Management, KAM, National 
Account Management, NAM, key account (nyckelkund), national account, key account 
selling, key account manager och national account manager. Eftersom Key Account Manage-
ment berör andra områden sökte vi även på relationship marketing (relationsmarknadsföring), 
selling (försäljning) och sales force. Slutligen sökte vi även på författarnamn som fanns till-
gängliga i referenslistorna på de vetenskapliga artiklar och böcker vi hittade. Detta bidrog till 
att vi hittade nya intressanta artiklar som inte kom fram vid den första sökningen i databaser-
na, utan vi fick göra sökningen manuellt i olika tidskrifter on-line. 
 
3.2 Forskningsstrategi 
Enligt Denscombe (2000, s 12 ff) finns det fem olika forskningsstrategier som kan användas 
vid en undersökning: surveyundersökning, fallstudie, experiment, aktionsforskning och et-
nografi. Vi ansåg att det var möjligt för oss att antingen tillämpa en surveyundersökning eller 
en fallstudie i vår undersökning. Denscombe förklarar att en surveyundersökning har en bred 
täckning som har förmågan att ge en överblick, samt att den bygger på insamling av empiriskt 
material som går att mäta och registrera. Vidare menar Yin (1994, s 6) att forskningsfrågorna i 
en surveyundersökning skall börja på antingen vem, vad, var, hur många eller hur mycket. 
Denscombe (2000, s 44) framhåller att en fallstudie undersöker en eller ett litet antal enheter, i 
syfte att försöka generalisera utifrån det enskilda. Vidare påpekar Denscombe (2000, s 41 ff) 
att en fallstudie klarar av att studera saker i detalj, vilket en surveyundersökning vanligtvis 
inte klarar av. Enligt Yin (1994, s 6) inleds fallstudiens forskningsfrågor med hur eller varför. 

 
Då vi har valt att studera ett företag på djupet anser vi att en fallstudie är lämpligast i detta 
fall. Vidare har vi utformat forskningsfrågorna på sådant sätt att de inleds med hur och varför, 
vilket också talar för att en fallstudie skall tillämpas. 
 
3.3 Val av fallstudieobjekt 
KAM används huvudsakligen mellan företag och inte mellan företag och konsumenter. Dess-
utom används det i större utsträckning av de större företagen. Av tids- och kostnadsskäl ansåg 
vi att det vore fördelaktigt för oss om vårt fallstudieobjekt var beläget i Luleå med omnejd. 
Utifrån dessa kriterier började vi vår sökning med att söka efter företag vars försäljning främst 
sker mot andra företag. Vi ville även få tag i personer som genom utbildning eller dylikt hade 
titeln key account manager och inte bara kallade sig för det. Resultatet av våra sökningar 
visade att det var svårt att hitta intressanta fallstudieobjekt som använde sig av KAM i verk-
samheten. Efter goda råd av en kurskamrat fick vi ett namn på en person som dels arbetade på 
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ett företag som motsvarade våra krav och som även använde sig av KAM i sin verksamhet. 
Valet föll på ett företag inom säljbolaget Telia Sverige AB, nämligen Telia Partner AB.  
 
Telia Partner finns på 31 orter runtom i Sverige och har totalt ca 1 375 personer anställda. 
Telia Partner är som de själva menar genom stark kundorientering, den ledande leverantören 
av integrerade, kompletta, Telecom, Internetbaserade och mobila kommunikationslösningar 
till företag och organisationer. Företagets verksamhetsområde innefattar integrerade lösningar 
inom ljud, nätverk, IT och mobilt till större företag, kommuner och landsting. Kund-
organisationen inom Telia Partner är uppdelad på tre olika regioner: region sydost, region 
Stockholm och region nordväst. Vi har koncentrerat vårt arbete till region nordväst, som inne-
fattar städerna Luleå, Sundsvall, Umeå och Östersund. De respondenter vi har intervjuat inom 
Telia Partner har varit positionerade i Luleå och Östersund. 

 
3.4 Genomförande av fallstudie 
Efter fastställande av fallstudieobjekt, besökte vi företagets hemsida för att bilda oss en upp-
fattning om verksamheten samt de tjänster och produkter som de erbjuder. Därefter utformade 
vi utifrån teorin den intervjuguide (se bilaga 1) som skulle ligga till grund för insamlingen av 
det empiriska materialet.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s 115) är intervjuer en form av datainsamling som är nöd-
vändig i de flesta utredningssammanhang. Denscombe (2000, s 134 f) menar att intervjuer kan 
vara strukturerade på tre olika sätt: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 
ostrukturerade intervjuer. Han förklarar att vid strukturerade intervjuer har forskaren stark 
kontroll över frågornas och svarens utformning och att respondenten besvarar ett frågeformu-
lär med en begränsad uppsättning svarsalternativ. Vid semistrukturerade intervjuer förklarar 
Denscombe att intervjuaren har en lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall 
besvaras, men intervjuaren är mer flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och att låta 
den intervjuade utveckla sina idéer. Enligt honom går ostrukturerade intervjuer ännu längre 
när det gäller att framhålla den intervjuades tankar och förklarar att intervjuaren skall lägga 
sig i så lite som möjligt. Enligt Denscombe är den vanligaste typen av semistrukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer den personliga intervjun, där ett möte mellan forskaren och 
respondenten sker. Han förklarar att det finns fördelar med denna metod, då den är relativt lätt 
att arrangera, de uppfattningar och synpunkter som framkommer härstammar endast från den 
intervjuade och att den är relativt lätt att kontrollera. Enligt Denscombe (2000, s 15) är 
telefonintervjuer numera mycket vanliga i samhällsforskningen. Han menar att telefoninter-
vjuer är billigare och snabbare än personliga intervjuer samt att de också är lika ärliga och 
uppriktiga som personliga intervjuer. 
 
För vår uppsats har vi valt att göra semistrukturerade personliga intervjuer och telefoninter-
vjuer. Anledningen till att vi valt att göra en semistrukturerad intervjuguide var att vi hade ett 
visst antal frågor som vi ville ha besvarade, men att vi samtidigt ville att respondenten skulle 
få tillfälle att utveckla sina egna synpunkter. Valet av personliga intervjuer ansåg vi lämpligt 
då vi endast skulle intervjua ett fåtal personer, men som vi ville ha en personlig kontakt med 
för att få så utvecklade svar som möjligt. Vidare använde vi oss av telefonintervjuer, då två av 
respondenterna inte var placerade i Luleå. Vi ville dock föra en dialog med dessa personer 
och ansåg då att telefonintervju var ett lämpligt alternativ.  

 
Vi ansåg att den mest lämpliga personen att tala med var en försäljningschef på kontoret i 
Luleå, och vi blev via företagets växel kopplad till rätt person. Personen ifråga, Alf Öhlund, 
var försäljningschef inom Telia Partner för Key Account Management Team Norrland. Vi 
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presenterade syftet med uppsatsen och forskningsfrågorna, och Öhlund ansåg sig vara rätt per-
son att tala med i denna fråga. Han ställde sig positiv till en personlig intervju på Telias 
kontor i Luleå. Då vår avsikt med uppsatsen var att få en mer djupgående undersökning, frå-
gade vi Öhlund vilka ytterligare personer han rekommenderade oss att kontakta. Detta kallas 
enligt Denzin (1989, s 73) för snöbollstekniken. Denzin förklarar att snöbollstekniken innebär 
att en undersökare använder en enhet för att producera en annan, vilket i vårt fall innebar att 
Öhlund hjälpe oss att välja de övriga respondenterna som vi valt att intervjua. Öhlund ansåg 
att Monica Uverud, key account manager, var lämplig för vår uppsats. Vi kontaktade henne 
och även hon var villig att ställa upp på en personlig intervju på kontoret i Luleå. Vidare 
rekommenderade Öhlund oss att kontakta Bengt Rudolfsson, key account manager med place-
ring i Östersund. Rudolfsson var positiv till en intervju och det bestämdes att en telefoninter-
vju skulle genomföras. Slutligen ansåg Öhlund även att Anders Ramsell skulle vara lämplig 
för vår undersökning, då Telia Partner anlitat honom för implementeringen av KAM i deras 
verksamhet. Ramsell arbetar som resultatkonsult på BusinessResult Sverige AB som är be-
läget i Stockholm. Ramsell har en lång erfarenhet av att arbeta med KAM i Sverige, men även 
internationellt. På grund av detta ansåg vi att han var mycket lämplig att intervjua för vår upp-
sats och det bestämdes att en telefonintervju skulle genomföras även med honom. 
 
Innan intervjuerna ägde rum skickade vi vår intervjuguide via e-mail till respondenterna för 
att de skulle få tid att sätta sig in i frågorna och därmed kunna ge mer genomtänkta svar. Vi 
valde att samtliga respondenter skulle besvara alla frågor i intervjuguiden, då vi ansåg att res-
pondenterna besatt nödvändig kompetens inom de olika områdena som frågorna behandlade. 
Dessutom diskuterade vi med Öhlund att eventuellt sekretessbelägga vissa delar av uppsatsen, 
då han kände att vissa delar kunde vara känsliga. Vid intervjuerna med Öhlund och Uverud 
använde vi oss av bandspelare och vid intervjuerna med Rudolfsson och Ramsell användes 
även högtalartelefon. Vid intervjutillfället med Ramsell bad vi honom svara utifrån Telia 
Partners verksamhet, då han som konsult inte är anställd inom företaget.  Vidare valde vi i 
förebyggande syfte att föra egna anteckningar under intervjuerna i fall något fel skulle uppstå 
med den inspelning vi gjort. Intervjuerna avslutades med att vi frågade om respondenterna an-
såg att det fanns någonting mer att tillägga. Efter samtliga intervjuer skrev vi ordagrant ned 
vad som sades på bandet. Av Ramsell erhöll vi även flertalet olika dokument som delvis har 
använts till empirikapitlet. I de fall kompletteringar behövdes kontaktade vi respondenten an-
tingen per telefon eller via e-mail. Efter färdigställande av uppsatsen skickade vi efter 
överenskommelse med Öhlund, denna till honom för granskning.     
 
3.5 Analysmetod 
För att kunna genomföra analysen på ett så enkelt sätt som möjligt, valde vi att dela in teorin 
och empirin efter våra fyra forskningsfrågor. I analyskapitlet ställde vi teorin och empirin mot 
varandra för att kunna genomföra en jämförelse, i syfte att få svar på forskningsfrågorna. Det 
skall dock påpekas att analyskapitlet är en komprimerad version av teori- och empirikapitlet, 
då vi har valt ut det mest väsentliga.  
 
3.6 Metodproblem 
I undersökningar som denna kan det uppstå validitets- och reliabilitetsproblem enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (1997, s 38). Enligt dem handlar validitet om ”mätinstrumentets för-
måga att mäta det man avser att mäta”. De anser att validiteten är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument. Vidare förklarar de att om man inte skulle mäta det man avser att mäta har det 
ingen betydelse om själva mätningen är rätt genomförd, då den ändå kommer att bli felaktig. 
Enligt Denscombe (2002, s 50) finns det ett antal faktorer som forskare kan använda sig av för 
att säkerställa validiteten. Han framhåller att dessa faktorer innefattar att forskaren inte på-
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verkar resultatet och därmed bidrar till en snedvriden och ensidig rapportering, samt att de en-
heter som undersöks har valts på rimliga och tydligt redovisade grunder med tanke på syftet. 
Vidare förklarar Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 39) att reliabilitet handlar om att ett 
mätinstrument skall ge stabila och tillförlitliga utslag. Enligt dem kan man ställa sig frågan: 
”Om någon annan hade gjort undersökningen hade de fått samma resultat?” Denscombe 
(2002, s 50) definierar reliabilitet som ”Om någon annan genomför undersökningen, kommer 
han eller hon fram till samma resultat och drar han eller hon samma slutsatser”? För att en 
metod eller ett angreppssätt skall ha hög reliabilitet skall den vara oberoende av undersökare 
menar Wiedersheim-Paul (1997, s 39). 
 
Denscombe (2000, s 48) förklarar att forskare som använder sig av en fallstudie kommer med 
stor sannolikhet uppleva att resultaten betraktas med misstro om huruvida det är rimligt att 
generalisera slutsatserna utifrån enbart ett fall. Även Yin (1994, s 37) hävdar att det riktas kri-
tik mot att generalisera utifrån en fallstudie. Denscombe (2000, s 48 ff) är dock av den åsikten 
att rapporten måste innehålla försvar mot sådana typer av frågor. Han menar att även om varje 
enskilt fall till stor del är unikt, så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori. 
Vidare förklarar han att möjligheten att generalisera resultaten utifrån en fallstudie till andra 
exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra av samma typ. 
När forskaren redovisar sina resultat av fallstudien menar Denscombe att han eller hon måste 
ta med tillräckliga detaljer om hur fallet klarar en jämförelse med andra i samma kategori, så 
att läsaren kan göra en initierad bedömning av i vilken mån resultaten är relevanta för andra 
enheter.  
 
Denscombe (2000, s 50) anser att mycket vilar på läsaren när det gäller att generalisera utifrån 
fallstudier. Han förklarar vidare att läsaren måste ha tillgång till nödvändig information för att 
kunna göra en bedömning av resultaten. 
 
För att öka validiteten i vår undersökning diskuterades i samråd med försäljningschefen valet 
av respondenter till vår undersökning. Detta ansåg vi säkerställde att vi fick intervjua rätt per-
soner inom företaget. Risken med att använda sig av snöbollstekniken är dock att den kan 
minska validiteten i en uppsats, beroende på att den rekommenderade personen kanske inte är 
den mest lämpliga att intervjua. Vi är dock av den åsikten att Öhlund var rätt person att ta 
kontakt med då han var ansvarig för Telia Partner Key Account Management team Norrland, 
vilket ledde till att de han rekommenderade även var lämpliga för vår uppsats. För att 
ytterligare öka validiteten i vår undersökning satte vi oss in i det teoretiska ämnesområdet och 
valde ut de teorier som vi ansåg var relevanta för vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi 
använde oss av samma intervjuguide till samtliga respondenter, vilket vi ansåg bidrog till en 
tydligare struktur till arbetet samt till att mer jämförbara svar erhölls. Telia Partner är dels 
lokaliserat till Luleå, vilket gjorde att vi fick möjligheten att genomföra två personliga 
intervjuer: med försäljningschefen och med en av Telia Partners key account managers. Dessa 
två intervjuer bidrog till att vi kunde sitta ostört och ställa våra frågor, följa respondentens 
kroppsspråk och ställa följdfrågor. Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi med 
Öhlund om svaren eller delar av svaren eventuellt skulle sekretessbeläggas, vilket kunde ha 
bidragit till mer ärliga svar. I slutet av varje intervju frågade vi även respondenterna om de 
ansåg att det fanns något att tillägga, som de ansåg inte hade kommit fram. De övriga 
intervjuerna genomfördes dock via telefon, vilket möjligtvis kan ha minskat validiteten i vår 
undersökning. I de fall där vi kände att svaren var otillräckliga gjordes en komplettering via e-
mail och telefon.  
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Möjligheten att generalisera utifrån vårt valda fallstudieobjekt anser vi vara stor, då man inom 
Telia Partner utbildar de anställda inom KAM. Vi anser att det föreligger en risk att vissa 
företag endast ger ”vanliga” säljare eller dylikt titeln key account manager utan att denne 
egentligen har den rätta utbildningen och kunskapen. Vi tror att det finns en risk att relativt 
nya titelbenämningar lättare kan missbrukas och att dess innebörd därmed går förlorad. Telia 
Partner är även ett stort företag med mycket resurser som kan satsas inom området, vilket vi 
tror krävs för att kunna implementera KAM på ett riktigt sätt. Vi har även försökt att förse 
läsaren med nödvändig och detaljerad information för att kunna göra det möjligt att genom-
föra en bedömning av resultaten.   
  
För att öka reliabiliteten skickade vi frågorna till respondenterna i förväg via e-mail, vilket 
gjorde det möjligt för respondenterna att läsa igenom frågorna och förbereda sig inför inter-
vjun. Detta ansåg vi skulle förbättra kvaliteten på svaren från respondenterna. Att vi skickade 
ut intervjufrågorna i förväg kan ha minskat reliabiliteten då respondenterna får en möjlighet 
att förbereda sina svar. Under samtliga intervjuer använde vi bandspelare för att spela in det 
som sades för att inte riskera att missa väsentlig information, samt för att kunna behandla den 
erhållna informationen på ett rättvist sätt. Vid telefonintervjuerna användes även en högtalar-
telefon. Det skall dock nämnas att en ljudupptagning bara fångar in det talade ordet och 
missar den ickeverbala kommunikationen. Vidare förde vi även anteckningar under intervju-
erna för att minska risken att väsentlig information skulle gå förlorad. Reliabiliteten ökade 
genom att vi skickade uppsatsen till Öhlund för granskning när den var färdigställd. 
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4 EMPIRI 
I empirikapitlet presenteras det resultat som framkom vid våra intervjuer. Resultatet baseras 
på intervjuer från tre anställda på Telia Partner och en anställd på BusinessResult. Vi har 
även i detta kapitel valt att dela in empirin efter de fyra forskningsfrågorna. 
 
