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Abstract!
!

Title:!Value&creation&and&Key&Account&Management&

&

Authors:!Madelene&Laghamn&&&Lovisa&Törnblom&

&

Supervisor:!Henrik&Nehler&

&

Background:!The&logic&behind&Key&Account&Management&(KAM)&lies&in&the&fact&that&a&small&part&of&the&

customers&represents&the&biggest&part&of&a&company’s&revenues.&Through&the&work&with&KAM,&companies&

choose&its&strategically&most&important&customers;&its&so&called&key&accounts&and&dedicate&these&more&

resources&than&compared&to&others.&However,&the&literature&in&KAM,&have&not&enough&raised&the&question,&

which&value&that&is&created&through&this&way&of&working&nor&how&this&value&can&be&measured.&Therefore,&

the&main&focus&of&this&study&is&within&this&field&of&study&and&it&is&pursued&through&the&eyes&of&the&selling&

company.&

&

Aim:!The&aim&of&this&study&is&to&explore,&analyze&and&describe&which&value&and&how&this&is&created&for&the&

selling&company&through&the&work&with&KAM&and&furthermore&how&this&can&be&measured.&

!&

Completion:!Through&the&use&of&already&existing&literature,&within&the&field,&an&own&definition&has&been&

created.&This&definition&has&together&with&the&aim&set&the&framework&for&the&model&for&analyses&that&has&

been&created.&The&model&has&been&used&to&facilitate&the&data&collection&and&leads&to&the&conclusions&of&

this&study.&The&empirical&work&of&this&study&contains&of&interviews&from&three&companies;&Toyota&Material&

Handling&Sweden,&Ericsson&AB&and&Scania&CV&AB.&

!&

Conclusion:!Among&others,&benefit&in&terms&of&improved&relationships,&more&satisfied&customers,&

increased&sales&and&increased&market&share&have&been&seen.&Potential&problems&have&been&seen&in&the&

literature&as&well&as&during&the&interviews&in&terms&of&for&example&an&organizational&complexity,&increased&

dependence&on&the&key&accounts&and&internal&conflicts&that&may&arise.&&Measuring&these&types&of&benefits&

and&disadvantages&is&not&done&easily&and&intuition&is&commonly&used&assessing&the&value&that&is&created&

through&the&work&with&KAM.&The&total&judgment&is&that&KAM&and&its&appropriateness&is&made&by&a&feeling&

which&is&not&enough&according&to&the&authors.&

&&

Key!Words:&Key&Account&Management,&value,&measuring,&integration,&definition&
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Sammanfattning!
!

Titel:&Värdeskapande&till&följd&av&Key&Account&Management&

&&

Författare:&Madelene&Laghamn&&&Lovisa&Törnblom&

&&

Handledare:&Henrik&Nehler&

&&

Bakgrund:!Logiken&bakom&Key&Account&Management&(KAM)&bygger&på&att&en&liten&andel&av&ett&företags&

kunder&står&för&den&största&delen&av&dess&intäkter.&Vid&KAM&väljer&företag&ut&dessa&strategiskt&mest&viktiga&

kunder,&kallade&nyckelkunder&och&tillägnar&dessa&mer&resurser&och&uppmärksamhet&jämfört&med&de&

ordinarie.&Dock&har&litteraturen&om&KAM&inte&i&någon&större&utsträckning&berört&vilket&värde&som&skapas&

till&följd&av&KAM&eller&hur&detta&värde&kan&mätas.&Därav&ligger&examensarbetets&huvudfokus&inom&detta&

forskningsområde&inom&detta&område&och&fokus&ligger&framförallt&på&det&säljande&företagets&perspektiv.&

!&

Syfte:!Syftet&med&detta&examensarbete&är&att&undersöka,&analysera&och&beskriva&vilket&värde&samt&hur&

detta&skapas&för&det&säljande&företaget&genom&användningen&av&KAM.&

!&

Genomförande:!En&egen&definition&av&KAM&har&skapats&i&detta&examensarbete&med&hjälp&av&existerande&

litteratur&inom&området.&Denna&definition&har&sedan&tillsammans&med&examensarbetets&syfte&legat&till&

grund&för&den&analysmodell&som&har&tagits&fram.&Analysmodellen&har&använts&för&att&underlätta&

empiriinsamlingen&och&analysen&som&leder&fram&till&examensarbetets&slutsatser.!Empiriinsamlingen&har&

skett&genom&intervjuer&med&respondenter&från&de&tre&fallföretagen&Toyota&Material&Handling,&Ericsson&AB&

och&Scania&CV&AB.&

!&

Slutsats:!Som&fördelar&av&KAM&har&bland&annat&förbättrade&relationer,&nöjdare&kunder,&ökad&absolut&

försäljning&och&ökad&marknadsandel&hittats.&Potentiella&problem&och&nackdelar&med&KAM&som&uppkommit&

i&litteraturen&och&under&intervjuerna&är&till&exempel&organisatorisk&komplexitet,&ökat&beroende&till&

nyckelkunderna,&att&det&kräver&mycket&personal&och&att&interna&konflikter&kan&uppstå.&Att&mäta&dessa&

typer&av&fördelar&och&nackdelar,&visar&både&referensramen&och&empirin&är&något&som&inte&görs&helt&enkelt&

och&intuition&och&känsla&är&vanligt&vid&en&utvärdering&av&det&värde&som&skapas&av&KAM.&Den&sammanlagda&

uppfattningen&är&att&bedömningen&av&KAM&och&dess&lämplighet,&görs&på&känsla&vilket&enligt&författarna&till&

examensarbetet&är&otillräckligt.&

&&

Nyckelord:&Key&Account&Management,&värde,&mätning,&integration,&definition& &
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Förord!
&&

Detta&examensarbete&omfattar&30&högskolepoäng&och&skrevs&vid&Linköpings&Universitet&vårterminen&

2012&som&avslutning&på&Civilekonomprogrammet,&240&högskolepoäng.&

&&

Vi&vill&rikta&ett&stort&tack&till&våra&handledare&på&Scania,&Tomas&Hagfeldt&och&Anders&Widebäck,&för&

stöttning&och&hjälp&under&arbetets&gång.&Dessutom&vill&vi&tacka&vår&handledare&vid&Linköpings&

Universitet,&Henrik&Nehler&för&konstruktiv&kritik&under&seminarier,&vilket&har&lyft&examensarbetet.&

Slutligen&vill&vi&rikta&ett&stort&tack&till&alla&respondenter&på&Toyota,&Ericsson&och&Scania&som&tog&sig&tid&

att&svara&på&våra&frågor.&Utan&er&medverkan&hade&arbetet&med&detta&examensarbete&inte&blivit&lika&

inspirerande&och&lärorikt.&

&&

Linköping,&juni&2012.&

&&

Madelene&Laghamn&&&Lovisa&Törnblom& &
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Kapitel!1.!Inledning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
I"detta"kapitel"presenteras"bakgrunden"till"det"valda"ämnet"och"den"problemdiskussion"som"är"

grunden"till"detta"examensarbetes"syfte"och"frågeställningar."Avslutningsvis"presenteras"detta"

examensarbetes"fortsatta"disposition."

&

1.1!Bakgrund!
&

“Key"account"management"may"also"be"considered"as"a"new"step"on"the"path"towards"differentiation."

After"product"differentiation,"and"service"differentiation,"a"supplier"may"use"the"option"of"modifying"

the"way"business"relations"are"managed"in"new"supplierAcustomer"interA"face:"the"key"account"

management”.&(Pardo,&1997,&s.&24)&&&&& &

&

Key&Account&Management&(KAM)&har&under&senare&år&fått&ett&ökat&intresse&från&såväl&akademiker&

som&praktiker&inom&marknadsföring&och&försäljning&(Al^Husan&&&Brennan,&2009).&Titeln&Key&Account&

Manager&är&idag&en&av&de&mest&populära&jobbtitlarna&inom&området&och&inom&akademin&har&forskare&

använt&sig&av&begreppet&sedan&1970^talet&(Ojasalo,&2001).&Logiken&bakom&KAM,&bygger&på&att&en&liten&

del&av&kunderna&står&för&den&största&delen&av&intäkterna&för&ett&företag&(Millman&&&Wilson,&1999;&

Barett,&1986).&Därför&anses&det&både&förståndigt&och&varsamt&av&organisationer&att&utnyttja&och&

försvara&sig&inför&dessa&kunder&genom&att&möta&deras&individuella&behov&och&krav&(Barrett,&1986).&

Genom&att&arbeta&med&KAM,&avser&företaget&att&bygga&upp&en&portfölj&med&lojala&nyckelkunder,&

kallade&Key&Accounts.&Det&säljande&företaget&erbjuder&därför&dessa&utvalda&kunder&paket&med&

produkter&och&tjänster&som&skräddarsys&efter&deras&specifika&behov.&(McDonald,&Millman&&&Rogers,&

1997)&

&

KAM&är&en&naturlig&utveckling&utifrån&det&faktum&att&kundfokus&och&relationsmarknadsföring&blivit&allt&

viktigare&på&business&to&business&^&marknader&(McDonald&et&al.,&1997).&Kortfattat&kan&KAM&beskrivas&

som&en&försäljningsstrategi&som&företag&kan&använda&sig&av&för&att&ägna&vissa&kunder&speciell&

uppmärksamhet&(Abratt&&&Kelly,&2002).&Som&detta&examensarbete&kommer&att&visa,&är&dock&KAM&inte&

enbart&ett&organisatoriskt&beslut&kring&hur&försäljningsavdelningen&skall&vara&organiserad,&utan&det&är&

också&ett&högst&strategiskt&beslut&från&företagets&sida&(Pardo,&1997).&KAM&kan&innebära&möjligheter&

till&monetära&fördelar&för&både&köpare&och&säljare,&men&kan&också&vara&något&som&ett&företag&mer&

eller&mindre&är&tvingat&till&för&att&överleva&(McDonald&et&al.,&1997).&Enligt&litteraturen&är&bland&de&

mest&märkbara&fördelarna&av&att&implementera&KAM;&ökad&total&försäljning,&att&kundens&andel&av&den&
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totala&försäljningen&ökar,&förbättrad&kommunikation&med&nyckelkunderna&samt&ökad&vinst&(e.g.&

Stevenson,&1981;&Cardozo,&Shipp&&&Roering,&1987).&Dessutom&ökar&kundnöjdheten&hos&de&kunder&

som&börjar&behandlas&som&nyckelkunder,&vilket&är&en&naturlig&följd&av&att&servicen&förbättras&när&KAM&

implementeras&(Cardozo&et&al.,&1987).&

&

Det&finns&dock&svårigheter&och&problem&med&managementkonceptet.&En&risk&vid&implementeringen&

av&KAM&är&att&företaget&går&miste&om&nya&möjligheter&då&företaget&lägger&fokus&på&existerande&

nyckelkunder&framför&att&leta&efter&nya&kunder&(Cardozo&et&al.,&1987).&Vidare&innebär&arbetet&med&

KAM&en&risk&för&att&beroendet&till&en&viss&kund&ökar&alltför&mycket.&(Piercy&&&Lane,&2006)&Att&bygga&

upp&en&KAM^&relation&kan&ta&lång&tid,&uppemot&tio&år&från&det&att&nyckelkunden&identifieras&till&dess&

att&hela&potentialen&av&relationen&kan&utnyttjas.&Framgången&beror&bland&annat&på&den&strategiska&

betydelsen&för&kunden&kring&vad&som&levereras,&kundens&mottaglighet&för&ett&partnerskap,&samt&

leverantörens&förmåga&att&kunna&möta&kundens&behov.&(McDonald&et&al.,&1997)&För&att&en&KAM^

organisation&ska&bli&effektiv,&är&det&viktigt&att&det&finns&en&företagskultur&som&uppmuntrar&samarbete&

mellan&företag&och&att&det&säljande&företaget&förutom&vilja,&också&har&den&flexibilitet&som&krävs&för&att&

anpassa&system&och&processer&efter&kundens&specifika&behov.&(Millman&&&Wilson,&1999)&

&

Att&kvantifiera&fördelar&och&uppoffringar&som&KAM&ger&upphov&till,&är&inte&alltid&helt&enkelt&(Blois,&

2003).&Även&om&detta&är&svårt,&menar&Blois&(2003)&att&det&trots&detta&är&mycket&relevant&att&det&görs.&

För&en&leverantör&måste&den&ökade&kostnaden&för&att&serva&en&nyckelkund&vara&betydligt&mindre&än&

den&ökning&i&intäkt,&vinst&eller&andra&fördelar&som&det&medför&(Pardo,&Henneberg,&Mouzas&&&Naudè,&