4.1 Varför företag använder Key Account Management 
Öhlund menar att Telia Partner använder KAM i syftet att uppnå ett mervärde. Idag måste 
säljorganisationen enligt Öhlund i ökad utsträckning tillföra ett konkret mervärde till kunden. 
Dessutom förklarar han att det inte endast går att erbjuda en produkt till en kund utan att vara 
medveten eller insatt i kundens verksamhet. Enligt honom bygger det mycket på att ha en 
insikt i kundens verksamhet och skaffa sig möjligheter att komma in tidigt hos kunden, kunna 
kundens verksamhet och kundens kund. Detta anser han att man inte klarar av med det gamla 
sättet att tänka. Uverud förklarar att Telia Partner ser användandet av KAM som en fram-
gångsfaktor för att nå och göra fler affärer med kunderna. Hon anser att användandet av KAM 
bidrar till att man förstår kundens verksamhet, vilket i sin tur bidrar till att kunderna få större 
förtroende för Telia Partner och därmed ökar möjligheten för att göra affärer. Dessutom anser 
hon att användandet av KAM underlättar interaktionen mellan köpare och säljare. Vidare för-
klarar hon att konkurrenter erbjuder ungefär liknande produkter och i stor utsträckning väljer 
företaget kunder utifrån redan existerande relationer. Dessutom påpekar hon att ett företag 
inte tillämpar KAM på många kunder utan endast ett fåtal, vilket bidrar till att 80/20 regeln 
har en stor betydelse. Rudolfsson menar att en liten del av företagets kunder står för en stor 
del av företagets vinst vilket han anser är drivkraften till varför de använder KAM och det 
hjälper företaget att veta hur de skall fördela och leda resurserna till kunderna. Vet man inte 
detta menar han att risken föreligger att de kunder som är mindre förbrukar mer krafter och 
resurser än de som är större omsättningsmässigt. Rudolfsson anser att KAM bidrar till att 
interaktionen mellan köpare och säljare underlättas. Han påpekar dock att det främsta syftet är 
att nå högre upp i kundens verksamhet och ledning med deras stöd. Han anser att en vanlig 
säljare arbetar exempelvis med IT-chefer medan KAM bidrar till att man når över dessa ni-
våer och i stället arbetar på VD-nivå. Han anser således att KAM bidrar till att man når högre 
upp i hierarkin. Enligt Ramsell använder man KAM för att få större framgång i verksamheten 
samt för att bli mer framgångsrik i kundarbetet. 
 
Påverkande krafter  
Öhlund menar att krafter i omgivningen i viss mån har påverkat Telia Partner att börja an-
vända sig av KAM, då det är ett arbetssätt som är drivet i samförmåga med deras kunder. 
Dock anser han att kraften mer kommit inifrån företaget då de upptäckt att de blivit tvungna 
att börja använda denna arbetsmetod. Denna uppfattning delas av Ramsell som anser att de 
yttre krafterna egentligen inte påverkar ett företag att börja använda sig av KAM utan före-
tagen vill börja arbeta smartare, bättre och hitta nya arbetsmetoder. Rudolfsson förklarar att de 
yttre krafterna har haft en påverkan och menar att detta är mer i linje med utvecklingen hos de 
större företagen och det har visat sig att det behövs någon som har ett kontoansvar och håller 
ihop arbetet. Uverud menar att den ökade konkurrensen har påverkat då det visat sig behövas 
fler former för att komma åt fler affärer. Öhlund påpekar att processförfiningen har påverkat 
då det är viktigt att kunna skräddarsy produkter för den enskilde kunden. Detta får stöd från 
Rudolfsson som menar att det nuförtiden inte går att använda sig av ett standardkoncept, utan 
kunderna har ofta skilda behov vilket bidrar till att företagen ofta är tvungna att skräddarsy 
produkterna de säljer. Vidare förklarar han att man genom att använda sig av KAM kan svara 
mycket bättre på kundens makt genom att arbeta på de olika nivåerna och synka ihop allting 
bättre. Kundens makt skulle Öhlund vilja benämna kundens krav i stället och menar att 
kunderna är så pass mycket större i dagens läge att företagen måste veta mer om kundernas 
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egen verksamhet. Globaliseringen anser Öhlund har haft en mindre påverkan då de endast ar-
betar med nationella kunder. 
 
Fördelar med KAM  
Fördelarna med att använda KAM består enligt Öhlund i att företaget får vara med tidigare i 
kundens köpprocess, redan när kunden funderar över sin verksamhet. Kommer företaget in för 
sent menar han att de endast har tid att visa vad de kan erbjuda och därmed endast lämna in 
priser innan kunden gör sin utvärdering. Vidare anser han att företaget även får en helt annan 
återkoppling av kunden, som han ser som en stor fördel. Uverud menar att hon förstår kunden 
på ett bättre sätt vid användning av KAM. Även hon anser att tidsaspekten är av stor betydelse 
och förklarar att om Telia Partner kan vara med från början, vara ute i god tid innan upphand-
lingen sker och vara med och föra en diskussion om det som ligger till grund för besluten är 
det en stor fördel för dem. Hon tillägger att självklart ligger fördelen även i att man förhopp-
ningsvis i slutändan tjänar mer pengar och att omsättningen ökar. Hon påpekar att kunden har 
en budget och storleken på den kan Telia Partner inte påverka, men de kan ta en större del av 
den.  
 
Rudolfsson förklarar att användandet av KAM bidrar till en ökad fokusering för varje del av 
kundteamet. Med detta menar han att key account managern kan arbeta med övergripande frå-
gor på ledningsnivå, medan lösningssäljarna kan engagera sig på att vara duktiga på teknik 
och faktiska lösningar. Dessutom anser han att det bidrar till att de får en helikoptersyn inom 
företaget som de annars utan användandet av KAM inte skulle ha. Vidare förklarar han att 
kundanalyser genomförs på ett helt annat sätt än på det sätt som de genomförs inom tradi-
tionella företag. Han förklarar vidare att de tittar på årsredovisningar, verksamhetsplaner, 
arbetar med verksamhetsutveckling och finner därmed fler möjligheter än vad de skulle göra 
utan användning av KAM. Enligt Ramsell består fördelarna av att Telia Partner har ett antal 
duktiga säljare, men de jobbar på lite olika sätt och vet inte riktigt hur man tar nästa kliv i ut-
vecklingen. Till dessa bidrar KAM med en struktur, vilket gör att de blir mer framgångsrika i 
sitt arbete.  
 
Samtliga respondenter är övertygade om att KAM bidrar till att man utvecklar bättre och 
starkare relationer med kunderna. Uverud förklarar det med att man är på fler nivåer hos 
kunden. Key account managern skall enligt henne helst arbeta med landstingschef, 
kommunalråd eller VD, medan specialisterna skall ha kontakt med specialisterna i det mot-
satta företaget. Uppnår man detta på ett bra sätt så får man helt klart en bättre relation med 
kunden menar hon. Öhlund anser att relationen är grunden och key account managern är den 
person som är relationsskapare. Med hjälp av relationer menar han att man kan vara delaktig i 
kundens utveckling och känner kunden att detta sker på ett ärligt sätt så är det definitivt en 
relationsskapande bit menar han. Ramsell förklarar att problemet med KAM inte ligger i att 
utveckla relationerna med kunderna, utan problemet ligger i att hålla reda på relationerna och 
då menar han att man kan antingen använda sig av KAM eller Customer Relationship 
Management (CRM). Han menar att KAM är ett totalt sätt att arbeta med företagets större 
kunder medan CRM är en del, vilket innebär att hålla reda på relationerna hos en stor kund.  
 
Enligt Rudolfsson är det väldigt svårt för en konkurrent att bryta relationen om företaget har 
ett bra förhållande med kunden. Detta menar han leder till att företaget får en mer stabil kund-
bas. Skulle oturen vara framme menar han dock att det finns någon tillgänglig som kan reda 
upp situationen eftersom det finns ett kontoansvar. Han förklarar att det tidigare har hänt att 
något har gått fel och att man räddat situationen, vilket inte hade varit möjligt om de inte an-
vänt sig av KAM. På så sätt kan en negativ händelse vändas till något positivt menar han. 
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Enligt Ramsell bidrar KAM till en stabilare kundbas och han menar att det finns ett verktyg 
som Telia Partner använder inom KAM som kallas för brickwalling. Detta verktyg går ut på 
att man skall skydda företagets kunder från angrepp från konkurrenter. Vill man ha en 
stabilare kundbas gäller det således att man använder sig av detta verktyg. Öhlund menar även 
han att KAM bidrar till att skapa en stabilare kundbas, vilket är målet. Han förklarar vidare att 
företaget naturligtvis har ett vinstintresse och att det vinstintresset grundar sig på att företaget 
inte skall tappa kunder. Har företaget en stabil kundbas är det lättare att behålla dem och 
dessutom är det ofta mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla sina gamla menar han. 
Uverud anser dock inte att kundbasen påverkas nämnvärt av att man använder sig av KAM. 
 
Beträffande kundtillfredsställelse anser Rudolfsson att den har ökat mycket beroende på att 
det finns ett utpekat ansvar och inte flera olika personer som är ansvariga för ett konto. Han 
påpekar att kunderna ofta vill ha en person som är ansvarig och veta vem som företräder Telia 
Partner. Även Uverud anser att kundtillfredsställelsen har ökat, men påpekar att det tar en tid 
innan man uppnår det. Hon förklarar att tidigare arbetade en person med allt och då hann per-
sonen i fråga kanske inte med på samma sätt. Hon påpekar dock att det är lite olika vilka som 
har märkt en skillnad, beroende på hur långt företaget har kommit med kunden i utvecklingen. 
Ju längre tiden går och ju längre man har haft möjligheten att arbeta med och fått följa 
kunden, desto mer ökar möjligheterna för en bättre uppföljning av kunden menar hon. Öhlund 
delar Uveruds och Rudolfssons uppfattning om att KAM bidragit till en bättre kund-
tillfredsställelse och förklarar att företaget gör någonting som kallas för nöjdkund index-
mätningar och att Telia Partner i dessa har ökat sin andel av nöjda kunder. Han menar att 
eftersom företaget har så stark kontakt med sina kunder får de en direkt återkoppling från 
dem, vilket han för närvarande anser känns mycket positiv. Ramsell anser att KAM går ut på 
att man skall ta reda på kundens behov och ta reda på detta innan kunden själv har förstått det. 
Därför anser han att kunderna blir nöjdare eftersom företaget till stor del driver utvecklingen 
för dem.  
 
Enligt Ramsell uppstår konkurrensfördelar genom att Telia Partner börjat sätta sig in i 
kundens situation och därigenom förstått vilket behov de har innan kunden själv insett be-
hoven. Detta bidrar enligt honom till att man kan komma med förslag hur man skulle kunna 
utveckla kunden vidare. Vidare menar han att KAM bidrar till att kunderna börjar uppfatta 
Telia Partner som proaktiva i stället för reaktiva, vilket resulterar i att konkurrensfördelar upp-
står. Rudolfsson förklarar att Telia Partner inte hade varit aktuella för vissa företag om de inte 
hade börjat använda sig av KAM. Uverud påpekar att KAM även finns på andra företag, men 
att företagen i sig kan vara mer eller mindre bra på att arbeta utifrån det. Hon förklarar att de 
har goda förutsättningar för att få det att lyckas och de är en bra bit på väg. Telia Partner har 
en enormt stor potential, menar hon anser att det är viktigt att arbetsgivaren även fortsätt-
ningsvis satsar seriöst inom detta område. Hon förklarar att om de även fortsättningsvis väljer 
att arbeta med denna metod och utvecklar den så är hon övertygad om att detta kan bidra till 
en konkurrensfördel. Öhlund påpekar att eftersom företaget befinner sig i ett tidigt skede hos 
kunden och på ett ärligt sätt har hjälpt kunden tidigare och diskuterat kundens verksamhets-
utveckling så uppnår företaget konkurrensfördelar. 
 
Öhlund anser att kommunikationen har förbättras vid användning av KAM, inte minst den in-
terna kommunikationen mellan personerna i kundteamet. Han menar att tidigare var alla 
personer fria resurser som man fick jaga, till skillnad från idag då personerna är organiserade i 
team. Vidare påpekar han att även den externa kommunikationen har förbättrats och bidragit 
till att man vet hur man skall arbeta med kunden och var man har kunden. Uverud menar att 
kunden har fått bredare kontaktytor. Hon förklarar att från att kunden haft en person som den 
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kan tala med har den nu fem. Därmed påpekar hon att det finns fler att tala med samtidigt som 
personerna är specialister inom sitt område. Hon vidhåller att kunden får därmed ett djupare 
och bättre svar och detta har bidragit till att kommunikationen har förbättrats. Uverud för-
klarar att inom Telia Partner talar man mycket om legitimitet, att man ska veta vem man skall 
tala med och det gäller både internt och externt.  
 
Rudolfsson anser att kommunikationen både har förbättrats och försämrats. Han förklarar att 
det hänger mycket på hur väl man lyckas i arbetet. Om man inte lyckas är det en fara då in-
formationen kommer från olika led. Han menar att kommuniceras det inte inom kundteamet 
eller på ett övertänkt sätt till kunderna så är det en fara. Lyckas man däremot anser han att 
företaget mår mycket bättre. Han påpekar att samordning är viktigt i detta skede och fungerar 
inte kundteamet så har företaget ingen användning av KAM. Ramsell menar att KAM går ut 
på att hitta en gemensam uppgift som dels skall förankras i organisationen så att alla förstår 
vad det är som företaget bygger hos kunden och vad företaget gör. Han menar att den även 
skall förankras hos kunden, det vill säga att förklara för kunden vad företaget gör åt dem och 
vad som företaget och kunden gör tillsammans. Om detta uppnås förbättras den interna och 
externa kommunikationen påpekar han. 
 
Uverud anser att KAM delvis hjälpt till att erhålla referenskunder på marknaden, men anser 
att det inte går att utläsa detta helt tydligt. Hon ger ett exempel på ett långsiktigt projekt som 
hon bedrivit och där VD: n för företaget även ingick i ett annat företag. Utifrån arbetssättet 
som de bedrev projektet på visade det sig att det skapade enorma ringar på vattnet. Hon påpe-
kar dock att det inte alltid är så och att mycket beror på kunden, men visst händer det menar 
hon, även om det inte alltid är så tydligt. Rudolfsson anser att det bidrar till att företaget kan 
skaffa referenskunder på marknaden i och med det att de når personer på en annan nivå inom 
företaget och därmed också når ett annat forum i samarbetet. Han menar att det finns olika 
kunskapsutbyteskretsar i Sverige beroende på vilken nivå man befinner sig på. Öhlund anser 
att referenskunder skapats genom användning av KAM, men påpekar att det inte direkt har 
saknats referenser beroende på att de är så pass stora som de är.  
 
Öhlund menar att det självklart finns ekonomiska fördelar med att Telia Partner valt att an-
vända sig av KAM. Han anser att de får ett mer effektivare utnyttjande av organisationer, inte 
bara numerärt utan även genom att de kommer åt bättre affärsmöjligheter samtidigt som de får 
ett större möjligt kundunderlag som blir större om man använder KAM. För företag som inte 
använder sig av KAM tror han att kunden inte vet vad företaget säljer vilket resulterar i att 
man inte får en förfrågan från kund. Han påpekar även att KAM bidrar till fördelar i form av 
resursfrågor. Företaget vet också vad varje kund är värd och vad det finns för utvecklings-
möjligheter med kunden förklarar han. Dessutom gör varje team en budget för varje kund så 
att de vet vad varje kund kostar och hur mycket de ger tillbaka. Slutligen förklarar han att det 
har blivit lönsammare att använda denna modell och KAM har även ett övergripande mål att 
hålla relationen med kunden lönsam. Rudolfsson menar att det bidrar till ekonomiska fördelar 
då företaget kan finna nya affärer och kan flytta fokus från pris till lösning på grund av att 
företaget kommer in tidigare i kundens köpprocess. Dessutom anser han att försäljningen ökar 
samt att den blir mer selektiv och strukturerad. Han förklarar att Telia Partner ofta gör affärer 
för att de vet att de skall leda till nästa steg, man fokuserar således mer på kundens utveckling. 
Uverud framhåller att KAM bidrar till en högre vinst och ett förbättrat rörelseresultat eftersom 
key account managern har ett fullt ansvar för kundkontot. Förhoppningsvis tar företaget en 
större andel av kundens budget vilket bidrar till att även försäljningen ökar. KAM är viktigt 
då företaget tränger in djupt hos kunden och kartlägger deras verksamhet och därmed förstår 
de kundens verksamhet påpekar hon. Genom att gå tillväga på detta sätt ökar möjligheterna 
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till att företaget finner fler affärer menar Uverud. Framförallt tror Ramsell att KAM bidrar till 
att företaget får större marknadsandelar och genererar mer intäkter. Han förklarar att om samt-
liga personer inom organisationen arbetar på sitt eget sätt så får man inte samma genomslags-
kraft på marknaden. Däremot menar han att om alla börjar arbeta mer likartat och börjar an-
vända sig av samma metoder så anser han att genomslagskraften på marknaden ökar. 
 