2006),&vilket&är&det&som&detta&examensarbete&har&studerat&närmare.&

1.2!Problematisering!
Trots&att&det&finns&en&genomgående&syn&att&KAM&leder&till&ökad&försäljning&och&förbättrad&

försäljningsproduktivitet&för&det&säljande&företaget&(Barrett,&1986),&har&majoriteten&av&de&studier&som&

gjorts&om&KAM&och&dess&värdeskapande&gjorts&ur&det&köpande&företagets&perspektiv&(Pardo&et&al.,&

2006).&Likaså&Stevenson&som&skrev&en&artikel&1981,&menade&att&lite&forskning&fanns&till&hjälp&för&

företagen&att&bestämma&värdet&av&KAM&i&deras&egen&miljö&vid&denna&tidpunkt.&15&år&senare&framhöll&

även&Millman&(1996),&att&det&endast&delvis&gick&att&förstå&KAM:s&effektivitet&då&den&akademiska&

forskningen&fortsatt&var&knapphändig,&detta&trots&att&managmentkonceptet&beskrivs&ha&en&stor&

påverkan&på&ett&företags&prestation&på&en&industriell&marknad.&

&

Forskningsartiklar&om&KAM&som&har&presenterats&under&de&senaste&decennierna&spänner&över&ett&

större&urval&av&områden&jämfört&med&tidigare,&vilket&är&ett&tecken&på&att&den&djupgående&förståelsen&
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om&KAM&har&ökat.&(Guesalaga&&&Johnston,&2010)&Från&att&bara&handla&om&försäljning&har&KAM&

ändrats&till&att&bli&en&mer&sofistikerad&och&värdeskapande&process&(McDonald&et&al.,&1997).&

&

Enligt&Pardo&et&al.&(2006)&har&dock&mycket&lite&forskning&gjorts&kring&KAM&sett&ur&ett&värdeperspektiv&

vilket&gör&att&Millmans&påstående&från&år&1996&om&att&akademiker&endast&delvis&beskrivit&KAM:s&

effektivitet,&fortsatt&verkar&gälla.&Även&Georges&och&Eggert&(2003)&framhåller&detta.&De&senare&menar&

att,&trots&att&det&sammantaget&finns&en&hel&del&forskning&kring&KAM,&saknas&kunskap&om&hur&KAM&kan&

skapa&värde&för&köpare&och&säljare.&Pardo&et&al.&(2006)&uppmärksammade&dessutom&att&tidigare&

forskning&oftast&hade&haft&synen&att&det&är&en&aktiv&leverantör&som&skapar&värdet&och&en&passiv&kund&

som&konsumerar&värdet,&vilket&författarna&ansåg&var&felaktigt.&Författarna&argumenterade&istället&för&

att&värde&till&följd&av&en&KAM^relation,&är&något&som&skapas&gemensamt&av&både&säljare&och&köpare.&

&

Just&den&begränsade&forskningen&kring&vilket&värde&som&skapas&till&följd&av&ett&arbete&med&KAM,&gör&

området&intressant&att&undersöka&och&framförallt&det&värde&som&skapas&ur&ett&säljande&företags&

perspektiv,&då&tidigare&forskning&haft&tyngdpunkten&på&hur&KAM&skapar&mervärde&för&kunden.&Det&

ökade&intresset&för&KAM&har&inte&motsvarats&av&samma&utveckling&av&studier&kring&vad&det&säljande&

företaget&får&ut&av&en&implementering&av&KAM,&det&vill&säga&vilket&värde&som&skapas&(Al^Husan&&&

Brennan,&2009).&För&ett&företag&som&står&inför&ett&val&att&införa&KAM&i&sin&organisation,&är&denna&

kunskap&av&avgörande&betydelse&för&att&fatta&ett&välavvägt&beslut&om&dess&lämplighet&då&KAM&enligt&

Millman&(1996),&får&en&stor&påverkan&på&organisationen&som&sådan.&För&att&företag&ska&vilja&genomgå&

dessa&organisatoriska&förändringar,&är&det&därmed&av&intresse&att&veta&att&det&faktiskt&skapas&

mervärde.&Denna&studie&tar&med&dessa&anledningar&istället&för&det&köpande&företaget,&utgångspunkt&i&

det&säljande&företagets&perspektiv&och&vad&som&kan&påverka&utfallet&av&ett&arbete&med&KAM&för&

denne.&

&

Utöver&att&försöka&förstå&vilket&värde&som&skapas&till&följd&av&KAM,&är&det&också&intressant&att&studera&

hur&värdet&kan&mätas.&När&företag&ändrar&fokus&från&att&fokusera&på&att&sälja&produkter&till&att&

fokusera&på&kundens&behov,&behövs&nya&mått&för&att&utvärdera&om&strategin&är&effektiv.&Fokus&flyttas&

från&produktlönsamhet&till&kundlönsamhet&och&tidshorisonten&på&uppföljningen&förlängs&(Rust,&

Moorman&&&Bhalla,&2010).&Enligt&Blois&som&publicerade&en&artikel&år&1999,&är&frågan&om&hur&ett&

säljande&företag&mäter&det&ekonomiska&värdet&av&att&ingå&en&relation&med&en&kund&ett&område&som&

det&vid&denna&tidpunkt&fanns&relativt&lite&forskning&om.&Författarna&till&detta&examensarbete&är&av&

uppfattningen&att&det&här&fortsatt&gäller&och&frågan&som&därför&kan&ställas&är&varför&så&är&fallet.&Varför&

är&mätning&av&värdeskapandet&till&följd&av&ett&arbete&med&KAM&inte&prioriterat&i&litteraturen&och&finns&

det&några&lärdomar&att&dra&av&företagen&själva?&
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&

Det&som&denna&studie&kommer&att&tillföra&till&skillnad&mot&tidigare&studier,&är&att&den&fokuserar&på&

värde&ur&det&säljande&företagets&perspektiv&utan&att&för&den&skull&ignorera&att&värde&kan&skapas&

gemensamt&som&Pardo&et&al.&(2006)&beskrev.&Genom&att&studera&värdeskapande&ur&ett&brett&

perspektiv&och&analysera&hur&detta&kan&uppkomma,&hoppas&författarna&till&detta&examensarbete&

kunna&beskriva&vilket&värde&som&skapas&till&följd&av&KAM,&samt&hur&det&kan&mätas.&Detta&

sammanfattas&i&detta&examensarbetes&syfte&med&tillhörande&frågeställningar.&

1.3!Syfte!
!

&

1.4!Tillvägagångsätt!och!avgränsningar!
Denna&studies&syfte&har&besvarats&genom&en&kvalitativ&metod&bestående&av&intervjuer&på&tre&

fallföretag,&Scania&CV&AB,&Toyota&Material&Handling&Sweden&samt&Ericsson&AB.&Fortsättningsvis&i&detta&

examensarbete&kommer&dessa&företag&kallas&Scania,&Toyota&och&Ericsson.&Författarnas&sätt&att&se&på&

KAM,&har&sammanfattats&i&en&egen&definition&som&lägger&grunden&för&hela&detta&examensarbete.&Då&

litteraturen&kring&värdeskapande&till&följd&av&KAM&är&begränsad,&har&referensramen&byggts&ut&genom&

att&vända&sig&till&närliggande&områden.&Genom&definitionen&har&fem&så&kallade&faktorer&valts&ut&som&

anses&bygga&upp&KAM&och&det&är&till&dessa&teoribildningar&som&författarna&har&vänt&sig&till&för&att&

utöka&dagens&bristfälliga&litteratur&kring&vilket&värde&som&skapas&till&följd&av&KAM.&Referensramen&

kompletteras&sedan&av&de&gjorda&intervjuerna&som&genomförts&på&företag&som&bedriver&ett&arbete&

med&KAM&i&någon&form,&om&än&i&olika&omfattande&grad.&&

&

Detta&examensarbete&har&avgränsats&till&att&endast&behandla&tillverkningsföretag.&Anledningen&till&

detta&är&den&definition&som&författarna&gjort,&och&som&kommer&att&visas&senare&vari&det&sägs&att&KAM&

Syftet!med!detta!examensarbete!är!att!undersöka,!analysera!och!beskriva!vilket!värde!samt!

hur!detta!skapas!för!det!säljande!företaget!genom!användningen!av!KAM!

&

Målet&med&detta&examensarbete&är&att&lyfta&följande&forskningsfrågor:&

*&Vilket&värde&skapas&för&det&säljande&företaget&vid&användningen&av&KAM?&

*&Hur&skulle&detta&värde&kunna&mätas?&



! !

5!
!

innefattar&systemförsäljning.&Tjänsteföretag&hamnar&således&utanför&definitionen,&då&de&inte&har&en&

fysisk&produkt&att&addera&kringtjänster&till.&Vidare&behandlas&endast&business&to&business&^&marknader&

och&examensarbetet&inkluderar&således&inte&konsumentmarknader.&&

1.5!Bidrag!
Denna&studie&syftar&till&att&lyfta&det&konstaterade&gapet&kring&vilket&värde&som&skapas&till&följd&av&

KAM.&Som&ovan&nämndes,&ligger&fokus&på&det&säljande&företaget&och&det&värde&som&skapas&för&denne&

även&om&också&mindre&beskrivningar&ur&kundens&synvinkel&görs&eftersom&Pardo&et&als&(2006)&

ståndpunkt&är&att&värde&kan&skapas&gemensamt&av&de&bägge&parterna.&Vidare&lyfts&frågan&hur&detta&

värde&kan&mätas&och&de&avsevärda&problem&som&det&medför.&Genom&de&tre&fallföretagens&medverkan&

kan&en&mer&målande&bild&åstadkommas&och&konkreta&exempel&från&deras&erfarenheter&kring&KAM&

ges.&
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1.6!Disposition!

!

Kapitel!7!U!Avslutande!re_lektioner!

Slutligen!ges!några!avslutande!re_lektioner!och!förslag!på!vidare!forskning!

Kapitel!6!U!Analyskapitel!

I!analyskapitlet!vävs!det!empiriska!materialet!samman!med!referensramen!och!en!analys!görs!

Kapitel!5!U!Empirikapitel!

I!detta!kapitel!presenteras!det!empiriska!materialet!som!insamlats!genom!intervjuer!

Kapitel!4!U!Analysmodell!

Referensramen!utmynnar!sedan!i!den!fortsatt!använda!analysmodellen!vilken!presenteras!i!detta!
kapitel!

Kapitel!3!U!Referensram!

Detta!kapitel!innehåller!de!teorier!som!ligger!till!grund!för!detta!examensarbete!
!!

Kapitel!2!U!Metod!

I!detta!kapitel!presenteras!detta!examensarbetes!tillvägagångssätt!och!de!metodval!som!gjorts!
motiveras!

Kapitel!1!U!Inledning!

I!examensarbetets!första!kapitel!görs!en!introduktion!till!området!Key!Account!Management.!Vidare!
förs!en!problemdiskussion,!vilken!leder!fram!till!denna!studies!syfte!och!frågeställningar!
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Kapitel!2.!Metod!
I"följande"kapitel"redogörs"för"de"metoder"som"använts"i"detta"examensarbete."Inledningsvis"ges"en"

översiktsbild"av"valda"metoder,"därefter"beskrivs"val"av"ansats"och"forskningsdesign"samt"

examensarbetets"valda"tillvägagångsätt."Slutligen"diskuteras"källkritik"och"studiens"kvalitet."

&

2.1!Översiktsbild!
Avdelningen&Franchise&and&Factory&Sales&på&Scania&i&Södertälje,&har&bett&författarna&till&detta&

examensarbete,&att&undersöka&området&KAM&närmare.&Scania&är&ett&företag&som&vid&påbörjandet&av&

detta&examensarbete,&inte&hade&implementerat&KAM&i&någon&större&utsträckning,&men&som&idag&står&

inför&ett&läge&där&de&mer&aktivt&börjat&fundera&kring&detta&område.&Scania&har&därför&varit&en&naturlig&

plats&att&samla&in&empiri&på.&Vidare&har&även&företagen&Toyota&samt&Ericsson&studerats,&två&företag&

som&bägge&använder&sig&av&detta&managementkoncept&idag.&Genom&en&kvalitativ&metod&som&

angreppssätt&har&en&djupdykning&gjorts&i&detta&examensarbetes&tre&ovan&nämnda&fallföretag.&Data&

har&insamlats&genom&intervjuer&i&Södertälje,&Mjölby&samt&Stockholm&där&de&tre&företagen&bedriver&

verksamhet.&Nedan&illustreras&huvuddragen&i&de&metodval&som&gjorts.&

!
Figur&1:&Valda&metoder.&&Modellen&är&cirkulär&för&att&beskriva&det&faktum&att&valda&metoder&är&beroende&av&
varandra&och&att&valet&av&den&ena,&har&en&konsekvens&på&den&andra&

2.2!Val!av!ansats!
En&metod&kan&beskrivas&som&ett&redskap&för&att&lösa&ett&problem&och&ett&sätt&att&generera&ny&

kunskap.&Olika&metoder&har&olika&starka&och&svaga&sidor&och&metodvalet&bör&därför&göras&utifrån&

dessa&egenskaper&samt&med&utgångspunkt&i&den&aktuella&frågeställningen&som&ska&undersökas.&

(Holme&&&Krohn,&1997)&Nedan&presenteras&detta&examensarbetes&val&av&ansats,&närmare&bestämt&

Val&av&ansats&
• Kvalitativ!
• Induktiv!&!Deduktiv!

Forskningsdesign&
• Fallstudier!

Datainsamling&
• Intervjuer!
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den&kvalitativa&metoden.&

2.2.1!Valet!av!kvalitativ!metod!
Vanligtvis&görs&en&distinktion&mellan&två&olika&metodiska&angreppssätt,&kvalitativa&och&kvantitativa&

metoder&där&bägge&syftar&till&att&ge&en&bättre&förståelse&av&verkligheten&(Holme&&&Krohn,&1997).&I&

kvalitativ&data&kan&ordet&“beskrivning”&ses&som&ett&nyckelord,&vilket&passar&väl&in&på&detta&

examensarbete&då&den&är&av&en&beskrivande&karaktär.&Denna&beskrivning&ska&förmedla&den&situation&

som&observerats&och&i&ord&beskriva&den&värld/uppfattning&som&författarna&fått&beskriven&genom&att&

höra&andra.&(Patton,&2002)&Författarna&till&detta&examensarbete&har&genom&intervjuer&försökt&få&ta&

del&av&den&värld/uppfattning&som&finns&angående&hur&KAM&kan&skapa&värde&i&det&aktuella&företaget.&

De&omfattande&datamängder&som&insamlats&har&gjorts&till&en&läsbar&form&av&berättelse&eller&

redogörelse&vilket&enligt&Patton&(2002),&är&ytterligare&en&beskrivning&av&just&kvalitativ&datainsamling.&

Det&här&gäller&även&analysen&som&görs&med&utgångspunkt&i&de&intervjuer&som&gjorts&och&beskrivs&i&ord,&

vilket&särskiljer&valet&av&ansats&från&den&kvantitativa&metoden&som&istället&omvandlar&informationen&

till&siffror&och&mängder&(Holme&&&Krohn,&1997;&Bryman&&&Bell,&2011).&&

&

Kvalitativa&forskningsfrågor&är&ofta&av&typen&“vad"handlar"det"om?”&eller&“vad"innebär"det?”"medan&

kvantitativa&forskningsfrågor&kan&vara&till&exempel&“förekommer"det...?”&eller&“finns"det"något"

samband?”"(Starrin,&1994).&Syftet&i&detta&examensarbete&kan&exempelvis&beskrivas&med&frågan&“vad"

innebär"det"värdemässigt"att"arbeta"med"KAM?”,&men&kan&också&tyckas&passa&in&på&till&exempel&

“finns"det"något"samband"mellan"prestation"och"arbete"med"KAM?”.&Det&har&i&detta&examensarbete&

dock&ansetts&betydelsefullt&att&kunna&beskriva&hur&detta&värde&kan&skapas&och&alltså&inte&endast&att"

värde&skapas.&Kvalitativa&metoder&har&enligt&Holme&och&Krohn&(1997),&just&ett&förstående&syfte&vilket&

är&det&huvudsakliga&motivet&till&valet&av&en&sådan&metod.&Genom&en&kvalitativ&studie&har&en&

helhetsbild&av&värdeskapande&till&följd&av&arbete&med&KAM&försökt&åstadkommits,&snarare&än&att&

endast&bekräfta&eller&förkasta&ett&fåtal&påståenden.&Vidare&har&fallstudier&(en&närmare&beskrivning&

och&motivering&av&fallstudier&kommer&under&2.3"Forskningsdesign)&valts&som&arbetssätt,&vilket&gör&att&

det&har&ansetts&vara&viktigt&att&ge&tid&åt&att&gå&på&djupet&i&dessa&för&att&kunna&förstå&vilka&värden&som&

kan&tänkas&skapas.&Fokus&har&legat&på&att&upptäcka&och&förstå&dessa&värden,&snarare&än&att&bekräfta&

redan&välkända&sådana.&&

&

Enligt&Patton&(2002),&kommer&den&insamlade&informationen&i&kvalitativ&forskning&vanligtvis&från&

arbete&på&fältet&till&skillnad&från&ordinarie&skrivbordsarbete.&Forskarna&försöker&genom&att&spendera&

tid&i&den&miljön&där&den&aktuella&situationen&uppstår,&förstå&denna.&Miljön&kan&exempelvis&vara&

företag&som&fallet&är&i&detta&examensarbete,&eller&andra&platser&där&situationen&kan&observeras,&där&
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intervjuer&av&personer&kan&genomföras&eller&där&forskaren&har&tillgång&till&dokument.&“Situationen”&

som&Patton&(2002)&talar&om,&är&i&detta&examensarbete&naturligtvis&närvarandet&av&KAM&och&dess&

inflytande&på&den&utövande&organisationen&vilken&alltså&har&försökt&betraktats&genom&

intervjuer.&&Kvalitativa&metoder&kännetecknas&vidare&av&närhet&till&den&verklighet&där&informationen&

insamlas&(Holme&&&Krohn,&1997),&vilket&kan&anses&gälla&i&detta&examensarbete,&kanske&framförallt&vad&

gäller&det&nära&samarbetet&med&Scania.&Där&har&tillgången&på&information&och&insyn&varit&mycket&god&

och&författarna&har&tidvis&varit&stationerade&där,&vilket&möjliggjort&att&oftare&få&svar&på&frågor&som&

uppkommit.&Vidare&kan&Scania&sägas&ha&ett&egenintresse&av&att&bidra&med&sin&tid&då&den&totala&bilden&

kommer&att&ges&tillbaka&till&dem.&Även&de&två&andra&fallföretagen,&Toyota&och&Ericsson,&har&uppfattats&

som&öppna&om&än&i&något&mindre&utsträckning&med&tanke&på&givna&förutsättningar.&&

2.2.2!Induktion/deduktion!
Det&finns&två&angreppssätt&till&teoribildning,&induktiv&och&deduktiv&metod.&Induktiv&metod&kan&

uttryckas&i&form&av&upptäcktens&väg,&medan&deduktiv&metod&handlar&om&bevisande&och&bevisandets&

väg.&I&induktiv&analys,&börjar&forskaren&med&specifika&observationer&och&går&mot&att&se&generella&

mönster&(Patton,&2002).&På&den&andra&sidan&av&skalan&finns&deduktiv&metod&där&utgångspunkten&tas&i&

redan&existerande&teorier&vilket&driver&den&fortsatta&processen&av&datainsamling.&Den&uppsatta&

hypotesen&som&gjorts&utifrån&teoriinsamlingen,&förkastas&eller&accepteras&sedan,&vilket&leder&till&att&ny&

teoribildning&skapas.&(Bryman&&&Bell,&2011)&Forskningsfrågorna&i&detta&examensarbete;&“vilket"värde"

skapas"för"det"säljande"företaget"vid"användning"av"KAM?”"och"“hur"skulle"detta"värde"kunna"

mätas?”,&är&medvetet&lämnade&öppna&för&att&tillåta&induktiv&analys.&Genom&att&ta&en&helhetssyn&på&

värdeskapande&till&följd&av&KAM,&har&det&funnits&möjlighet&till&att&finna&nya&variabler&som&ännu&ej&

beskrivits.&Dessa&variabler&gör&att&teorin&kan&byggas&ut&för&att&sedan&återigen&testas&empiriskt&(Holme&

&&Krohn,&1997).&Å&andra&sidan&har&utgångspunkt&tagits&i&redan&existerande&teorier&och&använts&vid&

insamlandet&av&empiriskt&material.&I&någon&mån&har&dessa&också&ställts&mot&varandra&för&att&försöka&

bekräfta&eller&förkasta&teorier,&men&också&för&att&skapa&ny&förståelse&kring&hur&värde&uppkommer&och&

kan&mätas.&Därför&kan&teoribildningen&i&denna&studie&totalt&sett,&ses&som&närmast&en&växelverkan&

mellan&induktiv&och&deduktiv&teoribildning.&Detta&blir&ytterligare&märkbart&eftersom&teoriinsamling&

samt&empiriinsamling&delvis&skett&parallellt&och&byggts&ut&och&påverkat&varandra&efter&hand&när&den&

andra&har&utvecklats.&&

2.3!Forskningsdesign!!
En&forskningsdesign&kan&beskrivas&som&en&plan&för&forskningsarbetet&eller&som&den&bakomliggande&

logik&som&länkar&samman&den&ursprungliga&forskningsfrågan&till&den&insamlade&informationen&(Yin,&

2009).&I&detta&examensarbete&har&fallstudier&valts&som&forskningsdesign,&vilket&beskrivs&närmare&

nedan.&&
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2.3.1!Fallstudier!
För&att&återkoppla&till&tidigare&nämnd&beskrivning&av&induktiv&och&deduktiv,&kan&en&fallstudie&enligt&Yin&

(2009)&vara&både&upptäckande&och&förklarande:&

&

“...case"studies"are"far"from"being"only"an"exploratory"strategy."Some"of"the"best"and"most"famous"

case"studies"have"been"explanatory"case"studies”.&(Yin,&2009,&s.6)&

&

En&fallstudie&passar&väl&in&då&forskningsfrågorna&kan&karakteriseras&av&“hur”&och&“varför”&och&är&mer&

förklarande&än&bekräftande&eller&testande&(Yin,&2009).&Ovan&har&argumentationen&för&valet&av&

kvalitativ&studie&samt&diskussionen&kring&induktiv/deduktiv&förts&utifrån&att&forskningsfrågorna&i&detta&

examensarbete&närmast&kan&beskrivas&som&just&förklarande.&Av&samma&anledning&har&också&

fallstudier&valts&som&forskningsdesign.&&

&

KAM&är&ett&managementkoncept&som&utvecklas&över&tiden&enligt&bland&annat&Millman&och&Wilson&

(1995)&vilket&gör&det&logiskt&att&se&KAM&som&en&ständigt&pågående&process&snarare&än&som&en&

engångsföreteelse.&Detta&examensarbete&kan&med&andra&ord&därför&sägas&undersöka&den&process&

som&leder&fram&till&att&värde&skapas&för&säljaren&i&en&KAM^relation.&En&fallstudie&anses&vara&en&

användbar&strategi&för&att&studera&just&processerna&i&ett&företag,&vilket&är&ytterligare&en&motivering&till&

valet&(Gummesson,&2000;&Denscombe,&2009).&Vidare&behöver&de&nämnda&frågorna&“hur”&och&“varför”&

spåras&över&tiden&snarare&än&endast&under&enskilda&tillfällen&(Yin,&2009)&vilket&gör&fallstudier&

motiverat&eftersom&denna&design&ger&forskaren&möjlighet&att&gå&på&djupet&(Gummesson,&2000).&För&

att&få&möjligheten&att&ta&del&av&de&erfarenheter&ett&företag&har&skaffat&sig&under&ett&KAM^programs&

utveckling&över&tiden,&har&det&bästa&sättet&att&genomföra&fallstudierna,&ansetts&vara&genom&

intervjuer,&vilket&presenteras&under&2.4"Datainsamling.&

&

Patton&(2002)&beskriver&hur&en&fallstudie&kan&bestå&av&flera&olika&fall&vilket&gäller&i&detta&

examensarbete&då&det&inkluderar&tre&fallstudier&som&var&och&en&består&av&information&från&ett&antal&

olika&individer.&En&fallstudie&handlar&till&stor&del&om&att&se&helheten&vilket&tar&mycket&tid&i&anspråk&och&