4.2 Hur företag identifierar och väljer nyckelkunder 
Både Uverud och Öhlund menar att man inom Telia Partner har en bra känsla för vad som 
innefattas av en nyckelkund. En nyckelkund är enligt Öhlund en kund som företaget har ett 
bra förhållande med, ett win-winförhållande med, en kund som går att utveckla, en kund som 
ger nya affärer och har en storleksmässig potential. Kunden måste dessutom ha en viss storlek 
på omsättningen för att man skall kunna arbeta med dem i ett så kallat team menar han. 
Uverud förklarar att en nyckelkund inte behöver vara en kund som handlat av Telia Partner 
tidigare utan det kan även vara en potentiell kund. De nyckelkunder som Telia Partner har 
idag bygger på omsättning påpekar hon. Hon menar även att nyckelkunder kräver bättre 
service än andra kunder, ett bättre pris samt en kompetent personal. Mindre företag har inte 
mandatet att kräva det av Telia Partner förklarar hon.  
 
Rudolfsson däremot svarar både ja och nej på frågan om man inom Telia Partner har en bra 
känsla för vad som innefattas av en nyckelkund. Han menar att företaget har en strategi idag 
där man försöker hantera de kunder som företaget redan har. De är identifierade som nyckel-
kunder och har därmed hamnat i KAM-sektorn menar han. Ett stort problem enligt honom är 
att Telia Partner inte analyserar omvärlden tillräckligt på grund av att kundselekteringen är 
ganska statisk. Han förklarar att har man en gång blivit en nyckelkund så är man en nyckel-
kund förutsatt att det inte händer något väldigt radikalt. Det är få kunder som blir nya nyckel-
kunder menar han. Med en bättre analys av omvärlden tror han att Telia Partner skulle kunna 
hitta fler konton som skulle kunna utvecklas mycket mer genom att tillämpa KAM. Likväl 
anser han att man genom en bättre analys kan finna kunder som bör bli bearbetade av en 
annan typ av lösning. Idag påpekar han att denna utvärdering av kunden är alltför dålig och 
förklarar att han skulle vilja lägga ner nästan lika mycket kraft på den som han gör med bud-
geten. 
 
Ramsell förklarar att Telia har valt ut ungefär 400 kunder som de har fördelat på sina key 
account managers. Den enskilde key account managern behöver inte fundera vem som är 
nyckelkund eller ej, utan de har fått tilldelat sig cirka fem kunder vardera och dessa kunder är 
samtliga nyckelkunder menar han. Ramsell menar att de som har valt ut dessa naturligtvis 
mycket väl vet varför en kund är nyckelkund eller ej. Enligt honom är det främst regionchefer 
och försäljningschefer som är insatta i varför och vilka kunder som är nyckelkunder. 
 
Att överväga vad man vill med kunden är något man gör inom Telia Partner, menar 
Rudolfsson och det är key account managerns roll att utföra detta. Uverud förklarar att detta 
är individuellt per kund. Hon påpekar att man arbetar utifrån en affärsplan, som innehåller 
vision, strategi samt målsättning och sedan arbetar man fram ett mål, delmål och aktiviteter. 
Det är tillsammans med VD: n, kommunalrådet eller kommunchefen man sätter upp de strate-
giska målen förklarar hon. Vidare menar hon att man sätter upp delmål för att nå huvudmålet 
och utför vissa aktiviteter. Enligt Öhlund vill företaget nå någonstans med kunden samt skapa 
något långsiktigt med kunden och därför görs dessa överväganden. Rudolfsson menar att man 
överväger vad man vill med kunden och att det är till stor del key account managerns uppgift 
att utföra detta. Dock anser han att även teamet är med i denna process. Han förklarar att man 
gör en verksamhetsanalys av kunden både organisatoriskt samt verksamhetsmässigt och 
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utifrån denna sammanställs materialet. Ramsell vidhåller att man inom Telia Partner gör lång-
siktiga planer med sina kunder, vilka är tänkta att gälla upp till tre år. 
 
Rudolfsson menar att kunderna identifieras för att kunna ingå i Telia Partners bearbetning. 
Han förklarar att detta är bundet väldigt mycket till omsättning och väldigt lite till utveck-
lingspotential. Han påpekar att identifieringen skall grunda sig på utvecklingspotential, men 
anser att det i dagens läge inte gör det. Därför ser han identifieringen som statisk. Vidare för-
klarar han att allteftersom man inte får in några nya kunder genom en bra bevakning och ana-
lys så tar man inte bort några kunder heller. Key account managern kan ha mycket arbete med 
en större koncern där en stor del av arbetet utförs på ledningsnivå, medan lösningssäljarna kan 
ha ett stort fokus på att arbeta med någon mellanstor kund där key account managern inte har 
lika mycket att göra, menar han. Öhlund menar att identifieringen görs genom att man seg-
menterar marknaden. Genom detta förklarar han att man identifierar kunden till storlek, ut-
vecklingspotential och affärsmöjligheter. Uverud framhåller att Telia Partner är indelade i 
olika områden och beroende på var i landet man arbetar så har man identifierat olika kunder 
som nyckelkunder. Ramsell menar att identifieringen bidrar till kundfokus och behovsfokus 
hos kunderna.    
 
Inom teamet samlas alltid information in om kunderna förklarar Rudolfsson. Detta innefattar 
information om bolagskonstruktion och verksamhet. Han menar att denna information till stor 
del styrs av var hos kunden förtaget kan finna sitt stöd. Det gäller att ta reda på hur företaget 
är konstruerat, var olika personer finns, hur de är organisatoriskt organiserade och vilken 
verksamhet de har, förklarar han. När man funnit detta tar man även reda på vilka ekonomiska 
förutsättningar företaget har, men det kommer i efterhand då störst fokus ligger på hur före-
taget ser ut menar han. Även Öhlund förklarar att information om kunden samlas in innan 
valet sker och menar att man tar reda på mycket mer information om kunden jämfört med vad 
man gjorde tidigare. Man gör individuella planer för varje kund och där finns material med 
från år till år, från organisation till organisation förklarar han. Därmed påpekar Öhlund att 
man inte behöver göra någon ny förstudie av kunden utan det finns en hel del material att ar-
beta med. Enligt Öhlund undersöks finansiell stabilitet inom samtliga nivåer i affären. 
Ramsell förklarar att Telia Partners marknadsavdelningen har gjort en analys av marknaden 
och gått igenom de kriterier som ligger till grund för valet av nyckelkunder. Dessa nyckel-
kunder som tas fram har sedan delats upp på ett antal key account managers som gör en 
djupare analys för att ta reda på om de verkligen är nyckelkunder för företaget.   
 
Rudolfsson menar att det finns en process inom företaget för att identifiera nyckelkunderna, 
men att den är för generell och baseras egentligen bara på omsättning. Uverud anser även hon 
att man tittar på olika kriterier som omsättning, storlek och vilken bransch kunderna är verk-
samma i, men påpekar att Telia Partner i huvudsak koncentrerar sig på omsättningen. Öhlund 
förklarar att segmenteringen är den process som används vid identifieringen av nyckel-
kunderna, fast framförallt är det kundens storlek, sätt att arbeta och utvecklingsmöjligheterna 
företaget fokuserar på.   
 
Kriterier för identifiering och val av nyckelkunder 
Samtliga respondenter anser att olika kriterier påverkar valet av en nyckelkund. Rudolfsson 
och Öhlund förklarar att dessa kriterier är beroende av företagets egna förhållanden. Omsätt-
ningen kan vara av stor betydelse när man frågar Telia Partner medan man egentligen skulle 
vilja ha en bredare syn på det hela menar Rudolfsson. Uverud anser att kriterierna är kopplade 
till vilken bransch företaget är verksam i. Om ett företag till exempel är verksam i medicin-
teknikbranschen tror hon att teknologiska kriterier kan vara av större vikt. Ramsell menar att 
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kriterierna som används för att avgöra vilka kunder som är nyckelkunder är ganska generella. 
Telia Partner väljer vilka kriterier som är intressanta för dem, men dessa är lite oberoende av 
bransch menar han. 
 
Öhlund anser att dessa kriterier kan ändras över tiden och det kan hända att både kunden och 
leverantören byter strategier vilket kan påverka detta. Dessutom menar han att om kunden 
skulle byta från att vara ett industriföretag till att bli ett riskkapitalbolag är han övertygad att 
dessa kriterier ändras. Även Uverud anser att dessa kriterier ändras över tiden. Hon förklarar 
att allteftersom företaget söker efter nya affärer hos kunderna kan det leda till att ytterligare 
kriterier kommer till eller får större vikt än tidigare. På lång sikt menar hon dock att det främst 
handlar om omsättning och intäkter i förhållande till kostnader. Enligt Rudolfsson vore det 
viktigast att analysera kundens potential och branschens potential, men idag analyseras endast 
omsättningen. Inom teamet arbetar man inom detta område menar Rudolfsson, men anser att 
det sägs att det skall grunda sig på andra kriterier som han dock inte sett några bevis för 
hittills annat än i undantagsfall.  
 
Ekonomiska 
Rudolfsson förklarar att Telia Partner använder ekonomiska kriterier som omsättning, sundhet 
på affärer och finansiell stabilitet vid val av nyckelkunder. Han påpekar att man inte gör några 
affärer med kunder som man inte tror kommer att finnas kvar. Enligt Öhlund är lönsamhet 
och tillväxtfaktor av störst betydelse bland de ekonomiska kriterierna. Uverud anser att de 
kunder som ger extra bra avkastning eller bidrar till hög försäljningsvolym är viktigast. Finan-
siell stabilitet menar hon att företaget tar i beaktning, men för de kunder som Telia Partner ar-
betar med finns det inga större risker inom detta område.  
 
Den bästa lönsamheten procentuellt sett anser Rudolfsson att de medelstora kunderna har. 
Detta beror enligt honom på att de ofta kan ge företaget en stor och sund affär utan att det 
krävs lika mycket prisdiskussioner. Vid stora affärer med större kunder menar han att det ofta 
blir stora kompenserade upphandlingar och stora processer vilket leder till att priset ofta blir 
lägre. Enligt Öhlund visar generella undersökningar att de medelstora kunderna är lön-
sammast. Uverud instämmer med Rudolfsson och Öhlund och menar att det ofta är så att de 
medelstora kunderna är de mest lönsamma. Detta beror även enligt henne på att de stora före-
tagen ofta kräver mycket resursinsatser. Dock påpekar hon att man inte kan generalisera, men 
att det ibland kan vara på detta sätt. 
 
Övriga kriterier 
Rudolfsson menar att selekteringen inte görs utifrån storleken på kunden egentligen, utan mer 
på hur pass långt framme kunden ligger. Han menar att de små eller medelstora kunderna kan 
ha en marknadsmässig fördel gentemot de som är riktigt stora. Detta beror enligt honom på att 
de riktigt stora kan vara tröga att komma med nya lösningar till. Han förklarar att i olika 
branscher finns det olika kunder som är kända för att vara föregångare. Att få ett avtal med en 
sådan kund anser han naturligtvis är mycket värt. Ramsell menar att de marknadsmässiga kri-
terierna är bra att använda om kunden ligger i en gråzon mellan att vara en nyckelkund eller 
inte. Om kunden är verksam inom ett intressant område kan det fälla avgörandet för om man 
skall välja att kunden skall klassas som en nyckelkund eller inte.  
 
Inom teamet har man valt ut nyckelkunder som är teknologsikt långt framme och börjat arbeta 
med dem, men här finns det en förbättringspotential anser Rudolfsson. Uverud menar att det 
inte är av någon större vikt om kunden är tekniskt innovativa, men påpekar att man hoppas att 
de eftersträvar att vara det, även för sin egen del. Att de skall vara i framkant på teknologi-
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sidan anser hon dock inte är avgörande. Även teknologiska kriterier kan fälla avgörandet för 
om en kund skall klassas som en nyckelkund, såtillvida kunden ligger i en gråzon menar 
Ramsell. Rudolfsson menar att det gäller att hitta en bra förankring på ledarnivå och det kan 
också vara så att man väljer en koncern efter vilken status de har bland övriga koncerner. 
Storleken på kunderna och de kunder som företaget inte får tappa anser Öhlund är av betyd-
ande karaktär. Kundens image på marknaden menar Uverud kan vara en liten faktor, men inte 
alls avgörande. Hon menar istället att fokus ligger mer på ekonomiska kriterier och på kunden 
i allmänhet.  
 
Rudolfsson menar att konkurrensmässiga kriterier används, men att dessa inte är de viktigaste 
kriterierna och har ofta en lägre prioritet. Han menar att det är få företag som är utpräglade på 
det viset och att marknadsmässiga och teknologiska kriterier är viktigare. Marknads- och 
kundmässiga kriterier kommer först, sedan kommer ekonomiska och teknologiska kriterier 
och sist konkurrensmässiga anser han. Öhlund menar att det naturligtvis är fördelaktigt om 
kunden inte har några konkurrenter, men hävdar ändå att Telia Partner blir ett bättre och 
vassare företag om det finns konkurrenter. Uverud förklarar att hennes personliga åsikt är att 
de konkurrensmässiga kriterierna inte har särskilt stor påverkan vid val av nyckelkunder. 
 
Kontroll av nyckelkunder 
Uverud anser att det är hennes uppgift som key account manager att göra en uppföljning av 
företagets nyckelkunder. Exempelvis har företaget för närvarande en kund som håller på att 
lämna företaget och i sådana fall får man omvärdera relationen menar hon. Att göra en 
kontroll efter det att identifieringen är gjord är något som Rudolfsson ser som ett mål, men på-
pekar samtidigt att de kanske inte är där idag. Enligt honom är analysen inte djup nog, men 
påpekar att han har som mål att i framtiden kunna gå tillbaka och analysera kunden ytter-
ligare. Den analys och verifiering som idag görs är mer baserad på utveckling menar han. 
Dock anser han att en mer grundläggande analys bör göras för att fastställa om kunden verk-
ligen är en kund för Telia Partner. På motsvarande sätt menar han att det vore bra att ana-
lysera om det finns en kund som kan passa bättre för Telia Partner. Öhlund förklarar att om 
företaget känner att bearbetningen inte fungerar så görs en utvärdering av kunden. Ramsell 
förklarar att när en kund har blivit identifierad som nyckelkund, är det key account managern 
som avgör dennes arbete med kunden. Enligt honom skall key account managern sitta ner 
minst en gång om året med sin försäljningschef och analysera hur mycket resurser som skall 
läggas på olika kunder. Enligt Ramsell skall key account managern i detta skede förklara att 
det här är min kund, den här grundinformationen och de här planerna har jag lagt för kunden 
på tre års sikt och det kommer att innebära det här för oss och för kunden.  
 
En modell för identifiering av nyckelkunder 
Rudolfsson förklarar att man inom teamet har delat in kunderna i olika kategorier. Enligt 
honom baserar företaget detta på att bestämma vilka kunder som man skall vårda och behålla 
samt vilka man ska lägga stor kraft på att utveckla. Ofta blir det de mindre företagen som har 
en potential att bli stora och som man därmed väljer att lägga ned mer kraft på att utveckla. 
För närvarande finns det inget tankesätt som går ut på att se vissa kunder som önskvärda för 
att de bidrar med resurser till de övriga kunderna, även om det vore önskvärt menar han. 
Öhlund menar att företaget inte delar upp kunderna i olika kategorier, utan det är något som 
kommer att framkomma när företaget gör de planer som görs med varje kund och där man ser 
på dess potential. Alla är nyckelkunder menar han, företaget har valt dem som nyckelkunder, 
sedan får varje kund ändå en egen intern dignitet. Företag kan dock försvinna därifrån menar 
han om de skulle bli uppköpta, styckade eller någonting liknande. Det är inte så vanligt men 
det händer dock påpekar han. Uverud menar att det finns rena nyckelkunder som Telia Partner 
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arbetar med, sedan finns det sådana kunder som företaget ser som potentiella nyckelkunder 
som tas hand om av distriktsansvariga. Hon påpekar att man på Telia Partner har kontakt med 
dessa distriktsansvariga för att se hur dessa kunder utvecklas. På detta sätt förklarar hon att 
kunder både kan flyttas upp till henne eller ner till de distriktsansvariga beroende på hur 
kunden utvecklas. Hon tror att det blir allt viktigare att dela upp kunderna på detta sätt. Denna 
uppdelning förklarar hon bidrar till att man på ett tydligare sätt vet var företaget skall satsa 
sina resurser. Uverud menar att det är samma kriterier som avgör var kunderna hamnar i detta 
skede.  
 
Öhlund förklarar att det är väldigt viktigt att man kan erbjuda ett mervärde för kunden, så 
visst har de i åtanke vad som gör dem intressanta för kunden också. Öhlund menar att det 
finns något som heter 24 timmarsmyndighet, där kommun och landsting skall kunna serva 
sina kunder, ägare och medborgare. Om Telia Partner har en idé med sina tjänster hur de skall 
kunna göra kunden framgångsrik så är det givetvis ett oerhört mervärde för kunden samtidigt 
som det också blir en affärsmöjlighet för Telia Partner menar han. Detta kan i sin tur leda till 
vidareutvecklingar av andra idéer förklarar han. Uverud menar att man inom Telia Partner 
försöker så långt som möjligt att ta reda på vad som gör deras eget företag attraktivt i kundens 
ögon. Enligt henne går det inte att ha en ensidig syn på det, utan de måste ta reda på vad som 
är vikigt för kunden. Återigen menar hon att relationerna spelar en stor roll. Hon förklarar att 
kunderna blir väl informerade om vad som händer samtidigt som de erhåller en bra kompetens 
och bra support. Enligt Ramsell samlar varje key account manager in grundinformation om 
sina kunder och till detta ändamål har varje key account manager ett dokument som de kallar 
för ”inköpskriterier”. Utifrån denna kan de sedan enligt honom få reda på utifrån vilka krite-
rier som kunden bedömer Telia och dess konkurrenter. 
 
4.3 Hur en key account manager arbetar 
Ramsell anser att key account managern är kopplingen mellan Telia Partner och deras kunder, 
som skall kunna utnyttja Telia Partners totala resurser just för den specifika kunden. Vidare 
menar Öhlund att det är en person som har kundansvaret för ett kundkonto samt att driva och 
utveckla detta. Uverud förklarar att det innebär att fokusera på relationer och inte på produkt-
kunskap, det vill säga besitta kunskap om de mjuka bitarna som hon kallar det, med inne-
börden hur relationer kan förbättra affärerna. Vidare påpekar hon att det innebär att fokusera 
på kunden, det vill säga hur kunden jobbar, hur kundens relationer ser ut, hur kundens kund 
ser ut, hur kundens interna kommunikation fungerar och hur kunden kommunicerar med sina 
leverantörer.  
 
Enligt Ramsell skiljer sig rollen som key account manager från en traditionell säljare då en 
säljare säljer en kombination av produkter och tjänster, medan en key account manager leve-
rerar en unik lösning, där det unika kan innebära att Telia har köpt tjänster från en konkurrent 
för att kunna leverera den totala lösningen till kunden. Uverud anser att den stora skillnaden 
ligger i att en säljare har mer kompetens om det som säljs, medan en key account manager 
istället skall kunna omsätta detta. Enligt Öhlund har en key account manager fler kontaktytor 
hos kunden än vad en traditionell säljare har. Han betonar även att fokus ligger på själva rela-
tionsskapandet, vilket en traditionell säljare inte har tid för i samma utsträckning då han måste 
koncentrera sig på säljbiten. En key account manager däremot har renodlade lösningssäljare i 
teamet som sköter den här biten, förklarar Öhlund. Ramsell däremot är av den åsikten att rela-
tionsförsäljning är starkt överdriven. Han menar att självklart skall en key account manager 
kunna bygga relationer, men det gäller snarare att man har förstått hur man skall utnyttja de 
resurser som står till förfogande hos Telia för att lösa kundens problem. Vidare menar han att 
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det inom varje team finns någon som är duktig på att bygga relationer, men det behöver inte 
vara key account managern.     
 
Grundläggande uppgifter 
Enligt Öhlund har key account managern ett stort ansvar och han skall även ha en stor bredd. 
Både Ramsell och Rudolfsson menar att en key account manager inte ansvarar för en rad olika 
funktioner, utan skall endast ha ett kundansvar. En key account manager skall enligt Ramsell 
ha huvudansvaret för kunden och se till att denne utvecklas. Han anser dock att en key 
account manager inte skall ha någon form av linjeansvar och absolut inte ett personalansvar, 
utan endast ett kundansvar. Han menar att key account managern ansvarar för försäljningen, 
men också att sälja till förtjänst, det vill säga ett resultatansvar. Likaså Öhlund anser att per-
sonen skall utveckla och driva kunden på ett lönsamt sätt. Vidare förklarar Rudolfsson att man 
skall motsvara de intäktskrav och omsättningskrav man har på sig. Uverud och Öhlund menar 
att det lite grann har blivit så att key account managern utför olika funktioner som tidigare 
delats upp på olika nivåer inom företaget. Uverud förklarar dock att de fortfarande har kvar en 
mängd olika funktioner som exempelvis controller, men att ansvaret har lagts ut på key 
account managern. Hon påpekar att tidigare har säljchefen haft det övergripande ansvaret, 
men nu när de är uppdelade på kundkonton har ansvaret delvis lagts ut på key account mana-
gern. Hon betonar dock att hon inte fullt ut själv kan förstå exakt hur allting ligger till, utan är 
i stort behov av exempelvis controllers och affärsekonomer för att kunna ta reda på hur det ser 
ut och varför.  
 
De arbetsuppgifter som ingår i rollen som key account manager är många, menar Uverud. 
Hon betonar att kundbesök är en viktig del och att dessa även leder till att fånga upp nya 
affärer, vilket hon betonar är en väldigt viktig uppgift. Vidare förklarar hon att ekonomisk 
uppföljning är en annan väldigt viktig uppgift, där det innebär att ha ett flöde på både intäkter 
och kostnader. Hon menar också att det gäller att ligga steget före och se längre än dagens 
affärer. Vidare nämner hon att man skall se till att teamet flyter och hennes uppgift är att 
smörja maskineriet och att fungera som själva kittet, både mot kund men även internt. Enligt 
Öhlund skall key account managern kartlägga kunden och detta skall göras genom att läsa de 
redovisningar som sammanställs av bolaget. Personen ifråga skall enligt Öhlund etablera kon-
takter högt upp i ledningen, det vill säga med VD och verksamhetsansvariga. Dessutom menar 
han att personen i fråga sedan skall använda denna kunskap till att driva teamet så att han får 
ut en effekt av det, det vill säga han skall driva teamet till lönsamhet. Han påpekar dock att 
key account managern själv ansvarar för att det levereras ett mervärde till kunden. Rudolfsson 
menar att de stora delarna i rollen handlar om att göra kundanalys och uppföljning, både eko-
nomiskt och verksamhetsmässigt och det skall göras både hos kunden och hos Telia Partner. 
Enligt Ramsell beror arbetsuppgifterna på var key account managern är i utvecklingen hos 
kunden och var key account managern själv är i sin egen utveckling. Men generellt menar han 
att man skall utveckla en grundinformation om kunden, kartlägga kunden var denne är i sin 
utvecklingsprocess och vilka behov som denne har. Vidare påpekar han att key account mana-
gern skall ha ett team som klarar av att leverera detta till kunden och att denne skall övervaka 
själva leveransen, övervaka om det blev som man hade tänkt sig och slutligen följa upp kun-
den. 
 
När det gäller att mäta kundtillfredsställelsen, menar Öhlund att key account managern an-
svarar för den mjuka mätningen, det vill säga att se till att få en kontinuerlig återsignalering 
för att få reda på om det är något som behöver korrigeras. Han förklarar att den mjuka mät-
ningen gestaltar sig mer i verbal form, där key account managern känner sig för med de in-
tryck som fås och den stämning som råder. Han betonar att det absolut viktigaste är att man 
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har en ständig kontakt med kunden, för det kommer alltid något ur en kontakt, men är det 
däremot tyst kan det bli svårt att känna av stämningen. Ramsell menar att det inte ingår i key 
account managerns roll att mäta kundtillfredsställelsen, men däremot att se till att det blir 
gjort. Han framhåller att det kan gå till på en mängd olika sätt och kan bero lite grann på vilka 
ramar de får från sin egen ledning. Rudolfsson menar att man i sitt vardagliga arbete skall ha 
en bra känsla för kundtillfredsställelse, men det behöver inte ingå i rollen att mäta den, då han 
anser att det ofta krävs en utomstående som utför detta. Även Uverud anser att det är key 
account managerns uppgift att veta hur kunden mår, men betonar att det inte behöver vara hon 
själv som utför själva undersökningen. Hon förklarar att Telia använder sig av en uttalad 
metod inom branschen, en så kallad ”enquemätning” där de frågar kunden ett antal frågor om 
hur de anser att servicen har fungerat under de tre senaste månaderna, hur de har fått in-
formation av Telia Partner och hur kontakten med olika personer har fungerat. Vidare för-
klarar hon att det inte är nödvändigt att presentera utslaget per kund, utan presentationen visar 
teamets prestationer. Vidare påpekar hon att om hon känner om någon kund är missnöjd eller 
liknande, gäller det att ta tag i det och undersöka saken närmare.  
 
Ramsell anser att en key account manager skall ha de befogenheter som krävs för att kunna 
fatta nödvändiga beslut. Han anser att det är key account managerns uppgift att ta reda på 
inom vilka ramar han har rätt att förhandla vid förhandlingar med kund. Öhlund menar att 
man inom Telia Partner har attestregler och anser att ett sunt bolag bör ha detta, dels av eko-
nomisk anledning och ansvarsfördelning, men även för människors hälsa. Enligt honom är det 
ganska vanligt att när man väl sitter i en speciell situation så anser man sig ha för låg attest-
rätt. Han påpekar dock att det skall mycket till om någon som har högre attesträtt inte accep-
terar key account managerns argument, som har jobbat så pass länge med kunden. Han anser 
att key account managern nästan har 100 % makt och att han har stora möjligheter vid för-
handlingar om man har planerat det hela noggrant. Enligt Uverud skall en key account mana-
ger kunna bestämma full ut och att ha fullt mandat vid förhandlingar. Hon anser att det är ett 
måste för att uppfattas som trovärdig hos kunden. Vidare förklarar hon att idag är det så att 
hon inte har fullt ut mandat, utan måste backa tillbaks till produkthusen, vilket hon tycker är 
mycket tråkigt och påpekar att det ibland kan bli en brist i arbetet, men det beror till stor del 
på situationen. Istället menar hon att det gäller att ta reda på inom vilka ramar man kan jobba 
innanför och att förbereda förhandlingarna utifrån detta. Rudolfsson menar att de har ”de be-
fogenheter som behövs för att lösa uppgiften”. Han menar att det är viktigt att kunna signera 
de avtal som de har drivit och diskuterat, för att stärka legitimiteten hos kunden. Vidare 
förklarar han att en key account manager har ett omsättningsansvar på ca 60-200 miljoner 
kronor, beroende på kund och koncern, och menar att det är viktigt att man har ett mandat så 
att man kan signera avtal i nog stor omfattning.  
 
En key account manager skall enligt Ramsell inte ingå i företagets ledning, då det inte är deras 
uppgift att leda företaget. Enligt Öhlund ingår inte key account managern i Telia Partners led-
ning då det är ett ganska stort företag med många nivåer. Rudolfsson anser att det är bättre att 
de jobbar i regionala team och för diskussioner där, eftersom Telia Partner är ett så stort före-
tag. Uverud förklarar att när KAM byggdes upp för några år sedan inom Telia Partner, organi-
serades det så att vissa key account managers blev tilldelade de 1 000 största kunderna och de 
så kallade client executive skulle arbeta med de 30 största kunderna. Client executive är 
mycket viktiga menar Uverud och de sitter med i ledningen. Men folk på samma nivå som 
hon själv sitter inte i ledningen, utan kan kanske vid tillfälle fungera som rådgivare.  
 
Öhlund menar att man inom Telia Partner har en ganska öppen modell för inom vilka chefs-
nivåer key account managern kan ha kontakt med inom företaget. Han förklarar att de har en 
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ganska fri och öppen dialog och menar att det är viktigt att ha det när det finns olika nivåer 
inom företaget. Ramsell menar att key account managern bör ha kontakt med chefer på olika 
nivåer, men påpekar att de har varit dåliga att ha det på toppnivå, men det är något som de 
jobbar på. Han tillägger att en del har varit duktiga på det, men att de flesta har varit lite 
svaga, vilket han tror kan bero på tradition, rädsla och kultur. Uverud förklarar att hon har 
kontakt med chefer på olika nivåer, medan Rudolfsson framhåller att han bara till en viss del 
har kontakt med samtliga chefer upp till VD-nivå. Vidare menar Rudolfsson att han i vissa 
fall endast har en enkelriktad kontakt. När det gäller kontaktpersoner hos kunden menar 
Öhlund att key account managern främst skall ha kontakt med personer som är verksamhets-
ansvariga och på VD-nivå. Vidare förklarar han att det organiseras inom teamet vilka som har 
kontakt med vilka, exempelvis quality managern hos Telia Partner har kontakt med den kvali-
tetsansvarige hos kunden. Enligt Ramsell har key account managern främst kontakt med in-
köpsorganisationen under inledningsfasen, exempelvis IT-chefen och menar att det är i 
huvudsak dem de har kontakt med. Generellt sett har de haft kontakt med personer på middle-
management nivå men detta håller nu på att ändras, menar Ramsell. Enligt Rudolfsson har 
han främst kontakt med verksamhetsansvariga och i viss mån personer på VD-nivå, men på-
pekar att där har man lite kvar att jobba på. Även om så är fallet påpekar han att det är i alla 
fall personer ovanför vanlig chefsnivå. Uverud nämner att hon främst har kontakt med 
kommunchef, ekonomichef, affärsområdeschef, personalchef och IT-chef. Vidare påpekar 
hon att det är viktigt att aldrig gå förbi IT-chefen, även om det är tänkt att lösningssäljaren 
inom teamet främst skall ha kontakt med denna person.  
 
Insamling av information 
Enligt samtliga respondenter är det key account managerns uppgift att samla in information 
om kunden ifråga. Ramsell har utvecklat en mall för Telia Partner som kallas för ”grundin-
formation” och som är uppdelad i fem olika delar: huvuduppgifter, bakgrund, nuläge, framtid 
och vår situation. I den första delen, huvuduppgifter, ingår information om kunden som 
adress, kundkategori, bransch, kund- och koncernkundansvarig. Bakgrund består av följande: 
ägarstruktur, varför äger ägarna företaget, historik, image på marknaden genom historien fram 
till nu, organisationsstruktur och styrelsesammansättning. Den tredje delen nuläge innefattar 
bland annat följande information: total omsättning, resultat och totalt antal anställda de 
senaste tre åren, kreditvärdighet, verksamhetsområden, vision, kundens viktigaste kunder, 
leverantörer och konkurrenter och marknadsandel. Den fjärde delen framtid består av inve-
steringsplaner, VD: s kommentarer och förslag till utvecklingsområden. Den sista delen vår 
situation innefattar bland annat tidigare kundansvariga, hur används våra produkter och 
tjänster, vad kunden tycker om oss, vilka aktiviteter har vi gjort och gör vi för kunden och 
vilken strategi har de. Uverud menar att det sammanfattningsvis inte finns något bra verktyg 
att jobba med. Hon påpekar dock att hon har skapat ett eget verktyg genom de affärsplaner 
som hon gör. Vidare förklarar hon att det finns ett dokument som delvis är gemensamt där det 
framgår vad kunden har för teknisk data, men menar att det kan vara svårt för vissa att utläsa 
detta då det är väldigt detaljförklarat. Vidare anser hon att det skulle behövas en mer allmän 
information för teamet, en databas där man kan spara all information. Enligt Rudolfsson görs 
en kundplan där hårddata om kunden finns med och som utgör underlag för analys. Han på-
pekar dock att det inte finns ett systematiserat system för mjukdata, det vill säga hur kunden 
mår eller hur de agerar i olika situationer, men anser att detta är en stor del av key account 
managerns arbete att känna till.   
 
Vidare är det key account managerns uppgift att göra en SWOT-analys för att ta reda på 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot, men kan ta hjälp av medarbetare inom teamet, menar 
Ramsell. Likaså Öhlund anser att det är viktigt att teamet måste ta stor hänsyn till den 
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konkurrensbild som råder hos kunden. Enligt Ramsell skall man då gå tillväga genom att man 
gör en SWOT-analys på det egna företaget, det vill säga vilken sits Telia Partner har hos den 
aktuella kunden. Därefter görs en SWOT-analys även på kunden och slutligen på eventuella 
konkurrenter till Telia Partner. Genom att utföra både en SWOT-analys på kunden och en på 
Telia Partner menar han att det bland annat är möjligt att se vilka styrkor Telia Partner har och 
hur dessa styrkor kan användas för att förverkliga kundens möjligheter, eller eliminera kun-
dens hot eller arbeta bort kundens svagheter. Vidare förklarar han att det även är möjligt att 
titta på kundens styrkor och hur Telia skall använda dem för att förverkliga sina möjligheter 
eller eliminera eventuella hot eller arbeta bort sina svagheter. Enligt Ramsell är SWOT-ana-
lysen ett av de viktigaste verktygen i KAM-arbetet, om det används på rätt sätt. Uverud menar 
att de inte kan påverka eller förutse om något problem skulle dyka upp, utan det är något som 
ibland sker hos kunderna. Däremot påpekar hon att de kan lyssna av kunden genom en god 
kontakt och relation, vilket hon anser är en gemensam uppgift. Rudolfsson menar att det görs 
en bedömning av relationen då de utför en SWOT-analys.  
 
Key account managern skall även göra en långsiktig plan för vad som skall göras, menar 
samtliga respondenter. Ramsell har utvecklat en plan som heter ”långsiktig plan/mission” som 
är den första planen key account managern skall börja arbeta med. Här skall följande frågor 
besvaras: Vilka är möjligheterna, hoten och/eller svagheterna kunden skall lyckas med/arbeta 
bort på ett till tre års sikt?, Vad kan du och din organisation göra för att hjälpa kunden att 
lyckas med ovanstående? Därefter skall key account managern skriva ner sin mission av sam-
arbetet med kunden på ett till tre års sikt. Det som skrivs ned skall vara svaret på kundens 
fråga: Varför skall vi köpa av dig? När missionen har blivit godkänd skall den skrivas in i den 
”långsiktiga planen” menar Ramsell. I den långsiktiga planen ingår mission, delmål och 
huvudaktiviteter. Enligt Ramsell skall den långsiktiga planen uppdateras minst en gång om 
året, eventuellt halvårsvis. Öhlund menar dock att fallet inte alltid är så att man kan göra 
något det första året, utan det kanske först kan göras år tre på grund av exempelvis dålig eko-
nomi hos kunden och förklarar att man då får lägga upp en särskild strategi för detta. Enligt 
Rudolfsson kan det förekomma konkurrerande lösningar inom företaget för hur kunden skall 
bearbetas. Enligt Uverud är planen ett levande dokument som skall hållas uppdaterad cirka 
två gånger per år. När aktiviteterna har genomförts skall de plockas bort från planen och om 
det tillkommer nya skall dessa tillföras till listan.    
 