än&mer&att&försöka&förstå&djupet.&Därmed&är&det&endast&möjligt&att&undersöka&ett&eller&ett&fåtal&fall&i&

en&fallstudie&för&att&åstadkomma&denna&helhet&och&djup&(Gummesson,&2000),&vilket&motiverar&valet&

av&endast&tre&fallföretag.&&

&

Fallstudier&kritiseras&ibland&utifrån&en&avsaknad&på&regler&kring&hur&forskningen&ska&bedrivas.&Möjligen&

är&detta&en&följd&av&att&den&metoden&är&mindre&beskriven&i&olika&metodböcker,&men&det&har&ibland&

också&handlat&om&medvetet&slarv&eller&att&forskaren&tillåtit&tvivelaktiga&bevis,&eller&på&andra&sätt&låtit&
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påverka&riktningen&på&slutsatserna.&Dessutom&anses&fallstudier&ibland&vara&olämpliga&för&att&dra&

generella&slutsatser,&vilket&enligt&Yin&(2009),&inte&är&helt&sant.&Det&studerade&fallet/fallen,&ska&inte&ses&

som&urvalet&likt&det&i&en&statistisk&undersökning&och&målet&med&fallstudien,&är&att&göra&en&analytisk&

generalisering,&eller&en&generalisering&av&teorier&snarare&än&statistisk&generalisering&som&gäller&den&

studerade&populationen.&Genom&en&aktiv&systematik&och&ett&ständigt&närvarande&av&källkritik,&anser&

författarna&till&detta&examensarbete&att&ovan&nämnda&problem,&kan&minskas.&Detta&diskuteras&vidare&

under&rubrikerna&2.7"Källkritik&och&2.8"Studiens"kvalitet.&(Yin,&2009)&

2.3.1.1%Val%av%studieprojekt%%
Valet&av&fallföretag&till&detta&examensarbete&har&gjorts&med&utgångspunkt&i&det&nära&samarbetet&med&

Scania&som&författarna&haft&under&den&tid&som&examensarbetet&har&skrivits.&Även&om&

implementeringen&där&är&begränsad&till&vissa&enheter,&besitter&företaget&ändå&stor&kunskap&inom&

området&och&det&har&därför&varit&en&lämplig&plats&för&inhämtning&av&information.&Då&detta&företag&så&

att&säga&har&varit&givet,&har&övriga&företag&valts&med&Scania&i&åtanke&och&vad&som&kan&vara&intressant&

att&jämföra/komplettera&med&ur&denna&synvinkel.&Det&har&ansetts&som&ett&krav&att&övriga&fallföretag&

ska&ha&använt&Key&Account&Management&på&ett&mer&genomgripande&plan&samt&att&företagen&inte&

befunnit&sig&alltför&mycket&i&en&inledningsfas&av&implementeringen.&&

&

Det&första&fallföretaget&som&valdes&var&Toyota&som&har&bedrivit&KAM^arbete&sedan&fyra&år&tillbaka&och&

har&valts&utifrån&det&faktum&att&Scania&och&Toyota&har&stora&likheter&med&varandra&vad&gäller&

exempelvis&produktionssystem,&samt&i&viss&mån&typ&av&produkter&och&kunder.&Toyota&är&jämfört&med&

Scania&ett&betydligt&mindre&bolag&sett&till&omsättning,&vilket&motiverat&att&också&studera&ett&företag&av&

större&karaktär.&Valet&föll&då&på&Ericsson&vilket&uppvisar&likheter&på&så&sätt&att&det&är&ett&stort&

börsnoterat&bolag&med&huvudkontor&i&Sverige&liksom&Scania.&Ericsson&är&vidare&ett&företag&med&få&och&

stora&kunder&som&säljer&tekniskt&avancerade&produkter,&vilket&gör&att&de&enligt&teorin&är&väl&lämpade&

för&KAM.&Med&detta&i&åtanke&har&också&en&fallstudie&av&Ericsson&ansetts&som&givande&för&att&besvara&

detta&examensarbetes&forskningsfrågor.&&

&

Det&har&vid&valet&av&fallföretag&inte&ansetts&viktigt&att&de&skall&verka&i&samma&bransch&eftersom&detta&

för&det&första&begränsar&antalet&potentiella&fallföretag&som&kan&jämföras&med&Scania.&Vidare&har&inga&

stöd&i&litteraturen&funnits&för&att&skillnader&mellan&KAM:s&värdeskapande&skulle&kunna&beskrivas&av&

vilken&typ&av&bransch&företaget&verkar&i.&Dock&har&det&setts&en&poäng&i&att&fallföretagen&ska&ha&varit&

tillräckligt&stora,&delvis&för&att&det&ska&kunna&röra&sig&om&en&sann&KAM^organisation&och&delvis&för&att&

ett&företags&storlek&kan&leda&till&en&högre&komplexitet&rent&organisatoriskt,&vilket&i&teorin&kan&försvåra&

en&KAM^organisation.&&
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2.4!Datainsamling!
Informationen&till&detta&examensarbetes&empirikapitel&består&av&intervjuer&med&de&tre&ovan&nämnda&

fallföretagen,&Scania&i&Södertälje,&Toyota&i&Mjölby&samt&Ericsson&i&Stockholm&Kista.&Nedan&presenteras&

tillvägagångssättet&för&denna&datainsamling.&

2.4.1!Valet!av!intervju!
I&detta&examensarbete&har&som&redan&berörts,&intervjuer&ansetts&vara&en&passande&metod.&Enligt&

Denscombe&(2009)&är&intervjuer&användbart&när&människors&åsikter&och&erfarenheter&ska&kartläggas.&

Med&utgångspunkt&i&syftet&“att"undersöka,"analysera"och"beskriva"vilket"värde"samt"hur"detta"skapas"

för"det"säljande"företaget"genom"användningen"av"KAM”,&är&att&kartlägga&människors&åsikter&och&

erfarenheter&av&KAM&precis&vad&författarna&till&detta&examensarbete&vill&åstadkomma.&Vidare&görs&

intervjuer&för&att&få&reda&på&saker&som&människan&inte&direkt&kan&observera&eller&händelser&som&

redan&har&inträffat&(Patton,&2002).&Det&har&i&detta&examensarbete&varit&viktigt&att&kunna&erfara&hur&

KAM&upplevs&kunna&skapa&värde&under&en&längre&tidsperiod&än&en&observation&samt&att&få&såväl&en&

bakåtblickande&som&framåtblickande&bild.&Detta&stödjer&ytterligare&valet&av&intervju&då&också&tidigare&

händelser&och&erfarenheter&kan&erfaras&vid&detta&tillvägagångssätt.&

&

Vid&en&kvalitativ&intervju&finns&inga&regler&för&hur&stort&urvalet&ska&vara.&Istället&beror&det&på&vad&som&

vill&uppnås&med&studien,&vad&som&ger&trovärdighet&och&vilken&tid&och&resurser&som&finns&tillgängliga&

(Patton,&2002).&Detta&examensarbete&har&varit&avsett&att&vara&djupt&snarare&än&brett&med&tanke&på&

hur&syftet&är&formulerat.&Syftet&som&sådant,&kan&vid&första&anblick&tyckas&brett&på&så&sätt&att&“värde”&

kan&ta&olika&former&och&inte&är&klart&definierat.&Däremot&är&studerandet&av&detta,&något&som&inte&kan&

göras&i&en&bred&studie&med&många&ingående&företag.&För&att&kunna&förstå&värdeskapande&till&följd&av&

KAM,&har&detta&krävt&möjligheten&att&kunna&gå&på&djupet&i&företag.&En&bred&studie&med&många&olika&

typer&av&fall&är&enligt&Patton&(2002)&framförallt&användbar&när&studiens&syfte&är&att&förstå&variation&

vilket&inte&är&intressant&i&detta&examensarbete.&Detta&examensarbete&ämnar&inte&beskriva&eller&att&se&

dessa&variationer&utan&snarare&som&tidigare&nämnts,&att&skapa&en&förståelse&för&hur&eller&varför&värde&

skapas&till&följd&av&KAM.&Detta&examensarbete&innefattar&intervjuer&med&15&olika&personer&fördelat&på&

de&tre&fallföretagen,&vilket&har&ansetts&ge&tillräckligt&djup&för&en&god&förståelse&av&värdeskapande.&&

2.4.2!Semistrukturerade!och!ostrukturerade!intervjuer!
Intervjuerna&i&detta&examensarbete&består&av&såväl&semistrukturerade&som&ostrukturerade&intervjuer.&

Skillnaden&mellan&dessa&två&huvudtyper&av&intervjuer,&är&att&den&senare&kan&bestå&av&endast&en&fråga&

och&kan&ses&mer&som&ett&samtal&än&en&intervju.&I&en&semistrukturerad&intervju&finns&däremot&

förberedda&frågor&som&ska&täcka&in&de&områden&som&är&viktiga&för&studien,&även&om&det&också&där&

finns&en&viss&flexibilitet.&Vidare&kan&semistrukturerade&intervjuer&hjälpa&till&att&skapa&en&struktur&som&
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underlättar&jämförelser&just&i&de&fall&där&forskaren&undersöker&fler&än&ett&företag&eller&fall&vilket&alltså&

varit&gällande&i&detta&examensarbete.&(Bryman&&&Bell&2011)&

&

Till&de&semistrukturerade&intervjuerna&har&ett&antal&olika&områden&varit&genomgående&i&alla&

intervjuer,&vilka&härstammar&ifrån&den&analysmodell&som&tagits&fram&och&som&presenteras&i&kapitel&4.&

Presentation"av&analysmodell.&Däremot&har&fokuseringen&i&respektive&intervju&varit&något&skild&då&de&

intervjuade&har&haft&olika&roller&och&kunskaper.&Tonvikten&på&intervjun&har&därför&bestämts&innan&

dess&genomförande&utifrån&den&intervjuades&erfarenhet&och&position&inom&företaget.&Den&kvalitativa&

intervjuns&flexibilitet&bekräftas&av&Bryman&och&Bell&(2011)&som&menar&att&frågorna&kan&variera&något&

mellan&olika&intervjuobjekt&och&att&tyngdpunkten&i&undersökningen&kan&ändras&efter&vad&som&

framkommer&under&intervjuerna&(i&bilaga&ett&finns&den&intervjumall&som&har&använts&bifogad).&

Frågorna&som&ställts&har&varit&tillräckligt&öppna&för&att&kunna&ge&de&intervjuade&tillräckligt&med&

utrymme&och&möjligheten&att&lyfta&fram&det&som&denne&tycker&är&mest&viktigt&i&frågan.&Stort&utrymme&

har&också&getts&till&att&diskutera&och&fördjupa&sig&i&eventuella&andra&intressanta&områden&som&har&dykt&

upp&under&intervjuns&gång,&vilket&resulterat&i&fler&intressanta&vinklar&på&forskningsproblemet.&De&två&

tidigaste&intervjuerna&i&denna&studie&vilka&genomfördes&på&Toyota,&har&i&realiteten&fått&en&påverkan&

på&detta&examensarbete&och&lett&till&att&vissa&punkter&har&lyfts&fram&mer&än&vad&som&uppenbart&visats&

i&den&befintliga&litteraturen.&Denna&information&har&därför&kommit&att&påverka&utformningen&av&den&

fortsatta&teori^&och&empiriinsamlingen&vilket&beskrivs&närmare&i&analysen.&&

&

I&mindre&omfattande&grad,&har&också&ostrukturerade&intervjuer&genomförts.&Dessa&har&skett&

tillsammans&med&författarna&till&detta&examensarbetes&handledare&på&Scania,&och&har&framförallt&

handlat&om&att&förstå&den&nuvarande&försäljningsorganisationen&där.&Möjligheten&att&få&återkomma&

med&ytterligare&frågor&och&få&reda&ut&eventuella&oklarheter&har&dock&funnits&i&alla&tre&fallföretag.&

2.4.3!Val!av!intervjuobjekt!
Efter&valet&av&fallstudieobjekt,&det&vill&säga&de&tre&företagen,&görs&sedan&ytterligare&urval&inom&dessa,&

det&vill&säga&ned&till&de&specifika&personer&som&skall&intervjuas.&Detta&urval&kan&sägas&vara&av&två&

grundtyper,&sannolikhetsurval&och&icke^sannolikhetsurval,&där&den&senare&är&den&mest&

förekommande&i&fallstudier,&så&även&i&detta&examensarbete.&(Merriam,&1994)&Inom&icke^

sannolikhetsurvalet&sedan,&finns&ytterligare&indelningar,&exempelvis&ett&målinriktat&urval&vilket&här&är&

det&valda.&Målinriktat&urval&innebär&att&urvalet&görs&utifrån&ett&sätt&som&gör&att&forskaren&lär&sig&så&

mycket&som&möjligt,&vilket&exempelvis&kan&handla&om&att&tillfråga&specialister&eller&experter&inom&ett&

område&(Chein,&1981&i&Merriam,&1994).&Urvalet&av&intervjupersoner,&har&alltså&skett&utifrån&den&

information&de&förväntas&ge&vilket&kan&vara&problematiskt&om&kännedom&om&hur&bra&
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informationskällor&de&olika&enheterna&är&(Jacobsen,&2007).&På&Scania&har&ett&urval&av&personer&som&

varit&av&intresse&att&intervjua&tagits&fram&av&författarnas&handledare&där&utifrån&vilken&information&

tilltänkta&personer&besitter,&vilket&kan&klassas&som&ett&urval&baserat&på&personlig&kännedom&enligt&

Merriam&(1994).&Ytterligare&personer&utöver&dessa&har&tillkommit&efter&att&dessa&i&sin&tur&hänvisat&till&

andra&betydelsefulla&personer&för&examensarbetet&genom&ett&så&kallat&nätverksurval&(Merriam,&1994)&

eller&som&andra&författare&tycks&beskriva&det,&snöbollsurval&(e.g.&Patton,&2002).&Genom&bra&kontakter&

inom&Scania,&har&författarna&därför&haft&lätt&att&bli&slussade&inom&företaget&och&har&haft&privilegiet&att&

få&möjligheten&till&bra&kontakter.&&

&

På&Ericsson&samt&Toyota&har&tillvägagångsättet&varit&något&annorlunda.&Författarna&har&genom&

kontakt&med&företaget&uttryckt&en&önskan&om&att&få&prata&med&någon&person&som&arbetar&som&Key&

Account&Manager.&På&Ericsson&är&antalet&Key&Account&Managers&stort&och&den&person&som&lotsade&

författarna&vidare&till&någon&av&dessa,&har&sannolikt&inte&haft&kunskap&om&vem&som&varit&mest&lämplig&

för&författarna&att&intervjua.&Därför&kan&detta&urval&i&det&närmaste&anses&som&slumpmässigt&även&om&

kravet&på&titeln&alltså&fanns&från&författarnas&sida.&Key&Account&Managern&där,&har&sedan&likt&fallet&på&

Scania,&hänvisat&författarna&vidare,&här&till&ytterligare&en&Key&Account&Manager&utifrån&dennes&

uppfattning&om&vem&som&skulle&kunna&vara&värdefull&för&examensarbetet.&Liknande&tillvägagångsätt&

har&skett&även&på&Toyota&där&kontakt&har&tagits&direkt&med&en&av&Key&Account&Managerna&där,&och&

där&denne&sedan&lotsat&författarna&vidare&till&ytterligare&en&Key&Account&Manager.&

&

Anledningen&till&att&fler&intervjuer&genomförts&med&representanter&från&affärsområdet&Scania&Engines&

än&från&Trucks&och&Buses&&&Coaches,&är&att&det&inom&detta&affärsområde&idag&redan&finns&Key&

Account^team&och&därför&antas&mer&kunskap&om&KAM&som&fenomen&och&hur&det&kan&bidra&till&värde&

finnas&där.&Scania&har&inte&kommit&lika&långt&i&implementeringen&av&KAM&som&de&andra&två&företagen&

och&det&kan&därför&ifrågasättas&varför&en&studie&av&Scania&skulle&vara&intressant.&Författarna&vill&dock&

poängtera&att&de&intervjupersoner&som&valts&ut&där,&är&personer&som&har&stor&kunskap&inom&området&

och&som&alla&arbetar&inom&marknadsfunktionen.&Det&finns&på&Scania&mindre&enheter&som&idag&arbetar&

med&KAM&och&diskussioner&förs&inom&organisationen&om&att&ta&KAM&till&en&annan&nivå&varför&

kunskapen&om&KAM&i&allra&högsta&grad&finns&där.&Vad&gäller&Toyota&har&inte&heller&något&problem&med&

att&hitta&till&rätt&personer&ansetts&föreligga,&då&antalet&Key&Account&Managers&på&Toyota&numera&

endast&består&av&tre&stycken.&Två&av&dessa&har&intervjuats,&där&en&av&dessa&dessutom&är&chef&för&

denna&verksamhet&vilket&gör&att&författarna&anser&sig&ha&fått&en&god&inblick&i&arbetet&med&KAM&på&

Toyota.&Gällande&Ericsson&finns&däremot&en&möjlighet&till&att&än&bättre&intervjupersoner&hade&kunnat&

hittas.&Där&är&antalet&Key&Account&Managers&större&och&urvalet&av&de&två&intervjupersonerna&skedde&

på&ett&mer&slumpmässigt&sätt.&&
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&

För&att&få&så&stort&informationsinnehåll&som&möjligt&bör&personerna&som&intervjuas&ha&stor&kunskap&

om&det&studerade&fenomenet&enligt&Holme&och&Krohn&(1997).&Intervjuerna&i&detta&examensarbete&har&

därför&skett&med&bland&annat&Key&Account&Managers,&controllers&och&ett&antal&chefer&på&olika&nivåer&

inom&försäljningsavdelningar&som&alla&har&mer&eller&mindre&omfattande&kunskaper&om&KAM.&Risken&

med&att&intervjua&personer&med&mycket&kunskap&är&att&de&kan&ge&en&överdriven&och&förvrängd&bild&av&

verkligheten,&men&ändå&verka&övertygande&(Holme&&&Krohn,&1997).&En&närliggande&problematik&som&

bör&belysas,&är&den&att&de&intervjuade&personer&som&arbetar&på&enheter&som&idag&arbetar&enligt&KAM,&

inte&kan&sägas&ha&en&helt&neutral&bild&av&hur&konceptet&har&påverkat&deras&organisation.&Som&

anställda&som&Key&Account&Managers,&har&de&givetvis&ett&intresse&i&att&framhäva&det&positiva&då&

KAM:s&fortsatta&existens&mer&eller&mindre&är&deras&levebröd.&Författarna&har&inte&sett&någon&annan&

möjlighet&än&att&intervjua&just&dessa&personer&även&om&det&alltså&innebär&en&betydande&nackdel.&Det&

har&ansetts&som&ett&sämre&alternativ&att&intervjua&andra&personer&kring&KAM,&än&de&som&nu&valts&då&

djupet&på&informationen&då&skulle&ha&varit&mer&bristfällig.&Problematiken&har&dock&hanterats&i&största&

möjliga&mån,&exempelvis&genom&att&författarna&medvetet&valt&att&intervjua&en&respondent&som&

beskrivits&vara&negativ&till&KAM&vilket&kan&klassas&som&ett&extremurval&enligt&Merriam&(1994),&samt&

genom&att&också&höra&andra&yrkesroller&för&att&få&en&något&mer&nyanserad&bild.&&

&

I&ett&inledande&skede&av&detta&examensarbete,&fanns&en&avsikt&att&undersöka&upplevelsen&av&KAM&

också&utifrån&köparens&perspektiv.&Tanken&var&då&att&studera&en&och&samma&relation&utifrån&de&två&

parterna&säljare&och&köpares&perspektiv&och&hur&de&uppfattade&denna&relation.&Detta&har&dock&

framkommit&som&något&som&kan&upplevas&som&känsligt&för&de&inblandade&och&vid&diskussioner&med&

fallföretagen&har&en&negativ&bild&mot&detta&upplevts.&Därför&har&författarna&till&detta&examensarbete&

valt&att&inte&gå&vidare&med&detta,&även&om&det&skulle&kunna&vara&intressant&i&en&fortsatt&studie.&Detta&

har&dock&inte&setts&som&något&större&problem&av&författarna.&Fokus&ligger&i&detta&examensarbete&på&

det&säljande&företagets&perspektiv&och&den&begränsade&beskrivning&av&köparens&perspektiv,&har&

kunnat&åstadkommas&genom&att&intervjuade&fallföretag&har&en&nära&relation&till&sina&nyckelkunder&

och&därmed&besitter&god&kännedom&om&dessa&och&deras&upplevelser&av&KAM.&

&

2.4.4!Intervjuernas!genomförande!
Under&alla&intervjuer&har&en&diktafon&använts,&vilket&alla&respondenter&har&fått&ge&sitt&godkännande&

till.&De&inspelade&intervjuerna&har&sedan&noga&transkriberats&för&att&få&så&stor&korrekthet&i&

informationsinnehållet&som&möjligt.&Efter&varje&intervju&har&en&diskussion&förts&mellan&författarna&till&

detta&examensarbete&kring&intervjun&för&att&sammanfatta&vad&den&intervjuade&framhållit&som&mest&
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viktigt.&Detta&har&ansetts&bidragit&positivt&till&att&få&ut&olika&dimensioner&av&KAM&från&varje&enskild&

intervju.&&

&

Gällande&de&strukturerade&intervjuerna,&har&alla&intervjuade&fått&frågorna&skickade&till&sig&i&förväg&för&

att&få&möjlighet&att&kunna&fundera&på&svar&innan&själva&intervjun&och&för&att&inte&bli&överraskade&av&

frågorna.&Detta&har&givetvis&inte&varit&fallet&med&de&ostrukturerade&intervjuerna&med&handledarna,&

men&det&övergripande&ämnesområdet&har&varit&uttalat&för&att&de&ska&ha&haft&möjlighet&till&

förberedelser.&Alla&intervjuade,&både&på&Scania&och&på&de&två&andra&fallföretagen,&har&fått&reda&på&

syftet&med&examensarbetet&innan&intervjun.&Detta&har&ansetts&som&etiskt&viktigt&framförallt&i&fallen&

med&Toyota&och&Ericsson&då&det&faktum&att&resultaten&av&intervjuerna&kommer&att&komma&Scania&

tillhanda&kan&anses&som&känsligt&vilket&alltså&har&varit&uttalat.&

&

Två&av&intervjuerna&på&Scania&har&utförts&över&telefon,&vilket&har&varit&en&användbar&metod&när&det&

har&varit&svårt&att&få&tag&på&intervjuobjekten&och&då&alternativet&hade&varit&att&inte&ha&fått&intervjua&

dessa&personer.&Nackdelarna&med&telefonintervjuer&är&att&bland&annat&att&de&fungerar&sämre&vid&

långa&intervjuer,&att&det&är&större&risk&att&intervjuobjektet&avbryter&intervjun,&att&det&inte&går&att&

analysera&kroppsspråk&och&att&det&är&svårt&att&spela&in&en&intervju&över&telefon.&(Bryman&&&Bell,&2011)&

Av&dessa&nämnda&problem,&har&endast&transkriberingen&av&det&inspelade&materialet&ansetts&som&

något&mer&svår&än&i&fallet&med&fysiska&intervjuer.&Detta&har&inte&setts&som&ett&tillräckligt&stort&problem&

att&det&påverkat&kvalitén&på&informationen.&

&

Den&genomsnittliga&intervjun,&både&de&fysiska&och&telefonintervjuerna&har&varat&drygt&50&minuter,&

men&stora&variationer&har&förekommit&beroende&på&företag,&den&intervjuade&personens&position,&

personliga&aspekter&då&en&del&varit&mer&utsvävande&i&sina&svar&och&andra&tillfälligheter&såsom&

intervjuns&tidsmässiga&ordning.&På&nästkommande&sidor&presenteras&de&respondenter&som&deltagit&i&

detta&examensarbete:&
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Tabell&1:&Lista&över&alla&intervjuade&personer&på&de&tre&fallföretagen.&Alla&intervjupersoner&på&Scania&arbetar&
inom&enheten&F&F&förutom&Jacob&Lithander&som&arbetar&inom&enheten&S&S&(förklaring&till&dessa&enheter&ges&
senare)&

Intervjuperson& Företag& Titel& Bakgrund& Arbetsuppgifter! Datum&
&&Tid&

Anders!
Leward!