Undersöka kundens beslutsprocess 
Key account managern skall även undersöka kundens beslutsprocess och Ramsell har utveck-
lat ett dokument för detta ändamål, som heter ”person och motivbeskrivning”. För att få en 
uppfattning om beslutsprocessen hos kunden skall man utgå ifrån de formella och informella 
beslutsfattarna i företaget och de skall delas in i användare, beslutsfattare, huvudkontakt-
person, kontaktperson och påverkare. Sedan menar Ramsell att dessa skall värderas om de är 
negativt, neutralt eller positivt inställda till Telia Partner. Vidare skall de sedan värderas efter 
om de har litet, medel eller stort inflytande gällande de frågor key account managern behöver 
beslut på. Slutligen skall det även värderas hur de prioriterar de frågor man tar upp hos kun-
den, vilket görs efter antingen låg, medel eller hög prioritet. Även Öhlund anser att det är 
viktigt att undersöka kundens beslutsprocess, där man dels skall titta på det rent organisations-
mässigt och vilka roller olika personer har. Han påpekar dock att det inte alltid är riktigt en-
kelt, då det ofta finns en mängd formaliteter vilket kan försvåra att verkligen påverka rätt per-
son. Vidare bör man enligt honom ta i beaktande att företag kanske använder sig av konsulter 
och bör då kartlägga vilken typ av konsult det är och vilken roll han har inom företaget. 
Uverud menar att hon försöker göra detta i mån av tid och påpekar att det är viktigt att veta 
hur det går till hos den specifika kunden för att underlätta för specialistsäljarna inom teamet. 
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Hon försöker då ta reda på vem som är påverkare, beslutsfattare, influencer och gatekeeper. 
Hon påpekar att påverkarna kanske inte är de som tar beslutet, men kan vara beslutsfattarens 
högra hand. Enligt Rudolfsson är det viktigt att veta vem som har mandat för vad och vem 
som fattar vissa beslut hos kunden. Det är också viktigt att kartlägga vilken process kunden 
har för detta för att veta vilka nivåer som är kritiska att ha kontakt med.  
 
För att kunna tillmötesgå kundens krav arbetar key account managern på ett väldigt 
strukturerat sätt, menar Ramsell. Först analyserar han kunden med hjälp av grund-
informationen och SWOT-analyserna för att sedan göra en preliminär långsiktig plan. Vidare 
skall han gå ut till kunden och redovisa denna långsiktiga plan och eventuellt justera den till-
sammans med denne, för att sedan genomföra den. Enligt Rudolfsson är det viktigt att 
sammanfoga en stor mängd information, allt ifrån webbmaterial till personliga besök och in-
formation från respektive säljare. Uverud menar att det är viktigt att analysera varför kunden 
ställer de krav som de gör på Telia Partner, då det ibland inte förefaller att vara så som de 
själva beskriver det. Hon anser att det är viktigt att analysera och fråga och tränga in på 
djupet, men absolut inte att ifrågasätta kundens krav. 
 
Leda ett KAM-team 
Rudolfsson förklarar att en key account manager arbetar tillsammans med ett team mot de 
kunder som har mer än ett lösningsområde. Enligt honom är key account managern själva 
katalysatorn inom teamet, då han skall hålla samman och leda teamet. Han påpekar dock att 
denne inte har något personalansvar för teamet, utan får tilldelat personer med olika roller och 
får sedan själv bestämma hur de skall användas. Även Uverud förklarar att det råder klart ut-
talade roller inom teamet. Enligt Öhlund ingår inte samtliga personer i teamet fullt ut, utan har 
andra uppgifter vid sidan av. Vidare förklarar han att key account managern har kontinuerliga 
möten med teamen och utarbetar kontinuerliga planer för teamet för de aktiviteter som skall 
genomföras hos kunden. Uverud menar att hon har två möten med teamet per år där de disku-
terar hur det ligger till på kontot, hur ekonomin ser ut och om hon har någon ny information 
om kunden. Vidare förklarar hon att vid dessa tillfällen får varje säljare inom teamet redogöra 
för vilka aktiviteter de har på gång och när de beräknas vara färdiga med dem. Ramsell menar 
att key account managern måste uppfattas som trovärdig av teamet, dels på grund av att de 
inte har något officiellt ledarskapsansvar, utan måste se till att de förtjänar detta ledarskap.  
 
Enligt Öhlund varierar det hur key account managern motiverar sitt team, beroende på vem 
man är som person, men han menar att mestadels brukar det ske genom att denne bistår med 
information. Rudolfsson påpekar att han inte dikterar för teamet hur de skall gå tillväga, utan 
ser istället till att förse dem med information för att kunna komma fram till nödvändiga beslut. 
Vidare menar Uverud att det är viktigt att man informerar teamet om vad som pågår för att få 
dem att känna sig delaktiga. Hon förklarar att hon lägger ut sina affärsplaner där samtliga 
inom teamet kan komma åt dem. Hon tillägger också att det är oerhört viktigt att uppmuntra 
varandra och att det är de små sakerna som är av betydelse. Enligt Öhlund bistår key account 
managern med övergripande information om kunden till teamet. Gäller det branschkunskap på 
expertnivå är det andra inom teamet som skall ta fram den här informationen, förklarar han. 
Enligt Rudolfsson sker motivationen genom ekonomiskt utfall, tekniskt framstående lösningar 
och att man har ett bra arbetsklimat inom teamet. Enligt Ramsell motiverar key account mana-
gern teamet genom att sätta upp en mission, bryta ned det till delmål, bryta ned delmålen till 
huvudaktiviteter och slutligen bryta ned dem till delaktiviteter. Sedan skall key account mana-
gern involvera personerna inom teamet utifrån deras mognad och därefter fördela ansvar för 
att slutligen följa upp arbetet. 
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4.4 Färdigheter en key account manager bör besitta 
Enligt Ramsell är man till stor del eniga inom Telia gällande de färdigheter en key account 
manager skall besitta. Han menar dock att detaljer alltid kan diskuteras. Öhlund menar att det 
har genomfört ett certifieringsprogram när en person skall bli en key account manager. Han 
tillägger att oftast är en key account manager en person som inte nödvändigtvis toppar i någon 
enskild produkt eller tjänste färdighet, utan som istället har en bred kompetens. Vidare 
förklarar Rudolfsson att det finns en beskrivning på de önskvärda färdigheterna inom Telia 
Partner. Uverud påpekar att det är viktigt att inte stöpa alla key account managers i samma 
form, utan se till att det finns en röd tråd hos alla, men att man sedan sätter sin personliga 
”touch” på rollen.  
 
De färdigheter kunden anser är viktigast hos key account managern, styrs till stor del av om 
kunden ser på det kortsiktigt eller långsiktigt och vilken nivå kunden befinner sig på, menar 
Ramsell. Han förklarar att personer på ledningsnivå värdesätter färdigheter som att kunna 
blicka framåt och se långsiktigt, att förstå att förändringar tar tid samt att kunna driva föränd-
ringar. Däremot menar han att folk på middle-management nivå önskar att key account mana-
gern skall förstå vilken hjälp de behöver för tillfället och att kunna leverera en person som kan 
lösa detta. Enligt Uverud värderar kunden kompetens och att key account managern skall 
kunna omsätta tankar och idéer till något praktiskt. Vidare förklarar hon att hon tror att 
kunden värdesätter att de känner sig trygga med key account managern som person och att de 
vet vad hon kan. Enligt Rudolfsson vill kunden kunna känna ett stort förtroende för key 
account managern och att denne skall kunna behandla integritet på ett bra sätt. Vidare för-
klarar han att kunden även värdesätter en key account manager som kan lyssna och kommu-
nicera.   
 
Personliga kvaliteter 
Enligt Öhlund är den sociala biten, relationsskapandet den viktigaste egenskapen för en key 
account manager. Han menar att fokus ligger mer på denna bit, än att ha kunskap om produk-
ter och tjänster. Vidare anser Uverud att det är viktigt att man kan vara social, kunna ta 
människor på ett rätt sätt och att tycka det är roligt att umgås med folk och att ha lätt för att 
prata. Enligt Ramsell är det även viktigt att key account managern skaffar sig en legitimitet 
och är trovärdig både ut till kund men även internt. Även Uverud anser att det är viktigt att 
vinna respekt hos kunderna genom att vara väl påläst, speciellt som kvinna i en ganska mans-
dominerad värld. Ramsell menar att försäljningsförmåga är oerhört viktigt då det är vad 
jobbet innebär, det vill säga att ständigt sälja in idéer. Han påpekar att det är mindre viktigt att 
sälja produkter, men däremot är det oerhört viktigt att sälja idéer.  
 
Fackkunskaper 
Ramsell menar att den ideale key account managern skall ha livserfarenhet och sitta på en stor 
produkt- och branscherfarenhet. Enligt Öhlund krävs det inte av en key account manager att 
denne skall ha full kunskap om produkter och tjänster. Även Rudolfsson anser att man inte 
behöver kunna all fakta om Telias Partners samtliga produkter, utan att istället ha en mer 
övergripande kunskap och att ha en schematisk lösning på vilka produkter passar kunden bäst. 
Däremot anser han att det krävs att man har god kunskap om kunden, kundens kund och i viss 
mån även kundens bransch för att kunna se kopplingar däremellan. Öhlund menar att key 
account managern skall ha kunskap om kundens produkt är ett led i något som kunden för-
ädlar, eller om kunden skall sälja vidare tjänsten eller om kunden skall använda tjänsten in-
ternt. Vidare menar Ramsell att man även skall förstå hur en organisation drivs ekonomiskt 
och vilka nyckeltal företaget tittar på och hur de används, vilket varierar från företag till före-
tag. Har man inte detta klart för sig uppfattas man inte som trovärdig när man kommunicerar 
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med ledningen, menar Ramsell. Enligt Öhlund är ekonomiska kunskaper ganska viktiga. 
Uverud förklarar att det är vedertaget att en key account manager är ekonomiskt mål- och 
resultatfokuserad. Enligt Rudolfsson räcker det med medelgoda ekonomiska kunskaper. 
Öhlund menar att man inte får ta för lätt på kulturella kunskaper då det existerar väldigt 
mycket lokalt i landet. Det gäller att ha en känsla för vilken kultur som råder i olika delar av 
landet och inom olika företag, menar Öhlund. Likaså Ramsell anser att om man är för hårt 
drivande i exempelvis en kommunal landstingsmiljö kan det försämra framgången då de upp-
fattar det som om man inte förstår deras situation. Vidare menar Öhlund att kommunikativa 
färdigheter är viktigt, både gällande i tal och skrift. Han påpekar dock att i dagsläget har Telia 
Partner flest nationella kunder, vilket innebär att svenska är det språk som används mest. 
Rudolfsson menar att språkfärdigheter är lite företagsberoende. Han själv använder inte engel-
ska språket i lika stor utsträckning som hans kollegor gör, men däremot menar han att man 
måste använda sitt modersmål på ett rätt sätt och att kunna vara nyanserad beroende på vem 
man för en dialog med.  
 
Intellektuell förmåga 
Rudolfsson menar att det är viktigt att ha ett helikopterperspektiv, en analytisk förmåga och 
strategisk förmåga. Uverud förklarar vidare att ett helikopterperspektiv är nödvändigt för att 
kunna ställa sig utanför ibland och titta på vad som egentligen händer och sker. Även Ramsell 
framhåller att det är nödvändigt att kunna lyfta blicken och kunna se lite längre fram. Vidare 
anser även Uverud att det är viktigt att kunna analysera och omsätta det hon hör och det hon 
får ta del av hos kunderna till praktiska saker. Hon menar att kunden inte alltid kan sätta ord 
på vad han egentligen vill ha, utan vet endast vilket behov han har. Vidare förklarar 
Rudolfsson att man bör ha ett strukturerat och utvecklat logiskt sinne. Han tillägger att det 
även är viktigt att våga vara lite visionär och inte alltid lita på andras versioner utan istället 
våga dra sina egna slutsatser. Likaså Uverud menar att det är viktigt att kunna tänka längre 
fram, att vara en slags visionär. Rudolfsson förklarar att man varje dag ställs inför viktiga stra-
tegiska beslut där det är viktigt att kunna tänka långsiktigt, både gällande teamet och kunden. 
 
Ledaregenskaper 
En ytterligare viktig uppgift Öhlund tar upp är ledaregenskaper, då key account managern är 
ledare till ca 50 % av sin tid. Rudolfsson menar att det är viktigt att kunna motivera och finna 
drivkrafter för teamet. Ramsell menar att personen även skall kunna entusiasmera och leda 
andra människor, det vill säga att få dem att göra det man anser är viktigt. En key account 
manager skall fungera som en lagledare menar Ramsell. Det är viktigt att man hejar på sina 
medarbetare och peppar dem, istället för att sitta på kontoret och tala om för dem vad de skall 
göra, förklarar han. Det är viktigt att ha ledarskapsfärdigheter menar Uverud, då en key 
account manager fungerar som en informell ledare även om det inte ingår i rollen att ha ett 
personalansvar. Rudolfsson anser att det är viktigt att kunna lyssna på kunderna men även in-
ternt. Enligt Öhlund är det viktigt att kunna kommunicera med kunden. Rudolfsson menar att 
det är viktigt att ha rätt nivå på sin kommunikation och förklarar att det exempelvis är en stor 
skillnad på språk mellan offentlig verksamhet och det privata näringslivet och därav måste 
dialogen och framtoningen bli på ett annat sätt. Enligt Öhlund behöver inte en key account 
manager ha en överdriven administrationsförmåga. Han förklarar att detta kan variera kraftigt 
då det finns de som är väldigt välstrukturerade och de som arbetar på ett annat sätt. Han 
tillägger att det inte finns någon sekreterare eller liknande tjänst som står till tjänst för key 
account managern. Ramsell menar att om key account managern har sin grund från säljsidan 
är det troligt att denne inte har en sådan utvecklad administrations- och organisationsförmåga 
utan är ofta duktigare på att bygga relationer. Därav behöver de ofta anstränga sig mer för att 
klara av denna färdighet, vilket de kan göra genom att ta hjälp av någon i sin närhet. 



ANALYS 
 

 41

5 ANALYS 
I detta kapitel har vi för avsikt att jämföra teorin angående våra fyra forskningsfrågor med 
den empiri vi samlat in genom intervjuer hos Telia Partner och BusinessResult. 
 
5.1 Varför företag använder Key Account Management 
Millman och Wilson anser att det finns ett stort behov av att introducera processer som under-
lättar interaktionen mellan en köpare och säljare. McDonald påpekar samtidigt att det säljande 
företaget måste behålla och utveckla sina nyckelkunder för att överhuvudtaget överleva. Dess-
utom menar Pardo och Fiocca att företag i allmänhet har kunder som är viktigare än andra och 
att relationerna med dessa är av stor vikt för företaget. Inom Telia finns det flera olika anled-
ningar till varför man börjat använda sig av KAM. Man förklarar att ett mervärde måste ska-
pas för kunden och att KAM underlättar interaktionen mellan köparen och säljaren samt hjäl-
per det säljande företaget att fördela resurserna på rätt sätt. Dessutom påpekar man att det inte 
går att erbjuda en produkt till en kund om man inte är väl insatt i kundens verksamhet. KAM 
erbjuder även företaget att komma in tidigare i kundens köpprocess och hjälper företaget att 
göra fler affärer med sina kunder. 
 
Behovet av att implementera KAM i verksamheten kan påverkas av utomstående krafter 
menar ett flertal författare som Cravens, Miller et al, McDonald et al, och Homburg et al. En-
ligt McDonald et al består dessa utomstående krafter av den snabba förändringen på mark-
naden, processförfining, mognad på marknaden, kundens makt och globaliseringen. Inom 
Telia Partner anser man att yttre krafter i omgivningen haft en viss påverkan, men att även 
inre krafter har påverkat företaget att börja använda KAM. Den inre påverkan har uppkommit 
genom att man insett att man blivit tvungen att börja använda denna arbetsmetod. Dessutom 
anser man inom Telia Partner att inre krafter påverkat på så sätt att man velat börja arbeta 
smartare, bättre och hitta nya arbetsmetoder. De yttre krafter som dock påverkat är att utveck-
lingen visat att KAM numera är en nödvändig metod att använda sig av då det behövs någon 
inom företaget som har ett kontoansvar för olika kunder. Den ökande konkurrensen som sker 
på marknaden har även den visat att företaget måste pröva på nya metoder för att komma åt 
fler affärer. Dessutom påpekar man inom Telia Partner vikten av att företagen måste ha en 
möjlighet att skräddarsy produkter beroende på att kunderna har olika behov. Man anser även 
att KAM på ett bättre sätt kan svara på kundens makt genom att arbetet med kunderna sker på 
olika nivåer och att kunderna numera är så pass mycket större än tidigare att företagen måste 
veta mer om kundens egen verksamhet. Att globaliseringen påverkat företaget anser man dock 
inte, mycket beroende på att man i regel endast arbetar med nationella kunder. 
 