Toyota&
Material&
Handling&
Sweden&
AB&

Key&Account&
Manager&

16&år&i&org.,&har&
arbetat&med&
försäljning&och&
effektivisering&av&
kunders&verksamhet&

Ansvarar&för&ett&
antal&nyckelkunder&

6/3^
2012,&
80&min&

Lennart!Strid! Toyota&
Material&
Handling&
Sweden&
AB&&

Chef&för&KAM^
organisationen&
och&Key&Account&
Manager&

37&år&i&org.,&har&
under&alla&år&på&
Toyota&arbetat&med&
service&och&sedan&
lagt&till&
försäljningsbiten&

Chef&för&KAM^
organisationen&och&
har&ansvaret&för&två&
av&Toyotas&
nyckelkunder&

6/3^
2012,&
80&min&

Erik!Sjöberg! Ericsson&
AB&

Key&Account&
Manager&

5&år&i&org.,&tidigare&
Account&Manager&
och&nu&Key&Account&
Manager&sedan&6&
månader&

Har&ansvar&för&ett&
antal&nyckelkunder&
och&det&team&av&
Account&Managers&
som&hjälper&till&att&
hantera&
nyckelkunderna&

26/3^
2012,&
45&min&

Åsa!
Svedenheim!

Ericsson&
AB&

Key&Account&
Manager&

Har&tidigare&varit&bl.&
a.&konsultchef&inom&
Ericsson&och&är&nu&
Key&Account&
Manager&sedan&1,5&
år&

Har&ansvar&för&ett&
antal&nyckelkunder&
och&det&team&av&
Account&Managers&
som&hjälper&till&att&
hantera&
nyckelkunderna&

26/3^
2012,&
30&min&

Anders!Liss! Scania&CV&
AB&

Sales&Director&
City&Suburban&
Buses&and&
Coaches&&

17&år&i&org.,&har&
under&hela&tiden&på&
Scania&arbetat&inom&
olika&funktioner&på&
marknadssidan&både&
i&Sverige&och&
utomlands&

Ansvarig&för&
försäljning&av&
stadsbussar&globalt&
på&fabriksnivå&

21/3^
2012,&
50&min&

Björn!Winblad! Scania&CV&
AB&

Managing&
director&Scania&
Mining&

25&år&i&org.,&har&
framförallt&arbetat&
inom&marknadssidan&
och&har&bl.&a.&varit&
Regional&Manager&

Är&sedan&den&1&
januari&2012&
ansvarig&för&Scania&
Mining&

21/3^
2012,&
50&min&

& !
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Bo!Junebrink! Scania&
CV&AB&

Controller&
Scania&Mining&

17&år&i&org.,&&
mestadels&arbetat&
inom&olika&
ekonomiroller&och&
har&bl.&a.&varit&
finansdirektör&för&
Scania&i&Sydafrika&&

Arbetar&bland&annat&med&
att&komma&fram&till&hur&
den&ekonomiska&
rapporteringen&och&
uppföljningen&ska&se&ut&
inom&Scania&Mining&

22/3^
2012,&
60&
min&

Hans!Wising! Scania&
CV&AB&

Senior&
Program&
Manager&

12&år&i&org.,&haft&
olika&positioner&
inom&marknadssidan&
på&Scania,&bl.a.&
Regional&Sales&
Manager&

Den&nuvarande&rollen&
innebär&att&han&i&princip&
är&Key&Account&Manager&
för&en&av&de&största&
kunderna&inom&Scania&
Engines&även&om&han&
inte&har&den&titeln&

28/3^
2012,&
70&
min&

Bernt!
Gustavsson!

Scania&
CV&AB&

Product&
Director&

25&år&i&org.,&arbetat&
med&bl.&a.&R&D,&
service&och&
försäljning&både&i&
Sverige&och&
utomlands&&

Ansvarig&för&försäljning&
inom&av&
anläggningssegment&
inom&Trucks,&har&tidigare&
haft&en&liknande&roll&på&
Engines&

29/3^
2012,&
65&
min&

Klas!Dahlberg! Scania&
CV&AB&

Senior&Vice&
President,&
Buses&and&
Coaches&

26&år&i&org.,&arbetat&
framförallt&på&
marknadssidan&inom&
Scania&på&olika&
ledande&positioner,&
arbetat&mycket&
utomlands&

Chef&för&Buses&&&
Coaches&inom&F&F&

2/4^
2012,&
20&
min&

Robert!Sobocki! Scania&
CV&AB&

Senior&Vice&
President,&
Scania&
Engines&

29&år&i&org.,&har&
arbetet&inom&bl.a.&
service&och&marknad&
på&Scania&och&haft&
olika&ledande&
positioner,&arbetat&
utomlands&

Chef&för&Scania&Engines&
inom&F&F&

4/4^
2012,&
20&
min&

Jacob!Lithander!
(telefonintervju)!

Scania&
CV&AB&

Head&of&
International&
Fleet&Sales&

12&år&i&org.,&haft&
olika&roller&inom&bl.&
a.&marknadssidan&på&
Scania,&har&arbetat&
utomlands&

Chef&för&International&
Fleet&Sales&

17/4^
2012,&
50&
min&

Lars!Eklund!
(telefonintervju)!!

Scania&
CV&AB&

Sales&
Director,&
Scania&
Engines&

14&år&i&org.,&arbetat&
inom&olika&
funktioner,&
framförallt&
erfarenhet&från&
eftermarknad,&
tidigare&Servicechef&
på&Scania&Engines&

Säljchef&för&
marinmotorer&och&jet&set&
motorer&inom&Scania&
Engines&

17/4^
2012,&
30&
min&

Tomas!Hagfeldt! Scania&
CV&AB&

Finance&&&
Business&
Controller&

32&år&i&org.,&arbetat&
som&controller&inom&
flera&olika&delar&av&
Scania&

Controller&inom&
affärsområdet&Buses&&&
Coaches&

20/4^
2012,&
80&
min&
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Anders!
Widebäck!

Scania&
CV&AB&

Finance&&&
Business&
Controller&

27&år&i&org.,&arbetat&
inom&olika&delar&av&
Scanias&
ekonomifunktion&
både&i&Sverige&och&
utomlands&

Controller&inom&
affärsområdet&Scania&
Engines&

20/4^
2012,&
80&
min&

2.5!Etik!
Examensarbetet&har&utförts&i&enlighet&med&Vetenskapsrådets&forskningsetiska&principer&och&de&fyra&

huvudkrav&som&de&ställer&på&forskningen&(Vetenskapsrådet,&2002).&Innan&intervjuernas&

genomförande&informerades&intervjuobjekten&per&e^post&med&ett&informationsbrev&där&det&bland&

annat&beskrevs&att&deltagandet&var&frivilligt,&vad&examensarbetets&syfte&var&och&vad&vinsten&med&den&

här&forskningen&är.&Samtycke&till&intervjuerna&har&inte&ansetts&vara&ett&problem&gällande&Toyota&och&

Ericsson.&Däremot&kan&det&på&Scania&ha&varit&fallet&att&de&intervjuade&mer&eller&mindre&känt&sig&

tvingade&till&intervjuer&då&frågan&så&att&säga&har&kommit&från&internt&håll&och&de&intervjuade&inte&känt&

att&det&inte&har&varit&acceptabelt&att&neka.&Å&andra&sidan&kan&de&ha&haft&ett&egenintresse&i&att&

resultatet&av&detta&examensarbete&kommer&att&komma&Scania&tillhanda&och&därmed&känt&att&det&varit&

viktigt&att&ställa&upp.&Alla&intervjuade&personer&har&vidare&fått&lämna&sitt&medgivande&till&att&deras&

namn&har&publicerats&i&detta&examensarbete.&&

2.6!Dataanalys!
Under&avsnittet&kring&vald&ansats,&beskrevs&att&denna&studie&kan&ses&som&en&växelverkan&mellan&

induktiv&och&deduktiv&teoribildning.&Insamlandet&av&data&till&empirikapitel&respektive&referensram,&

har&skett&parallellt&och&har&förstärkt&varandra.&Genom&att&använda&de&teorier&som&referensramen&

består&av&kan&de&resultat&som&fåtts&genom&intervjuer,&placeras&i&ett&större&sammanhang&och&

förklaringar&och&konsekvenser&kan&ses&som&annars&inte&skulle&ha&setts.&Detta&kan&liknas&vid&en&cirkulär&

process&där&teorin&styr&det&undersökaren&letar&efter&och&hjälper&till&att&placera&in&resultatet&i&ett&

större&sammanhang.&Ett&upprepat&användande&av&teori&ökar&förståelsen&av&empirin&och&resultaten,&

och&samspelet&mellan&teori&och&empiri&ökar&därför&förståelsenivån.&(Jacobsen,&2007)&Grundstommen&i&

insamlandet&av&data&till&de&båda&nämnda&kapitlen,&har&varit&den&analysmodell&(se&kapitel&4)&som&tagits&

fram&och&som&avser&skapa&en&röd&tråd&i&hela&examensarbetet.&&

&

Författarna&till&detta&examensarbete,&har&haft&ambitionen&att&skapa&en&helhetsbild&av&KAM&och&dess&

värdeskapande,&och&har&således&inte&valt&att&sträva&efter&en&proportionell&återgivning&av&de&tre&

fallföretagen&eller&intervjupersonerna.&Därför&finns&i&de&fortsatta&kapitlen&ibland&en&viss&

snedfördelning&i&mängden&tilldelat&utrymme&och&under&varje&rubrik&förekommer&därför&inte&alltid&alla&

företag.&Detta&är&ett&val&som&författarna&gjort&i&urvalet&av&material,&men&grundar&sig&till&viss&del&också&i&

det&faktum&att&intervjufrågorna&till&stor&del&varit&öppna&och&ibland&har&det&aktuella&ämnet&i&ett&stycke,&
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helt&enkelt&inte&kommit&upp&eller&berörts&av&intervjupersonen.&En&proportionellt&rättvis&bild,&har&med&

andra&ord&valts&bort&till&förmån&för&skapandet&av&en&mer&målande&helhetsbild.&

2.7!Källkritik!
Författarna&till&detta&examensarbete&har&gjort&ställningstagandet&att&ursprungskällor&alltid&ska&

användas&till&referensramen&för&att&minska&risken&för&feltolkning.&Endast&i&de&fall&då&det&varit&mycket&

omständligt&eller&omöjligt&att&få&tillgång&till&originalkällan,&har&detta&frångåtts&och&författare&som&

refererar&till&andra&har&godtagits&vilket&då&utskrivs&specifikt.&Detta&för&att&så&att&säga&undvika&

tolkningar&av&tolkningar&och&därmed&öka&möjligheten&till&korrekt&återgivning.&

&

Källorna&till&detta&examensarbetes&referensram,&kommer&i&grunden&från&forskningsartiklar&

publicerade&i&Scopus,&vilka&kan&anses&vara&av&hög&kvalité&då&dessa&källor&är&granskade.&Dock&har&andra&

sökmotorer&behövt&användas&då&dessa&artiklar&ibland&refererat&till&artiklar&som&endast&funnits&utanför&

Scopus.&Då&grundkällan&alltså&är&granskad,&har&problemet&kring&vilken&tilltro&som&kan&sättas&till&den&

refererade&källan,&ansetts&kunna&minskats.&Utöver&publicerade&forskningsartiklar,&har&två&

avhandlingar&i&ämnet&använts&och&till&hänvisade&konferensbidrag.&

&

Även&om&en&tillbakagång&till&ursprungskällan&görs,&hindrar&inte&det&att&tolkningsfrågor&ändå&uppstår.&

Enligt&Holme&och&Krohn&(1997),&är&det&mycket&möjligt&att&sändarens&avsikter&inte&alltid&

överensstämmer&med&mottagarens&tolkning.&Det&har&i&detta&examensarbete&funnits&tillfällen&då&det&

varit&svårt&att&bestämma&en&persons&egentliga&mening,&vilket&naturligtvis&skapar&problem.&Extra&

problematiskt&har&detta&visat&sig&vara&i&skrivandet&av&referensramen&då&information&företrädesvis&har&

inhämtats&på&andra&språk&än&författarna&till&detta&examensarbetes&modersmål.&För&att&öka&chanserna&

till&en&bättre&tolkning,&måste&forskare&enligt&Holme&och&Krohn&(1997),&skaffa&sig&en&bredare&förståelse&

och&inhämta&information&också&från&andra&källor.&Då&informationen&ofta&kommit&från&källor&som&

skrivits&i&helt&andra&syften&än&detta&examensarbete,&har&åstadkommandet&av&en&helhetsbild&varit&än&

viktigare.&Dessa&risker&för&misstolkning&har&dock&minskat&i&takt&med&skrivandet&av&referensramen&och&

en&återgång&till&det&tidigaste&skrivna&materialet&och&de&referenser&dessa&härstammar&ifrån,&har&gjorts&i&

ett&senare&skede&av&processen&varför&risken&för&feltolkningar&har&kunnat&minskas.&&

2.8!Studiens!kvalitet!
I&detta&avsnitt&diskuteras&examensarbetets&kvalitet&vilket&också&redan&berörts&även&i&andra&avsnitt&i&

kapitlet.&De&val&som&gjorts&i&en&viss&fas,&får&konsekvenser&för&de&resultat&som&fås&i&en&senare&fas&

(Jacobsen,&2007),&och&hela&detta&metodkapitel&kan&därför&sägas&vara&en&beskrivning&av&den&totala&

validiteten&i&detta&examensarbete.&I&detta&avsnitt&ges&en&sammanfattande&bild&av&den&totala&

validiteten&utifrån&begreppen&intern&och&extern&validitet&samt&reliabilitet.&&
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2.8.1!Intern!och!extern!validitet!
Intern&validitet&handlar&om&huruvida&en&slutsats&som&dragits&utifrån&ett&samband&mellan&två&variabler&

håller&i&alla&lägen&eller&om&det&finns&något&annat&som&påverkar&(e.g.&Bryman&&&Bell,&2011;&Jacobsen,&

2007).&Som&redan&har&nämnts,&kan&de&intervjuade&personerna&alla&sägas&ha&en&närhet&till&det&

studerade&fenomenet,&vilket&ökar&den&interna&validiteten&(Jacobsen,&2007).&De&intervjuade&

personerna&består&av&Key&Account&Managers&eller&personer&som&på&ett&eller&annat&sätt&har&erfarenhet&

av&KAM&vilket&alltså&gör&att&de&i&mer&eller&mindre&omfattande&grad&kan&sägas&stå&nära&fenomenet.&

Dock&har&som&redan&påtalats,&en&brist&i&källornas&vilja&att&ge&riktig&information&noterats&då&en&del&av&

respondenterna&skulle&kunna&ha&motiv&till&att&inte&dela&med&sig&av&all&information&eller&att&ge&en&skev&

bild&av&verkligheten.&Med&detta&avses&då&naturligtvis&framförallt&Key&Account&Managernas&villighet&att&

diskutera&risker,&nackdelar&eller&problem&med&KAM&då&en&förutsättning&för&deras&arbete&är&en&positiv&

inställning&till&detta&koncept.&

&

Då&problemställningen&i&detta&examensarbete&är&av&förklarande&karaktär,&är&ett&av&målen&att&beskriva&

samband&mellan&olika&fenomen&eller&händelser.&I&den&kvalitativa&ansatsen&ligger&styrkan&i&just&att&

kunna&förklara&vilka&mekanismer&som&förbinder&dessa,&men&slutsatserna&är&aldrig&helt&säkra.&För&att&

hantera&validiteten,&krävs&att&intervjuaren&försöker&se&det&underliggande&som&en&respondent&

beskriver.&Detta&kräver&i&sin&tur&att&forskaren&har&en&god&överblick&över&annan&teori&inom&det&

studerade&området.&(Jacobsen,&2007)&Författarna&till&detta&examensarbete,&anser&sig&ha&gjort&

omfattande&litteraturstudier&och&har&vidare&efter&genomförandet&av&varje&genomförd&intervju&

inbördes&diskuterat&dess&kontenta.&&&&

&

Den&externa&validiteten&sedan,&handlar&om&huruvida&resultatet&från&undersökningen&kan&

generaliseras&till&andra&områden&än&själva&undersökningen&(e.g.&Bryman&&&Bell,&2011;&Jacobsen,&

2007).&Det&råder&delade&meningar&huruvida&kvalitativa&studier&kan&anses&vara&generaliserbara&till&en&

större&population,&men&som&Jacobsen&(2007)&beskriver,&kan&det&åtminstone&hävdas&att&det&

huvudsakliga&syftet&med&en&kvalitativ&studie,&kanske&inte&är&att&generalisera&utan&snarare&att&förstå&

och&fördjupa&fenomen.&Argumentationen&har&tidigare&i&detta&kapitel&förts&just&utifrån&att&syftet&är&

upplagt&på&det&viset,&det&vill&säga&att&syftet&är&av&en&mer&förståelseinriktad&karaktär.&Utfallet&av&KAM&

är&som&senare&ska&beskrivas,&visserligen&något&som&är&företagsspecifikt&och&likaså&är&också&utseendet&

på&KAM&och&hur&det&bedrivs,&i&viss&mån&unikt.&Trots&detta,&ämnar&ändå&examensarbetet&genom&

uppställningen&av&syftet,&till&att&bredda&kunskapen&inom&området.&Författarna&är&av&åsikten&att&även&

om&det&enligt&vissa&inte&går&att&bevisa&en&kvalitativ&studies&generaliserbarhet,&är&en&fördjupande&

diskussion&möjlig&som&berör&fler&än&de&ingående&företagen.&Vidare&breddas&generaliserbarheten&

genom&den&beskrivna&växelverkan&mellan&empiri&och&teori&som&funnits.&Genom&referensramen&kan&
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resultaten&som&setts,&placeras&i&en&vidare&kontext&än&enbart&de&tre&fallföretagen&och&som&redan&

nämnts&leder&ett&upprepat&användande&av&teori&till&att&förståelsen&av&empirin&och&resultaten&ökar&

förståelsenivån.&(Jacobsen,&2007)&Den&teoretiska&grunden&som&detta&examensarbete&vilar&på,&består&i&

sin&tur&av&empiriskt&material&vilket&breddar&den&totala&empiriska&grunden&och&även&

generaliserbarheten.&Då&fallföretagen&är&av&karaktären&stora&industriella&företag,&kan&detta&tyckas&

sätta&gränsen&för&till&vilka&det&är&möjligt&att&generalisera&resultaten,&men&författarna&menar&genom&

föregående&resonemang,&att&även&företag&som&faller&utanför&denna&ram,&också&skulle&kunna&ha&ett&

intresse&i&resultaten&och&dess&applicerbarhet.&Det&är&istället&examensarbetets&utformning&som&är&

gjord&efter&den&definition&av&KAM&som&görs&av&författarna&och&som&kompletterar&dagens&bristfälliga&

litteratur&kring&värdeskapande,&som&sätter&begränsningen.&De&företag&som&uppfyller&denna&definition&

och&som&i&enlighet&med&avgränsningen,&inte&är&icke^tillverkande&företag&eller&säljer&till&

konsumentmarknader,&borde&därför&enligt&författarna&med&tidigare&resonemang,&vara&möjliga&att&

generalisera&till.&Genom&detta&examensarbete&skapas&därför&sammanfattningsvis&en&förståelse&för&

hur&KAM&kan&skapa&värde&för&fler&än&de&tre&ingående&fallföretagen.&&

2.8.2!Reliabilitet!
Reliabilitet&kan&kortfattat&sägas&handla&om&att&de&resultat&som&fåtts&fram,&kan&vara&en&konsekvens&av&

faktorer&i&själva&undersökningen&(Jacobsen,&2007)&eller&huruvida&studien&går&att&upprepa&(Bryman&&&

Bell,&2011).&Vid&intervjuer&kommer&alltid&utfallet&att&påverkas&av&de&ingående&personerna&vilket&kräver&

en&diskussion&kring&hur&detta&har&påverkat&resultaten&(Jacobsen,&2007).&&

&

“The"quality"of"the"information"obtained"during"an"interview,"is"largely"dependent"on"the"interviewer”"

(Patton,&2002,&s.341)&

&

Som&nämndes&tidigare&har&en&diktafon&använts&vid&intervjuerna,&vilket&skulle&kunna&upplevas&negativt&

för&den&intervjuade.&Genom&att&ge&alla&respondenter&möjligheten&att&neka&till&detta,&anser&sig&

författarna&ha&gjort&det&de&kan&för&att&minska&att&de&intervjuade&har&känt&sig&obekväma&med&detta.&

Användandet&av&diktafon&har&setts&som&en&kvalitetshöjande&faktor&i&detta&examensarbete&och&

författarna&är&övertygade&om&att&fördelarna&ändå&har&uppvägt&nackdelarna.&Vidare&har&intervjuerna&

skett&på&respondenternas&arbetsplats,&vilket&har&gjort&att&kontexten&kan&betraktas&som&naturlig&

(Jacobsen,&2007).&Valet&att&transkribera&alla&intervjuer&har&även&det&ansetts&vara&en&faktor&som&höjt&

kvaliteten&på&detta&examensarbete&då&det&har&minskat&risken&för&feltolkningar&och&gjort&det&möjligt&

att&få&ordagranna&citat.&

&

&
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“Hur"bra"information"man"än"får"under"intervjuerna"blir"data"aldrig"bättre"än"det"man"registrerar.”&

(Jacobsen,&2007,&s.&172)&

&

Detta&citat&sammanfattar&bra&det&som&författarna&till&detta&examensarbete&upplevt&kring&valet&att&

använda&diktafon&samt&att&lägga&tid&på&att&noggrant&transkribera&materialet.&Dock&krävs&alltid&ett&

urval&av&information,&inklusive&val&av&citat&vilket&påverkar&det&sätt&som&saker&och&ting&uppfattas&på.&

Det&finns&alltid&en&risk&att&den&information&som&valts&ut,&skapar&en&bild&som&inte&är&representativ&eller&

korrekt.&Informationen&kan&omöjligt&presenteras&i&sin&helhet&och&ett&val&måste&därför&göras.&

(Jacobsen,&2007)&&

2.9!Studiens!målgrupp!
Författarna&till&detta&examensarbete,&har&haft&ambitionen&att&intressera&en&mängd&olika&målgrupper&

med&olika&förkunskapskrav.&Förutom&den&givna&huvudintressenten&Scania,&riktar&sig&detta&

examensarbete&också&till&övriga&intresserade&företag&samt&personer&inom&den&akademiska&världen&

som&vill&lära&sig&mer&om&ämnet.&Författarna&anser&att&grundläggande&kunskaper&inom&

företagsekonomi&är&att&föredra&för&att&läsaren&ska&ta&till&sig&examensarbetet&fullt&ut,&men&däremot&

behövs&inte&några&tidigare&erfarenheter&eller&kunskaper&om&ämnet&KAM,&tvärtom.&&

&

&
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Kapitel!3.!Referensram!
I"detta"kapitel"redogörs"för"de"teorier"och"modeller"som"ligger"till"grund"för"kommande"analys"och"

slutsats."För"att"läsaren"ska"få"en"grundläggande"förståelse"för"begreppen"värde"och"KAM"som"bägge"

ingår"i"syftesformuleringen"för"detta"examensarbete,"görs"därför"först"en"närmare"beskrivning"av"

dessa."Denna"utredning"mynnar"sedan"ut"i"en"egen"definition"av"KAM"som"består"av"fem"viktiga"

faktorer"som"kan"sägas"bygga"upp"begreppet."Efter"en"beskrivning"av"dessa"fem"faktorer"och"hur"de"

kan"skapa"värde,"görs"en"utredning"av"vad"litteraturen"ger"för"stöd"åt"vilket"resultat"som"fås"av"KAM,"

samt"en"beskrivning"kring"hur"dessa"resultat"kan"mätas."