Homburg et al menar att flera författare anser att användning av KAM bidrar till fördelar för 
det säljande företaget. Inom Telia Partner består dessa fördelar av att företaget får vara med 
tidigare i kundens köpprocess och får därmed vara med och diskutera det som ligger till grund 
för besluten. Fördelen med KAM är även att key account managern kan arbeta med övergrip-
ande frågor på ledningsnivå, medan lösningssäljarna får en möjlighet att arbeta med teknik 
och faktiska lösningar menar de. Genom att man även gör en helt annan, mer omfattande ana-
lys av kunden bidrar det till att företaget finner fler möjligheter än vad de annars skulle göra. 
Dessutom menar de att KAM bidrar till att en struktur i arbetet skapas och att detta i sin tur 
bidrar till att de blir mer framgångsrika i sitt arbete. Boles, Johnston och Gardner anser dels 
att KAM förbättrar relationerna med kunderna och dessutom bidrar till en mer stabil kundbas. 
Att kundbasen blir stabilare får även stöd från Cheverton. Även inom Telia Partner är man 
övertygad om att relationerna förbättras. Dels förklarar de detta med att man är på fler nivåer 
hos kunden genom att key account managern har kontakt med ledningen i det motsatta före-
taget medan specialisterna hos Telia Partner har kontakt med specialisterna hos det köpande 
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företaget. Dessutom menar de att man med hjälp av relationer kan vara med i kundens utveck-
ling. Man anser även att KAM är ett sätt för företaget att hålla reda på sina relationer. Vidare 
förklarar man inom Telia Partner att KAM leder till en mer stabil kundbas och att det är det 
som är en del av målet. Man menar att det är svårt för en konkurrent att komma in hos kunden 
om Telia Partner och kunden har ett bra förhållande. Man påpekar även att det finns ett verk-
tyg inom KAM som kallas för brickwalling som går ut på att företaget skall skydda sina 
kunder från angrepp från konkurrenter. Boles et al framhåller att den interna och externa 
kommunikationen har förbättras och genom att företaget får en bättre kunskap om kundens 
verksamhet kan en bättre kundtillfredsställelse skapas. Cheverton anser vidare att företaget 
uppnår konkurrensfördelar vid användning av KAM. Den interna och externa kommunika-
tionen förbättras avsevärt inom Telia Partner menar man och inte minst den interna på grund 
av att man vid användning av KAM arbetar inom team. Den externa förbättras genom att 
kunden numera har fler personer som de kan diskutera olika frågor med. Kunden får därmed 
ett djupare och bättre svar anser de. Dock påpekar man att den interna och externa kommu-
nikationens framgång till stor del styrs av hur väl man lyckas i arbetet. Den kan således både 
förbättras och försämras framhåller man. Inom Telia Partner anser man att kundtillfreds-
ställelsen ökat mycket beroende på att det numera finns en person som har ett kontoansvar 
och att man numera jobbar flera personer inom ett konto. Dessutom menar de på att relationen 
med kunderna är så stark att företaget får en direkt återkoppling från kunden och eftersom 
företaget i stort sett tar reda på kundens behov innan de själva märkt detta behov och däri-
genom driver utvecklingen för dem så ökar kundtillfredsställelsen. Konkurrensfördelarna upp-
står enligt dem i och med att företaget befinner sig väldigt tidigt hos kunden, förstår kundens 
behov och diskuterar dennes verksamhetsutveckling. Kunden ser även Telia Partner som pro-
aktiva i stället för reaktiva, vilket gör att dessa konkurrensfördelar uppstår.  
 
Spencer anser att användning av KAM bidrar till ökad lönsamhet och ökad försäljning. Jobber 
och Lancaster förklarar att försäljningsvolymen ökar och Burnett menar att vinsterna ökar. 
Inom Telia Partner menar man att de ekonomiska fördelarna ligger i att försäljningen blir mer 
selektiv och strukturerad, att vinsten och rörelseresultatet förbättras, att försäljningen ökar och 
att företaget finner fler affärsmöjligheter. Dessutom menar man på att företaget får större 
marknadsandelar och genererar mer intäkter.  
 
5.2 Hur företag identifierar och väljer nyckelkunder 
Millman och Wilson menar att företag har en bra känsla för vad som innefattas med en 
nyckelkund. Inom Telia Partner går dock meningarna isär angående detta. Å ena sidan anser 
man att man har en bra känsla för vad en nyckelkund är, men man påpekar även att företaget 
idag har en strategi som går ut på att hantera de kunder som företaget redan har. Således anser 
man att det finns brister i analysen och att kundselekteringen är alltför statisk. Dessutom 
poängterar man att varje key account manager fått nyckelkunder tilldelade sig och därför be-
höver key account managern inte fundera över vem som är en nyckelkund eller inte. Millman 
och Wilson definierar en nyckelkund som en kund som är strategiskt viktig för det säljande 
företaget. Cheverton anser dock att det är företaget självt som skall avgöra på vilka grunder 
nyckelkunderna bestäms utifrån de förhållanden som gäller för det enskilda företaget. Inom 
Telia Partner är nyckelkunder sådana kunder som företaget har ett bra förhållande med, ett 
win-winförhållande med, en kund som går att utveckla, en kund som ger nya affärer och som 
har en storleksmässig potential. Vidare förklarar man att kunden egentligen inte behöver ha 
handlat tidigare av Telia Partner utan det kan även vara en potentiell kund. För att nyckel-
kunderna ska gå att arbeta med inom team påpekar man att kunden dessutom måste ha en viss 
storlek på sin omsättning. Cheverton påpekar att identifieringen av nyckelkunder skall vara en 
drivkraft för agerande från företagets sida samt ett sätt att underlätta fördelning och använd-
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ning av verksamhetsresurser på. Inom Telia Partner anser man att kunderna identifieras för att 
kunna ingå i företagets bearbetning och identifieringen bidrar även till ett kundfokus eller be-
hovsfokus hos kunderna. Ojasalo, Millman och Wilson samt Pardo menar att identifieringen 
av nyckelkunder bör baseras på ett antal kriterier eller en status som nyckelkunden skall upp-
fylla. Sharma anser att företaget bör fastställa lönsamheten hos varje kund. Spencer som har 
en liknande uppfattning som Sharma framhåller att nyckelkunder kännetecknas av att de är 
stora kunder med proportionellt högt värde för leverantören i termer av försäljning och vinst. 
Fiocca anser att verklig och potentiell försäljning är de kriterier som skall avgöra. Inom Telia 
Partner styrs dessa kriterier till största del utifrån ekonomiska kriterier som omsättning, lön-
samhet, tillväxtfaktorer, avkastning och försäljningsvolym. Cheverton påpekar även vikten av 
att företaget analyserar kundens finansiella stabilitet. Finansiell stabilitet tar man hänsyn till 
inom Telia Partner, men är inte av någon avgörande vikt då deras kundstock, övervägande be-
står av finansiellt stabila företag. Vidare påpekar Sharma att de största kunderna inte alltid är 
de lönsammaste på grund av att de kräver störst prisrabatter. Inom Telia Partner delar man 
den uppfattningen delvis och menar på att de medelstora ofta kan vara procentuellt mest lön-
samma, just beroende på att de inte kräver lika stora prisjusteringar eller kräver mer resurs-
insatser. Man påpekar dock att det inte alltid är så, men att det ibland kan vara på det sättet.   
 
Pardo, Millman och Wilson samt Spencer anser att kriterierna som avgör vilka kunder som är 
nyckelkunder inte enbart bör basera sig på ekonomiska kriterier. Spencer förklarar att kriterier 
som kundens image på marknaden, innovativ produktdesign och internationella referens-
kunder är av stor betydelse. McDonald et al nämner kriterier som komplexitet på kundens 
krav, deras relativa styrka, konkurrensposition och nivå av färdigheter. Inom Telia Partner 
menar man att man plockat fram sådana kunder som är teknologiskt långt framme och börjat 
arbeta med dem. Dock påpekar man att det finns förbättringspotential inom detta område. 
Vidare förklarar man att marknadsmässiga kriterier som marknadsledarskap och öppnande av 
nya marknader är sådana kriterier som kan vara tillämpbara om kunden i fråga ligger i en grå-
zon mellan att vara en vanlig kund eller en nyckelkund. Vidare anser de att kunder storleken 
på kunderna och de kunder som företaget av olika anledningar inte få tappa är av betydande 
karaktär. Inom Telia Partner används även i viss mån konkurrensmässiga kriterier som att 
analysera kundens konkurrensposition och konkurrensnivå, men menar att få kunder är ut-
präglade på det sättet att inte ha några konkurrenter, vilket bidrar till att kriteriet har en be-
gränsad påverkan. Cheverton menar dock på att samtliga kriteriers vikt är beroende av före-
tagets egna förhållanden. Detta är något som man inom Telia Partner håller med om och för-
klarar att de har kriterier som de anser är av stor vikt medan andra företag i andra branscher 
kan värdesätta andra kriterier.   
 
Efter att företaget identifierat sina nyckelkunder bör en kontroll göras utifrån tre olika kriterier 
menar Turnbull. Dessa tre består enligt honom av överensstämmelsen med företagets strategi, 
genomförbarhet utifrån företagets resurser och jämförbarheten mellan olika nyckelkunder. 
Angående kontrollen av nyckelkunder råder det skilda meningar huruvida den tillämpas till-
räckligt idag. Inom Telia Partner anser man att det är key account managerns roll att göra en 
uppföljning av företagets kunder. Vidare menar man att kontroller av nyckelkunderna är något 
som man ser som ett mål, men att man kanske inte riktigt är där idag. Detta beror till stor del 
på att analysen inte är tillräckligt djup menar man. Cheverton förklarar vidare att samtliga 
kunder inte kan kallas för nyckelkunder och har därför utvecklat en modell för klassificering 
av nyckelkunder. I denna modell delar han in kunderna i fyra områden: key account, key 
development account, maintenance account och opportunistic account. Var man hamnar styrs 
av två uppsättningar faktorer menar han: kundattraktivitet och relativ styrka. Dessa två fakto-
rer styrs i sin tur av olika kriterier för att avgöra om kundattraktivitet respektive relativ styrka 
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är hög eller låg. Inom Telia Partner råder det även inom detta område delade meningar huru-
vida deras kunder är uppdelade i olika kategorier. Till viss del menar man att företaget be-
stämmer vilka kunder som man skall vårda och behålla samt vilka kunder som man skall 
lägga stor kraft på att utveckla. Man påpekar även att det finns rena nyckelkunder inom före-
taget samt sådana som företaget ser som potentiella nyckelkunder som sköts av distriktsan-
svariga och som följs upp av företaget för att se hur de utvecklas. På detta sätt menar man att 
företag både kan flyttas upp som nyckelkund och ner till distriktsansvariga beroende på hur de 
utvecklas. Samtidigt framkommer det att Telia Partner inte har olika kunder utan att alla 
kunder som de har är rena nyckelkunder, men att de internt kan få en annan dignitet. 
 
5.3 Hur en key account manager arbetar 
Enligt Edman och Laurelli är key account managern inte bara en säljare som fungerar som 
leverantörens kontaktman utan fungerar som medarbetare och partner för stora kunder. De 
menar även att partnerskap förekommer i större utsträckning än i det traditionella förhållandet 
kund-leverantör. Cheverton menar att en traditionell säljare ofta agerar som budbärare för att 
hjälpa kunden, medan en key account manager måste fungera som en ledare för sina kunder 
och han liknar rollen som att dirigera en orkester. Inom Telia Partner anser man att key 
account managern fungerar som kopplingen mellan Telia Partner och deras kunder som skall 
utnyttja Telia Partners totala resurser som passar för den specifika kunden. Vidare menar de 
att key account managern skall driva och utveckla kunden. Telia Partner förklarar att skill-
naden mellan en traditionell säljare och en key account manager är att den traditionella säl-
jaren har mer produktkunskap, medan key account managern skall kunna omsätta detta prak-
tiskt för att lösa kundens behov. De menar att key account managern har fler kontaktytor hos 
kunden än vad den traditionella säljaren har. Vidare anser Telia Partner, likväl som teorin att 
key account managern fokuserar mer på själva relationsskapandet, vilket en traditionell säljare 
inte har tid med i samma utsträckning. Ramsell är dock av den uppfattningen att relations-
försäljning är starkt överdriven och menar istället att det snarare gäller att förstå hur Telia 
Partners resurser skall utnyttjas för att lösa kundens problem. 
 
Key account managern har ansvaret för att leda och utöka företagets relationer med nyckel-
kunderna, menar Maister. Enligt Edman och Laurelli omfattar rollen flera olika funktioner 
som vanligtvis är fördelade på olika hierarkiska nivåer inom företaget. Inom Telia Partner 
anser man att key account managern skall ansvara för att kunden utvecklas, det vill säga han 
skall ha ett kundansvar. Det råder dock delade meningar inom Telia Partner huruvida key 
account managern skall utföra olika funktioner som tidigare delats upp på olika nivåer inom 
företaget, då en del anser att rollen innebär att endast ha ett kundansvar, medan vissa anser att 
det har blivit så att olika funktioner har lagts ut på key account managern. Millman och 
Wilson menar att key account managerns uppgifter skall vara att ansvara för försäljnings- och 
vinsttillväxt, samordna och skräddarsy försäljarens totala anbud, underlätta flernivå- och fler-
funktionella bytesprocesser samt att marknadsföra KAM-konceptet inom den egna orga-
nisationen. Inom Telia Partner anser man att de grundläggande uppgifterna är att kartlägga 
kunden och dennes behov, utveckla grundinformation om kunden, fånga upp nya affärer, göra 
ekonomisk uppföljning och att ansvara för att teamet fungerar. Vidare menar Edman och 
Laurelli att key account managern bör finna ett instrument för att mäta kundtillfredsställelse. 
Inom Telia Partner anser man att key account managern skall ansvara för att kund-
tillfredsställelse mäts, men behöver dock inte genomföra den själv. Vidare är man av den å-
sikten att key account managern skall ansvara för den mjuka mätningen, där kontinuerlig åter-
signalering från kunderna skall erhållas. 
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Enligt Maister har en key account manager ofta ansvar utan full befogenhet och Edman och 
Laurelli påpekar att han måste ha full befogenhet för att kunna fatta nödvändiga beslut. Även 
Telia Partner key account managers anser att de inte har full befogenhet för att själva kunna 
fatta samtliga beslut vid förhandlingar. De menar att det är en nödvändighet att ha mandat 
fullt ut, för att uppfattas som trovärdig ute hos kunden. Öhlund menar dock att ett sunt företag 
bör ha attestregler, dels av ekonomiska skäl men även för människors hälsa. Han anser ändå 
att key account managern har stor makt och stora möjligheter vid förhandlingar med kunden. 
Edman och Laurelli anser att key account managern skall ingå i företagets ledning. Vidare an-
ser McDonald och Rogers att key account managern skall ha kontakt med chefer på olika ni-
våer inom företaget, samt att ha regelbunden kontakt med företagsledningen. Inom Telia 
Partners ingår inte key account managern i företagets ledning, då de anser att det inte är deras 
uppgift att styra företaget utan skall endast ha ett kundansvar. De förklarar dock att de kan 
fungera som rådgivare vid olika tillfällen. Likväl som teorin förespråkar har man inom Telia 
Partner en öppen modell där key account managern skall ha kontakt med chefer på olika ni-
våer inom företaget. Dock anser vissa key account managerns inom Telia Partner att de inte 
har samma kontakt med den absoluta toppen inom företaget, utan det är något som de jobbar 
på. När det gäller kontaktpersoner hos kunden menar McDonald et al att key account mana-
gern främst skall ha kontakt med inköpsansvarig och övriga chefer. Även inom Telia Partner 
anser man att key account managern främst skall ha kontakt med personer på högre nivå, det 
vill säga med VD: n och de verksamhetsansvariga. Men som det ser ut idag är det inte alltid 
som så är fallet, utan detta är något man jobbar på inom Telia Partner. Vidare menar man 
inom Telia Partner att key account managern främst har kontakt med inköpsorganisationen 
under själva inledningsfasen. 
 
Pardo, Jobber och Lancaster menar att det ingår i rollen som key account manager att utveckla 
ett informationssystem över kunden och där skall informationen redovisas under olika rub-
riker. Även inom Telia Partner utför key account managern denna uppgift och går efter en ut-
vecklad modell som heter ”grundinformation” där information om kunden delas in i fem olika 
delar. Vidare förklarar Jobber och Lancaster att key account managern skall utföra en bedöm-
ning av hur kundens situation ser ut där problem, hot och möjligheter skall definieras, men 
även att analysera sina egna och konkurrenternas styrkor och svagheter. Detta är något man 
inom Telia Partner utför, då man utför en SWOT-analys både på kunden, på Telia Partners 
sits hos den aktuella kunden samt på eventuella konkurrenter till Telia Partner. Dessutom 
anser McDonald och Rogers att key account managern, utifrån information om affärsmiljön 
och kunder och konkurrenters aktiviteter, skall utföra en strategisk plan som skall utföras 
varje kvartal. Inom Telia Partner utför de både en plan som de kallar ”långsiktig 
plan/mission” och en som heter ”långsiktig plan” som skall uppdateras minst en gång om året, 
eventuellt halvårsvis. Key account managern skall även känna till kundens beslutsprocess och 
vilka hos kunden som ingår i denna och hur deras roll ser ut, menar Edman och Laurelli. Inom 
Telia Partner anser man att det är viktigt att titta på kundens beslutsprocess. De använder sig 
av ett dokument som de kallar för ”person- och motivbeskrivning”, där man noggrant delar in 
både informella och formella beslutsfattare i olika roller samt tittar på vilket sätt de är in-
ställda till Telia och även vilket inflytande de har. 
 
För att klara av att sälja till nyckelkunder menar ett flertal författare att key account managern 
behöver ha ett team vid sin sida, som han skall leda. Likväl inom Telia Partner arbetar key 
account managern tillsammans med ett team, där denne fungerar som själva katalysatorn för 
teamet som skall hålla samman och leda teamet. Maister anser att det är viktigt att key 
account managern motiverar teamet och bistår dem med information. Detta är även något man 
tar fasta på inom Telia Partner, då key account managern har möten med sitt team där in-
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formation ges om aktiviteter och dylikt som berör kunden ifråga. Vidare anser de att det är 
genom kontinuerlig information man motiverar personerna i teamet. 
 
5.4 Färdigheter en key account manager bör besitta 
Enligt McDonald och Rogers och Spencer råder det en mängd olika uppfattningar vilka fär-
digheter en key account manager skall besitta. Inom Telia Partner är man dock enig om vilka 
dessa färdigheter är, då man bland annat har utvecklat ett certifieringsprogram en blivande 
key account manager skall genomgå, samt att det finns en beskrivning inom företaget över de 
önskvärda färdigheterna. Dock påpekar man inom Telia Partner att det är viktigt att inte stöpa 
alla key account managers i samma form, utan varje person skall försöka sätta sin personliga 
”touch” på rollen, även om det skall finnas en röd tråd hos samtliga key account managers. 
Enligt McDonald och Rogers värderar kunden färdigheter som integritet och teknisk produkt-
kunskap följt av kunnande om kundens verksamhet. Inom Telia Partner anser man att dessa 
färdigheter styrs av om kunden ser kortsiktigt eller långsiktigt på relationen och på vilken nivå 
inom organisationen personen man frågar befinner sig på. De anser dock att kompetens, att 
kunna omsätta idéer till praktiska handlingar, att kunna lyssna och kommunicera med kunden 
samt att kunna behandla integritet är sådana färdigheter som kunden värdesätter. 
 
Boles et al menar att det är viktigt att en key account manager är ärlig mot kunden och vidare 
menar Edman och Laurelli samt McDonald och Rogers att han bör vara sympatisk då kunden 
eftersträvar personkemi för att det överhuvudtaget skall uppstå en affär. Inom Telia Partner är 
man också av den åsikten att key account managern bör vara trovärdig och att han skall efter-
sträva att vinna respekt hos kunden, vilket fås genom att vara väl påläst. En ytterligare person-
lig kvalitet författarna tar upp är försäljningsförmåga, som man inom Telia Partner anser är 
oerhört viktigt, men påpekar dock att sälja produkter är mindre viktigt då det är väsentligare 
att sälja in idéer. Gällande fackkunskap anser McDonald och Rogers att key account mana-
gern definitivt bör besitta tekniska kunskaper och Edman och Laurelli påpekar även att det är 
av stor vikt att besitta marknads- och branschkunskaper. Den ideale key account managern 
skall ha livserfarenhet och besitta en gedigen produkt- och branscherfarenhet, menar man 
inom Telia Partner. De påpekar dock att det inte krävs av honom att ha detaljkunskap om 
samtliga Telia Partners tjänster och produkter, utan istället ha en övergripande kunskap. Lik-
väl som teorin förespråkar anser man inom Telia Partner att key account managern skall ha 
god kunskap om kunden och kundens bransch. Vidare menar McDonald och Rogers att key 
account managern skall ha ekonomiska kunskaper för att klara av att se kopplingen mellan 
aktiviteter och kostnader. Även inom Telia Partner är de av denna åsikt då de anser att han bör 
kunna förstå hur en organisation drivs och vilka nyckeltal som är relevanta hos olika företag. 
Författarna betonar även kulturella färdigheter och språkfärdigheter. Gällande kulturella 
färdigheter menar man inom Telia Partner att man bör ha en känsla för vilken kultur som 
råder i olika delar av landet och även inom olika företag. Även kommunikativa färdigheter i 
tal och skrift skall finnas, men påpekar att svenska är det språk som används i störst utsträck-
ning.  
 
En key account manager blir effektivare när han fokuserar på att långsiktigt förstärka rela-
tionen menar Maister, och Sengupta et al betonar strategisk förmåga där han skall kunna ana-
lysera kundens organisation och de affärsproblem kunden har. Att ha ett helikopterperspektiv, 
en analytisk förmåga samt en strategisk förmåga, förklarar man inom Telia Partner är viktigt. 
Att kunna analysera kundens behov för att kunna omsätta det praktiskt anser de även är en 
viktig färdighet, då kunden inte alltid själv vet vad han behöver. Likväl som teorin anses det 
inom Telia Partner viktigt att kunna tänka långsiktigt och vara en slags visionär, då man varje 
dag ställs inför strategiska beslut som key account manager. Schultz och Evans menar att det 
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krävs av key account managern att kunna kommunicera med kunden. Vidare framhåller 
Edman och Laurelli att key account managern skall kunna lyssna på kunden och förstå hans 
problem och därmed hans behov. Likaså menar man inom Telia Partner att det är viktigt att 
kunna kommunicera med kunden men att även ha rätt nivå på kommunikationen, då denna 
skiljer sig avsevärt beroende på om man kommunicerar med en offentlig verksamhet eller 
företag inom det privata näringslivet. En key account manager skall även kunna agera som en 
ledare, menar Edman och Laurelli. Ledaregenskaper är något man värdesätter högt inom Telia 
Partner, då man anser att key account managern skall kunna motivera och finna drivkrafter för 
det team han arbetar tillsammans med. Dock anser de att han inte skall agera ledare i den 
mening att han skall styra folk till vad de skall göra, utan att istället agera som en slags lag-
ledare. Enligt McDonald och Rogers bör key account managern även besitta en administrati-
ons- och organisationsförmåga, vilket man dock inom Telia Partner anser är av mindre vikt.     
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån det resultat som framkommit vid vår 
undersökning av Telia Partner. Vi kommer även utifrån analysen att dra slutsatser för varje 
forskningsfråga. Slutligen kommer vi att ge rekommendationer till företaget, redovisa vårt 
teoretiska bidrag och ge förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Diskussion av resultaten 
Nedan diskuteras det resultat som framkommit vid vår undersökning av Telia Partner. 
 
Varför Telia Partner använder Key Account Management 
Det finns flera olika anledningar till varför Telia Partner använder sig av KAM i sin verksam-
het. Man menar dels att det skapar ett mervärde för kunden, underlättar interaktionen mellan 
en köpare och säljare, hjälper företaget att fördela sina resurser på ett bättre sätt, möjliggör att 
företaget kommer in tidigare i kundens köpprocess och hjälper företaget att göra fler affärer. 
Dessa anledningar anser vi är grunden till varför KAM används och att man inom företaget 
därför verkar vara fullt medvetna om varför de börjat använda KAM. Även om externa krafter 
till viss del påverkat företaget att börja använda sig av KAM anser man att det främst har 
funnits interna krafter som påverkat. Detta förklaras genom att företaget velat börja arbeta 
smartare, bättre, hitta nya arbetsmetoder och helt enkelt känt sig tvungna att implementera 
KAM i verksamheten. Vi tror att detta till stor del beror på storleken på de affärer som Telia 
Partner gör. Vi tror att behovet av KAM för dem är dubbelriktat. Vi tror att Telia Partner ser 
KAM som positivt i och med att de får en nära relation med kunden och därmed ökar möjlig-
heterna till affärer samtidigt som kunden känner att de vill ha en närmare kontakt och mer 
support. Att kunderna kräver mer support tror vi beror på att de köper komplexa lösningar för 
stora summor. De yttre krafterna som trots allt har påverkat Telia Partner är att det krävs en 
person som har ett kontoansvar för olika kunder både från kunden och från företagets sida, 
möjligheten att skräddarsy produkten för kunden och den ökade konkurrensen på marknaden, 
som bidragit till att företaget måste finna nya metoder att komma åt fler affärer.  
 
Fördelarna med KAM anser man inom Telia Partner är att en struktur skapas i arbetet och att 
företaget därigenom blir mer framgångsrika i sitt arbete. Dessutom menar man att key account 
managern kan arbeta med övergripande frågor på ledningsnivå medan lösningssäljarna kan 
fokusera på att ta hand om tekniken och de faktiska lösningarna. Genom att det även utförs en 
mer utförlig analys av kunden medför detta att fler affärsmöjligheter går att finna. Man anser 
även att kundbasen blir mer stabil, mycket beroende på att det är svårt för en konkurrent att 
bryta den starka relation som uppstår mellan företagen vid användning av KAM. Den externa 
kommunikationen mellan företagen anser man förbättras avsevärt beroende på att kunden nu 
har fler personer att tala med och svaren blir dessutom djupare och bättre. Detta tror vi till stor 
del beror på att det finns fler personer som är experter inom sitt eget område. Även den inter-
na kommunikationen förbättras i och med att man inom KAM arbetar i så kallade team. Detta 
arbetssätt tror vi är av stor betydelse inom KAM, inte bara för kunden utan även för företaget. 
Vi tror även att det bidrar till att varje person får en möjlighet att koncentrera sitt arbete inom 
sitt arbetsområde. Företagets anställda riskerar därmed inte att vara ”halvbra” på det mesta, 
utan varje team består istället av ett antal experter som arbetar med kunden. Kundtillfreds-
ställelsen ökar också för företaget vid användning av KAM menar man. Detta kan tydligt ut-
läsas av de ”kundnöjdhetsindex” som företaget analyserat. Mycket tror man att det beror på 
att företaget får en direkt återkoppling från kunden i och med den nära relationen som uppstår 
mellan dem. Dessutom påpekar de att företaget finns väldigt tidigt hos kunden, förstår deras 
behov och mer eller mindre driver kundens verksamhetsutveckling, vilket även det kan bidra 
till att kunden blir mer nöjd. Slutligen finns det självklart ekonomiska fördelar med att 
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använda KAM menar man inom Telia Partner. Dessa består i att marknadsandelar, 
försäljning, vinst och rörelseresultat ökar, försäljningen blir dessutom mer selektiv och före-
taget finner fler affärsmöjligheter. Vi tror att dessa fördelar är de som företaget i slutändan vill 
uppnå och genom användning av KAM tror vi dels att ekonomiska fördelar kan uppnås, men 
även andra icke-ekonomiska fördelar. Vi tror att detta i slutändan både gynnar Telia Partner 
och deras kunder.  
 
Hur Telia Partner identifierar och väljer nyckelkunder 
Definitionen av vad som är en nyckelkund för Telia Partner skiljer sig till viss del mellan de 
som vi har intervjuat. Å ena sidan definierar man nyckelkunder på samma sätt som teorin, 
medan man även menar på att företaget har en strategi som går ut på att ta hand om de nyckel-
kunder som företaget redan har och att key account managern inte behöver veta vilka nyckel-
kunderna är då de får dessa tilldelade till sig. Vad detta beror på är dock svårt att säga enligt 
vår mening. Däremot verkar det inom företaget finnas en någorlunda överensstämmande upp-
fattning om på vilka kriterier en nyckelkund bör väljas utifrån. Inom Telia Partner väljs dessa 
nyckelkunder likt teorin mycket utifrån ekonomiska kriterier. Dessa kriterier menar Telia 
Partner är omsättning, lönsamhet, tillväxtfaktorer, avkastning och försäljningsvolym. Detta 
tror vi beror på att företaget i möjligaste mån vill fokusera sina resurser på de ställen där av-
kastningen är som störst. Inom företaget medger man dock att även andra faktorer som inte är 
lika utpräglade ekonomiska kriterier kan vara av betydelse vid identifieringen av en nyckel-
kund. Många av dessa är dock av begränsad betydelse eftersom störst fokus trots allt ligger på 
de ekonomiska kriterierna menar man. De som nämns i detta sammanhang är kunder som är 
teknologiskt långt framme, innehar ett marknadsledarskap, bidrar till öppnande av nya mark-
nader för Telia Partner och vilken konkurrensnivå kunden har. Likväl som vi nämnt tidigare 
tror vi att företaget vill fokusera sina resurser där avkastningen är som störst varför de icke 
ekonomiska kriterierna enligt vår tro får en mindre betydelse för företaget.  
 
Kontrollen av nyckelkunder anser man inom Telia Partner är key account managerns uppgift. 
Man påpekar dock att kontrollen av nyckelkunder är något som man ser som ett mål, men 
medger att företaget inte riktigt fullt ut tillämpar detta idag. Vidare förklarar man att detta till 
stor del beror på att analysen av nyckelkunderna inte är tillräckligt djup. Beroende på de bris-
ter som finns i analysen inom företaget tror även vi att kontrollen av nyckelkunderna därför 
innehar vissa brister. 
 
I och med att det råder delade meningar huruvida kunderna inom Telia Partner är uppdelade i 
olika områden är det svårt att dra slutsatser om detta. En viss antydan till uppdelning går dock 
att finna hos Telia Partner, vilken dels består i att företaget påpekar att man bestämmer vilka 
kunder som man skall vårda och behålla samt vilka kunder som företaget skall lägga stor kraft 
på att utveckla. Dessutom menar man att det finns rena nyckelkunder och kunder som sköts 
av distriktsansvariga inom företaget. De sistnämnda följs av företaget för att se hur de utveck-
las. I vissa fall förklarar man att de med tiden kan bli nyckelkunder.  
 
Hur en key account manager arbetar inom Telia Partner 
Inom Telia Partner skall key account managern fungera som kopplingen mellan Telia Partner 
och deras nyckelkunder. Något som betonas inom organisationen är att denne skall tillgodose 
kundens behov genom att erbjuda en skräddarsydd lösning, genom att använda sig av Telia 
Partners totala resurser. Vidare har det framkommit att man anser att key account managern 
har ett större kontaktnät hos kunderna och fokuserar på relationsskapandet i större utsträck-
ning än vad den traditionella säljaren gör. Dessutom är man inom Telia Partner överens om att 
key account managern skall ansvara för att kunden utvecklas och att han även skall driva 
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denna utveckling. Ytterligare grundläggande arbetsuppgifter som framkommit är att key 
account managern skall utveckla ett informationssystem över kunderna, göra en långsiktig 
plan, göra ekonomisk uppföljning, utföra SWOT-analys, undersöka kundens beslutsprocess 
samt att leda sitt kundteam och ansvara för att det fungerar. Vi anser att Telia Partner verkar 
vara väl medvetna om vilken roll key account managern skall ha och det framgår klart att key 
account managern har ett stort ansvarsområde och skall utföra en mängd olika typer av arbets-
uppgifter. Vi har även noterat att man inom Telia Partner fäster stor vikt vid att key account 
managern skall undersöka och kartlägga kundens behov, för att få reda på hur man skall 
kunna tillgodose behovet på bästa tänkbara sätt. Något vi även reflekterade över är att man 
inte alltid nöjer sig med att ta reda på kundens behov, utan även att man analyserar varför be-
hovet finns och om det verkligen är kundens behov. Detta är något vi tycker är bra då vi får 
känslan av Telia Partner alltid sätter kunden i första rum och koncentrerar sig på att få kunden 
nöjd och tillfredsställd.  
 
Gällande key account managerns befogenheter har vi uppmärksammat att det anses vara önsk-
värt med ett utökat mandat. I dagens läge måste de få ett godkännande från de olika produkt-
hus som finns inom Telia Partner, innan de kan avsluta förhandlingarna med kunderna. De på-
pekar att det är viktigt att ha fullt mandat vid förhandlingar för att uppfattas som trovärdig ute 
hos kund. Vi kan dock förstå att Telia Partner har valt att ha attestregler, då vi anser att många 
av de affärer key account managern ansvarar för handlar om stora summor. Men självklart 
skall key account managerns vardagliga arbete inte påverkas av detta och denne skall heller 
inte känna att han inte uppfattas som trovärdig ute hos kund, vilket vi tror kan påverka hans 
självförtroende i slutändan. Inom Telia Partner anser man inte att key account managern skall 
ingå i företagets ledning, då han skall ha ett kundansvar och inget annat. Vi tror att det är 
vanligt att han inte ingår i företagets ledning och vi anser inte heller att han skall göra det, då 
hans arbetsuppgifter inte består av frågor av denna karaktär. Vi anser att han redan har ett så 
pass stort ansvar, att en roll i ledningen skulle ta allt för mycket tid av hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter, vilket vi i sin tur tror skulle påverka kunden. Något som däremot är bra inom 
Telia Partner är att man anser att key account managern skall ha tillgång till chefer på olika 
nivåer inom organisationen. Dock framkom det att kontakten med chefer på VD-nivå inte 
ännu fungerar fullt ut, men att det är något man är medveten om och jobbar på. Detta tror 
även vi är viktigt att man inom Telia Partner fortsättningsvis arbetar med att utveckla.   
 
Färdigheter en key account manager bör besitta inom Telia Partner 
Inom Telia Partner verkar man vara väl medvetna om att key account managern skall besitta 
en mängd olika färdigheter för att kunna agera rollen på ett fullvärdigt sätt. Det har fram-
kommit att man till stor del är eniga om vilka färdigheter key account managern skall besitta. 
De är dock medvetna om att det inte går att stöpa alla i samma form och poängterar att de fak-
tiskt eftersträvar en personlig ”touch” hos key account managern. Vi anser att det är klokt att 
resonera utifrån att key account managern skall besitta ett antal grundläggande färdigheter, 
men även att man värdesätter olika personers karaktärsdrag. För att kunna avgöra vilka färdig-
heter kunden värdesätter, menar man inom Telia Partner att det beror på om personen man 
frågar ser kortsiktigt eller långsiktigt på relationen och på vilken nivå han befinner sig på, 
men framhåller dock färdigheter som kompetens, att kunna omsätta idéer till praktisk hand-
ling, lyssna och kommunicera samt att kunna behandla integritet. Vi anser att det är bra att de 
är medvetna om och intresserade av vilka färdigheter kunden värdesätter, då det kan under-
lätta att tillgodose kundens förväntningar och behov, vilket i slutändan bidrar till en mer nöjd 
kund.  
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Inom Telia Partner anses den ideale key account managern ha livserfarenhet och besitta en 
stor produkt- och branscherfarenhet. Dock påpekar man att det inte krävs av honom att ha 
detaljkunskaper om samtliga Telia Partners tjänster och produkter utan framhåller att det 
istället gäller att sälja in idéer. Vi tycker att det verkar förnuftigt att han inte skall besitta 
detaljkunskap om de tjänster och produkter Telia Partner säljer, då vi anser att key account 
managern i första hand skall rikta sin uppmärksamhet till att lösa kundens behov och att där-
efter sälja in idéer. Den eventuella kunskap han saknar om en tjänst eller produkt anser vi 
lämplig lösningssäljare i teamet kan och skall bistå med. Färdigheter som att vara analytisk, 
tänka långsiktigt, vara visionär, ha en strategisk förmåga samt att ha ett helikopterperspektiv, 
var ett genomgående svar vi erhöll från respondenterna. Anledningen till detta tror vi beror på 
att KAM är ett arbetssätt som har ett långsiktigt fokus, där key account managern måste 
kunna analysera kundens behov och se långsiktigt på relationen och att erbjuda de lösningar 
kunden vinner på långsiktigt och inte endast i dagsläget. Då key account managern är ledare 
för sitt kundteam anses det även inom Telia Partner att key account managern bör ha ledar-
egenskaper, dock skall han inte agera chef genom att domdera och ställa, utan i egenskap av 
en slags lagledare som hejar på och stödjer sitt team. Vi anser att det är väldigt viktigt att han 
inte kör över sina medarbetare, då han är väldigt beroende av sitt team för att överhuvudtaget 
lyckas leverera en komplett lösning till kunden. Vidare arbetar key account managern och 
teamet så tätt ihop att vi tror att det krävs ett gott samarbete för att lyckas bli så effektiv som 
möjligt. Då en stor del av KAM-arbetet innebär att förstå kunden och dennes problem anser vi 
att det är klokt att man inom Telia Partner även betraktar färdigheter som att kunna kommu-
nicera med kunden på ett rätt sätt och att lyssna för att förstå dennes problem.  
 
6.2 Svar på forskningsfrågor 
Nedan följer slutsatserna för de fyra forskningsfrågorna. 
 
Varför väljer företag att använda sig av Key Account Management? 
De slutsatser man kan dra är att det inte är någon enskild faktor som avgör varför företag 
använder sig av KAM. Till stor del handlar det om att företagen vill finnas med tidigt i 
kundens köpprocess vilket hjälper dem att göra fler affärer. Behovet av att använda KAM 
kommer såväl från externa som interna krafter. Det finns dock en tendens till att de interna 
krafterna har den största påverkan på företagen. KAM skapar även fördelar för både det 
säljande som köpande företagen, som till stor del är av ekonomisk karaktär. Genom att 
företagen använder sig av KAM ökar såväl marknadsandelar, försäljning och vinst. Utöver de 
ekonomiska fördelarna består fördelarna även i att arbetssätt och arbetsfördelning blir mer 
strukturerat, mycket beroende på att man arbetar i team. Dessutom får företagen en bättre 
kommunikation med kunden. 
 
Hur identifierar och väljer företag sina nyckelkunder? 
Identifieringen av nyckelkunder sker inte utifrån någon specifik process. Istället sker identi-
fieringen till största del utifrån kriterier som en kund är tvungen att uppfylla, som främst är av 
ekonomisk karaktär. Även inom detta område finns det dock andra icke ekonomiska faktorer 
som har en viss påverkan och dessa handlar främst om hur kundens situation ser ut som 
helhet. Att kontrollera nyckelkunderna för att kunna avgöra om de även i framtiden skall 
klassas som nyckelkunder är inget som man inom företagen gör i någon märkbar utsträckning. 
Det finns en viss tendens till att företagen väljer att dela upp sina kunder i olika kategorier. 
Denna uppdelning utförs genom att företagen väljer ut vilka kunder som man skall vårda och 
behålla samt vilka kunder som man skall satsa på att utveckla. 
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Hur arbetar en key account manager? 
En key account manager arbetar till skillnad från en traditionell säljare mycket mer som 
relationsskapare. Key account managern skall vara kopplingen mellan företaget och dess kund 
och skall kunna erbjuda kunden en skräddarsydd lösning genom att använda sig av företagets 
totala resurser. Eftersom key account managern har ett antal kunder tilldelade sig är 
arbetsuppgifterna övervägande förknippade med arbete mot just dessa kunder, vilket betyder 
att denne har ett stort ansvarsområde där en mängd arbetsuppgifter ingår. Vidare består en stor 
del av det dagliga arbetet att samordna och styra det team som key account managern har vid 
sin sida för att kunna sköta nyckelkunderna. En key account managers befogenheter är inte 
fullständiga, men de har de befogenheter som krävs för att klara av sitt arbete utan större 
problem. Inte heller ingår denne i företagets ledning, men har möjlighet att stämma av sitt 
arbete på olika nivåer inom företaget. Key account managern har även främst kontakt med 
den hierarkiska toppen hos kunden. 
 
Hur ser de färdigheter ut som krävs av en key account manager? 
En key account manager skall besitta en mängd olika färdigheter. Det är svårt att urskilja 
exakt vilken eller vilka färdigheter han skall besitta, då det anses att en blandning är att före-
dra. Dock är färdigheter som livserfarenhet, produkt- och branscherfarenhet, kunna sälja in 
idéer, vara analytisk, tänka långsiktigt samt att kunna agera ledare viktiga att en key account 
manager behärskar. Vad som även anses viktigt är att varje key account manager skall sätta 
sin personliga ”touch” på sin roll och att företag inte eftersträvar att stöpa alla i samma form. 
Det är heller inte så enkelt att avgöra vilka färdigheter kunden värderar, då det beror på om 
denne ser kortsiktigt eller långsiktigt på relationen och vilken nivå personen ifråga befinner 
sig på. Dock bedöms följande färdigheter vara generellt uppskattade av kunden: kompetens, 
att kunna omsätta idéer till praktisk handling, lyssna och kommunicera samt att kunna be-
handla integritet. 
 
6.3 Rekommendationer 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att det verkar som om Telia Partner besitter en 
bred kompetens inom KAM. Fortfarande utbildas de anställda inom KAM under ledning av 
Anders Ramsell på BusinessResult Sverige AB och vi tror att de kommer ha mycket nytta av 
denna även framöver och utvecklas ännu mer. I empirin har det dock framkommit att iden-
tifieringen av nyckelkunder är alltför statisk och generell. Vidare anser vi att det finns tydliga 
brister i företagets analys av nyckelkunder. Vi anser att det finns tydliga tecken på att man 
inom företaget resonerar som att när en kund väl har blivit en nyckelkund kommer den även 
framöver att vara en nyckelkund. Beroende på att nyckelkunderna kräver mer resurser bör 
dessa endast enligt oss satsas på dem som är, efter Telia Partners kriterier, nyckelkunder. 
Vissa kunder kanske inte bör vara en nyckelkund och bör därför kanske tas om hand av andra 
personer eller avdelningar inom företaget. Meningen är ju ändå i slutändan att kunderna skall 
vara lönsamma. Denna analys tycker vi skall tillämpas kontinuerligt inom företaget och vi tror 
att detta kan bidra till en viss kostnadseffektivitet. Dessutom anser vi att företaget bör fundera 
över vilka kriterier som verkligen kännetecknar en nyckelkund. Som det är idag finns det allt-
för spridda åsikter om vilka kriterier som kännetecknar en nyckelkund inom Telia Partner. 
Definitionen av nyckelkunder tror vi gynnar alla inom företaget då det skapar en gemensam 
uppfattning som vi anser är viktig att ha. Pardo tar upp detta i sin process för att identifiera 
nyckelkunder och menar att kriterierna bör bestämmas genom att personer inom företaget 
skall bidra med sina egna synpunkter för att slutligen få fram en komplett lista av kriterier 
som kännetecknar företagets nyckelkunder. 
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Kriterierna som används för att identifiera nyckelkunder anser vi bör vidgas en aning. Då 
KAM till stor del handlar om att ligga ”ett steg före” tycker vi även att kriterierna bör vara ut-
formade efter detta motto. Även om vi håller med Telia Partner om att fokus bör läggas på de 
ekonomiska kriterierna anser vi även att man bör använda sig av kriterier som på andra sätt 
kan hjälpa till att identifiera kunder om än på längre sikt. Slutligen har vi uppmärksammat att 
det vore önskvärt bland Telia Partners key account managers att utöka de befogenheter de har 
idag. I dagsläget är de tvungna att erhålla en fullmakt för varje enskild affär samt att få ett 
godkännande från högre instans. Vi anser att det är viktigt att de inte känner att de blir 
hindrade i sitt dagliga arbete, varför vi tror att det vore värt att diskutera denna fråga närmare 
inom Telia Partner.  
 
6.4 Teoretiskt bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår uppsats funnit vissa skillnader mellan det som tas upp i teorin jämfört med det 
empiriska materialet. I teorin påpekas det att yttre krafter påverkar företag till att börja använ-
da sig av KAM i verksamheten. Detta stämmer till viss del med vad som framkommit i den 
empiriska undersökningen, men här anses istället de inre krafterna haft en större påverkan. 
Utifrån detta anser vi att det skulle vara intressant att titta närmare på om det är de yttre eller 
inre krafterna som har störst påverkan. De yttre krafter som teorin tar upp anser vi kan kom-
pletteras med ett par andra som framkommit i vår undersökning. Dessa är att dagens kunder 
kräver ett kontoansvar, att de vill veta vem som företräder det säljande företaget och att det 
säljande företaget önskar bli mer framgångsrik i sitt kundarbete. Vidare framgår det i teorin 
att nyckelkunderna inte bara skall väljas utifrån ekonomiska kriterier. Resultaten i vår under-
sökning visar dock att de ekonomiska kriterierna har störst betydelse vid val av nyckelkunder. 
Övriga kriterier fäster företaget ingen större vikt vid. Därmed uppstår ett intresse av att när-
mare undersöka de kriterier som verkligen styr företagens val av nyckelkunder. 
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INTERVJUER 
 
Personlig intervju 
 

Alf Öhlund, Försäljningschef  
Telia Partner - Key Account Management Team Norrland 
2002-11-28, kl. 08.30 (1 timme, 50 minuter) 
 
Monica Uverud, Key account manager 
Telia Partner 
2002-11-29, kl. 14.00 (1 timme, 50 minuter) 
 
Telefonintervju 
 

Bengt Rudolfsson, Key account manager 
Telia Partner 
2002-12-06, kl. 15.00 (1 timme, 30 minuter) 
 
Anders Ramsell, Resultatkonsult 
BusinessResult Sverige AB 
2002-12-09, kl. 08.00 (1 timme, 10 minuter) 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Frågor om företaget 
- Verksamhetsbeskrivning? 
- Antal anställda? 
 
Frågor till respondenten 
- Namn? 
- Befattning? 
 

Varför väljer företag att använda sig av Key Account Management? 
 

• I vilket syfte använder Ni KAM i verksamheten? 
 

• Har yttre krafter i omgivningen påverkat Er till att använda KAM? Om ja, hur? 
 

• Har följande krafter bidragit till att Ni använder KAM i verksamheten?  
Om ja, varför och hur kan KAM svara på dessa krafter? 

 

- den snabba förändringen på marknaden  
- processförfining 
- mognad på marknaden  
- kundens makt  
- globalisering  

 

• Finns det fördelar med att använda KAM i verksamheten? Om ja, vilka är dessa? 
 

• Bidrar KAM till att utveckla bättre relationer med kunderna? Om ja, hur och varför? 
 

• Anser Ni att KAM bidrar till en mer stabil kundbas? Om ja, på vilket sätt? 
 

• Har KAM bidragit till bättre kundtillfredsställelse? Om ja, hur? 
 

• Har KAM gjort det möjligt för Er att skapa konkurrensfördelar? Om ja, hur? 
 

• Tycker Ni att KAM förbättrar den interna och externa kommunikationen? Om ja, hur? 
 

• Har ni upplevt att KAM har bidragit till att skapa referenskunder på den inhemska och 
internationella marknaden? Om ja, hur? 

 

• Bidrar KAM till några ekonomiska fördelar för företaget? Om, ja vilka? 
 

Hur identifierar och väljer företag sina nyckelkunder? 
 

• Anser Ni er ha en bra känsla för vad som innefattas av en nyckelkund? Om ja, vad är 
en nyckelkund för Er? 

 

• Överväger Ni vad ni vill med era nyckelkunder? Om ja, varför? 
 

• Identifierar Ni nyckelkunderna och vad bidrar identifieringen till för Er? 
 

• Samlar Ni in information om kunden innan valet sker? Om ja, hur? 
 

• Går Ni tillväga på ett speciellt sätt för att identifiera era nyckelkunder? Finns det en ut-
talad process inom företaget?  

 

• Använder Ni er av olika kriterier för att identifiera nyckelkunderna? Om ja, vilka? 
Ändras dessa kriterier över tiden? 
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• Vilka kriterier inom följande områden anser Ni är av betydelse för er verksamhet? 
- ekonomiska 
- marknadsmässiga 
- teknologiska 
- kundmässiga 
- konkurrensmässiga 

 

• Anser Ni att dessa kriterier är beroende av företagets egna förhållanden? Om ja, på 
vilket sätt? 

 

• Gör Ni någon kontroll efter det att identifieringen är gjord? Om ja, hur går Ni tillväga? 
 

• Vilka kunder anser Ni är lönsammast? 
 

• Har Ni flera olika typer av nyckelkunder? Om ja, vilka är dessa? 
 

• Har dessa delats in i olika grupper och vilka kriterier avgör vem som hamnar var? 
 

• För att kunna avgöra var kunden hamnar, tar Ni även i beaktande vilka kriterier som 
kunden anser gör företaget attraktivt? Om ja, vilka kriterier avgör detta? 

 
Hur arbetar en key account manager? 

 

• Vad innebär begreppet key account manager för Er? 
 

• Anser Ni att rollen skiljer sig från en traditionell säljare? Om ja, hur? 
 

• Vilket ansvar anser Ni att en key account manager skall ha? 
 

• Vilka arbetsuppgifter skall enligt Er ingå i rollen som key account manager?  
 

• Anser Ni att en key account manager är ytterst ansvarig för en rad olika funktioner 
som traditionellt delas upp på flera olika befattningar inom företaget? Om ja, vilka?  

 

• Är det key account managerns uppgift att mäta kundtillfredsställelse? Om ja, hur? 
 

• Vilka befogenheter har en key account manager?  
 

• Ingår key account managern i företagets ledning, antingen i den övergripande före-
tagsledningen eller i marknadsledningen? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

• Har key account managern kontakt med chefer på olika nivåer inom företaget? Om ja, 
med vilka? 

 

• Vilka har key account managern främst kontakt med hos det säljande företaget? 
 

• Har key account managern utvecklat ett informationssystem över kunderna? 
Om ja, hur är denna data redovisad? 
 

• Ingår det i rollen att utföra en bedömning av relationen, där problem, hot och möjlig-
heter definieras samt en analys av Era och konkurrenters styrkor och svagheter? 

 

• Görs det någon strategisk plan för att kunna fastställa vilken strategisk riktning före-
taget bör följa? Om ja, hur görs den och hur ofta uppdateras den? 

 

• Ingår det i key account managerns roll att undersöka hur kundens beslutsprocess går 
till? Om ja, hur går detta till?  

 

• Hur arbetar key account managern för att kunna tillmötesgå kundens krav?  
 

• Arbetar key account managern tillsammans med ett team? 
Om ja, hur ser rollen ut för key account managern inom detta team? 
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Hur ser de färdigheter ut som krävs av en key account manager? 
 

• Är Ni eniga inom företaget vilka färdigheter en key account manager skall besitta? 
 

• Vilka färdigheter anser Ni är de viktigaste och varför? 
 

• Hur viktiga anser Ni att följande färdigheter är och varför? 
 

- personliga kvaliteter 
- fackkunskaper 
- intellektuell förmåga 
- ledaregenskaper 

 

• Vilka färdigheter anser Ni är de viktigaste ur kundens synvinkel och varför? 
 

• Har Ni något övrigt att tillägga? 