&

3.1!Begreppet!KAM!!
Key&Account&Managements&(KAM)&popularitet&bland&industriella&företag&har&ökat&kraftigt&de&senaste&

åren&(Rehme,&2001),&och&kan&beskrivas&som&en&försäljningsstrategi&som&företag&kan&använda&för&att&

ägna&vissa&kunder&speciell&uppmärksamhet&(Abratt&&&Kelly,&2002).&Sättet&att&sälja,&skiljer&sig&avsevärt&

från&vanlig&försäljning&och&förhållandet&mellan&köpare&och&säljare&kännetecknas&av&en&hög&grad&av&

komplexitet&i&interaktionen&dessa&emellan&(Wotruba&&&Castleberry,&1993).&Dessa&speciellt&utvalda&

kunder&kallade&nyckelkunder,&har&mer&komplexa&behov&och&också&ofta&många&geografiska&

lokaliseringar&inom&ett&och&samma&företag,&vilket&gör&dem&svårare&att&hantera.&(e.g.&Abratt&&&Kelly,&

2002;&Wotruba&&&Castleberry,&1993)&Deras&höga&försäljningspotential&gör&att&de&detta&till&trots,&anses&

vara&viktiga&att&hänge&speciell&uppmärksamhet&och&service&för&att&tillgodose&deras&behov&samt&för&att&

de&fortsatt&ska&vara&lojala&kunder&(Wotruba&&&Castleberry,&1993).& &&

3.1.1!Val!av!begrepp!
Det&finns&en&mängd&namn&och&förkortningar&till&detta&område&och&de&referenser&som&ligger&till&grund&

för&detta&examensarbete,&använder&inte&alla&beteckningen&KAM.&Anledningen&till&att&referenser&som&

använder&olika&begrepp&har&kunnat&användas,&är&att&det&enligt&till&exempel&Al^Husan&och&Brennan&

(2009)&inte&verkar&finnas&någon&egentlig&skillnad&mellan&begreppen&National&Account&

Management/Marketing&(NAM),&Strategic&Account&Management&(SAM),&Major&Account&

Management,&och&Key&Account&Management&i&litteraturen&(se&även&Boles,&Johnston&&&Gardner,&1999;&

Cardozo&et&al.,&1987;&Ojasalo,&2001;&Weilbaker&&&Weeks,&1997).&Den&enda&egentliga&skillnad&som&

tycks&finnas&är&att&begreppet&“Key&Accounts”&framförallt&används&i&Europa,&medan&“National&

Accounts”&framförallt&används&i&USA&(Pardo,&1999).&Med&ovanstående&som&stöd&har&det&inte&ansetts&

finnas&någon&anledning&att&blanda&begreppen&och&i&detta&examensarbete&används&därför&endast&ett&

begrepp,&KAM,&för&att&undvika&förvirring&för&läsaren.&Dessutom&används&istället&för&det&engelska&ordet&

på&de&speciella&kunder&som&ingår&i&ett&KAM^program,&Key&Accounts,&den&svenska&beteckningen&
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nyckelkunder.&Ytterligare&ett&begrepp&som&bör&nämnas,&är&Key&Account&Manager&som&i&litteraturen&

också&det&ofta&förkortas&till&KAM.&Detta&har&tagits&avsteg&från&för&att&för&tydlighetens&skull&inte&kunna&

förväxla&det&med&Key&Account&Management&(KAM).&

3.1.2!Logiken!bakom!KAM!
Användandet&av&termer&såsom&key^,&strategic^,&national^,&major^&och&global&accounts,&kommer&ur&

paretoeffekten&varigenom&företag&sett&att&en&stor&andel&av&deras&försäljning&kommer&från&en&handfull&

kunder&(e.g.&Millman&&&Wilson,&1999).&Genom&KAM,&väljer&företaget&ut&stora&och/eller&viktiga&kunder&

och&tilldelar&dessa&en&viss&status&och&specialbehandling&(e.g.&Stevenson,&1981;&Rehme,&2001).&Denna&

specialbehandling&får&stora&konsekvenser&på&bland&annat&organisationsstruktur&och&

kommunikationen&inom&företaget&(Millman,&1994&i&Millman,&1996).&En&organisations&sätt&att&hantera&

nyckelkunderna&formeras&efter&de&behov&som&de&stora&och&komplexa&nyckelkunderna&har&och&sker&på&

ett&annorlunda&sätt&jämfört&med&de&mer&traditionella&kunderna&(Rehme,&2001;&Pardo,&1999).&&

&

Vanligtvis&hanteras&nyckelkunderna&av&en&speciell&försäljningsavdelning&och&de&kan&exempelvis&få&

åtnjuta&bättre&priser&och&få&speciella&servicearrangemang&upprättade&efter&sig&eller&andra&typer&av&

förmåner.&(Stevenson,&1981)&Dessa&speciella&försäljningsteam&kallade&Key&Account^team,&sköter&den&

dagliga&interaktionen&med&kunderna&och&leds&av&en&person&med&titeln&Key&Account&Manager&

(Millman,&1996).&&

&

Att&bygga&upp&en&KAM^&relation&kan&ta&lång&tid,&uppemot&tio&år&från&det&att&nyckelkunden&identifieras&

tills&dess&att&hela&potentialen&av&relationen&kan&utnyttjas&(McDonald&et&al.,&1997).&Förenklat&sett,&kan&

KAM&ses&som&en&utvidgning&och&förbättring&av&personlig&försäljning&(Shapiro&&&Wyman,&1981)&och&

även&om&KAM&är&en&dyr&process,&är&värdet&för&både&köpare&och&säljare&högt&om&situationen&är&den&

rätta&och&konceptet&utförs&på&rätt&sätt&(Shapiro&&&Wyman,&1981;&Barrett,&1986).&En&KAM^relation&

skapar&engagemang&mellan&parterna,&men&kräver&också&stora&investeringar&från&bägge.&De&båda&

ingående&parterna&är&viktiga&för&varandras&verksamheter&och&personerna&på&många&olika&typer&av&

avdelningar&måste&lära&sig&att&samarbeta&till&följd&av&en&KAM^relation.&(Lambe&&&Spekman,&1997)&&

&

KAM&är&dock&inte&bara&såsom&det&nu&framställts,&ett&organisatoriskt&beslut&kring&hur&

försäljningsavdelningen&ska&vara&organiserad,&utan&är&också&ett&högst&strategiskt&beslut&(Pardo,&1997)&

vilket&kommer&att&framgå&i&den&fortsatta&beskrivningen.&Genom&en&redogörelse&av&hur&KAM&växt&fram&

och&vad&som&kan&sägas&definiera&det&i&nästa&avsnitt,&ges&en&påbörjan&till&en&förståelse&för&vad&KAM&ska&

syfta&till&att&åstadkomma.&&&
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3.1.3!KAM:s!framväxt!bland!företag!
Utvecklingen&har&de&senaste&åren&gått&emot&att&redan&stora,&industriella&företag&växer&sig&ännu&större&

till&följd&av&konsolideringar&och&uppköp&(Rehme,&2001;&Benson,&Shapiro&&&Posner,&2006).&Detta&menar&

Rehme&(2001)&har&gjort&att&skillnaderna&i&behov&och&efterfrågan&hos&stora&respektive&små&kunder,&har&

blivit&större.&Likaså&har&en&förändring&skett&i&den&genomsnittliga&storleken&på&försäljningarna&vilka&har&

blivit&större,&liksom&kostnaderna&för&att&genomföra&en&försäljning&(Benson&et&al.,&2006;&Cardozo&et&al.,&

1987).&Ytterligare&faktorer&som&sägs&ha&drivit&på&utvecklingen&av&KAM&bland&företag,&är&kunders&

ändrade&köpvanor&och&förändrade&krav&på&service,&samt&det&faktum&att&inköpsavdelningar&

centraliserats&(Cardozo&et&al.,&1987).&Många&företag&som&har&som&huvudfokus&att&hjälpa&kunder&och&

som&månar&om&sina&relationer,&använder&sig&av&just&KAM&och&Key&Account&Managers&för&att&möta&

kundernas&utökade&behov,&snarare&än&att&fokusera&på&att&sälja&enskilda&produkter&(Rust&et&al.,&2010).&&

&

Även&om&stora,&trogna&kunder&alltid&fått&en&viss&specialbehandling,&har&dessa&kunder&blivit&allt&

viktigare&för&det&säljande&företagets&intäkter&och&därmed&har&det&också&blivit&viktigare&att&försöka&

behålla&dessa&kunder&(e.g.&Barrett,&1986;&Håkansson&&&Snehota,&1995&i&Rehme&2001).&Leverantörer&

har&sett&att&en&förbättrad&relation&mellan&dem&och&kunden,&kan&öka&möjligheten&att&kvarhålla&dessa&

och&leder&till&en&ökad&lojalitet&vilket&möjliggör&en&bättre&position&konkurrensmässigt.&Därmed&har&

fokus&flyttats&från&tidigare&transaktionsorienterad&marknadsföring&och&försäljning,&mot&att&mer&

fokusera&på&relationer&och&relationsmarknadsföring.&(e.g.&Rust&et&al.,&2010;&Abratt&&&Kelly,&2002;&

Araujo,&Dubois&&&Gadde,&1999;&Ojasalo,&2002)&Istället&för&att&fokusera&på&att&attrahera&nya&kunder,&

ligger&fokus&inom&relationsmarknadsföring&på&att&ta&hand&om&de&kunder&som&företaget&redan&har.&

Målet&är&att&på&så&vis&skapa&kundlojalitet&vilket&leder&till&att&en&långvarig&och&stabil&relation&som&

genererar&högre&intäkter&etableras.&(Ravald&&&Grönroos,&1996).&Det&är&här&KAM&kommer&in,&då&KAM&

som&redan&nämnts,&kan&sägas&vara&just&ett&sätt&att&ägna&speciell&uppmärksamhet&åt&dessa&stora&

och/eller&viktiga&kunder&(Stevenson,&1981).&&

3.1.4!KAM:s!framväxt!i!litteraturen!!
Akademiker&började&intressera&sig&för&KAM&i&slutet&av&1970^&och&början&av&1980^talet&och&forskningen&

handlade&då&framförallt&om&implementeringen&av&KAM.&McDonald&et&al.&(1997)&menar&att&hur&ett&

företags&försäljning&ska&genomföras&och&styras,&historiskt&sett&har&setts&som&ett&område&som&

akademiker&inte&bör&intressera&sig&för,&och&att&det&har&varit&en&fråga&som&endast&hört&hemma&ute&

bland&organisationerna.&På&grund&av&detta&har&också&mycket&av&den&litteratur&som&faktiskt&finns,&varit&

av&karaktären&“hur&man&gör&det”&och&har&dessutom&haft&lite&teoretisk&och&empirisk&stöttning&samt&

sparsamt&hänsynstagandet&till&kontexten&(McDonald&et&al.,&1997).&Forskningsartiklar&som&är&

presenterade&i&mer&närliggande&tid,&spänner&över&ett&större&urval&av&områden&än&tidigare&och&

exempelvis&har&fokus&lagts&på&ämnen&såsom&framgångsfaktorer&för&KAM&och&kundrelationer,&vilket&är&
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ett&tecken&på&att&den&djupgående&förståelsen&för&KAM&har&ökat.&(Guesalaga&&&Johnston,&2010)&&

&

Homburg,&Workman&och&Jensens&(2002)&litteraturstudie&visar&att&den&forskning&som&finns&om&KAM,&

berör&fyra&huvudteman&som&kan&sägas&vara&konsekvenser&av&KAM.&För&det&första&innebär&KAM&att&det&

säljande&företaget&genomför&interorganisationella&aktiviteter&som&ges&till&nyckelkunderna,&men&inte&

till&vanliga&kunder&vilka&kan&handla&om&pris,&produkter,&information,&distribution&och&service.&För&det&

andra&finns&vid&ett&KAM^program&personer&vars&uppgift&är&att&arbeta&specifikt&mot&nyckelkunderna.&

Ofta&beskrivs&hur&dessa&måste&ha&speciella&kompetenser&och&ett&annorlunda&belöningssystem&samt&

vilka&följder&detta&får&för&urval,&utbildning&med&mera.&För&det&tredje,&leder&KAM&till&ett&involverande&

av&flera&olika&avdelningar&förutom&marknadsföring^&och&försäljningsavdelningarna&och&slutligen&

beskrivs&i&litteraturen&också&temat&hur&utformningen&av&KAM^programmet&påverkas&av&karaktären&på&

köparen&och&marknaden.&(Homburg&et&al.,&2002)&

&

Spencer&(1999)&beskriver&att&KAM&innebär&betydligt&mer&än&en&managementstrategi&för&att&förbättra&

relationer&och&öka&försäljningen&till&utvalda&kunder.&Likaså&menar&McDonald&et&al.&(1997)&att&KAM&har&

ändrats&från&att&från&början&endast&handla&om&försäljning,&till&att&bli&en&mer&sofistikerad&och&

värdeskapande&process.&Detta&värdeskapande&är&det&som&står&i&centrum&i&detta&examensarbete&och&

innan&en&mindre&utredning&kring&hur&begreppet&värde&kan&tolkas,&görs&en&egen&definition&av&vad&KAM&

är.&

3.1.5!Definition!av!KAM!
I&litteraturen&finns&en&uppsjö&av&olika&definitioner&av&KAM&och&författare&tycks&ofta&göra&sina&egna,&

specifika&definitioner&som&beskriver&det&sätt&som&just&denne&ser&på&KAM.&Definitionerna&är&ofta&

relativt&lika&varandra,&men&ingen&allmänt&vedertagen&beskrivning&har&kunnat&lokaliseras.&Vidare&har&

de&definitioner&som&gjorts&inte&ansetts&vara&tillräckligt&omfattande&för&att&beskriva&tillräckligt&många&

dimensioner&av&KAM,&varför&det&i&detta&examensarbete&har&ansetts&nödvändigt&att&skapa&en&egen.&

Den&definition&som&gjorts&är&uppbyggd&med&stommen&i&den&definition&som&görs&av&McDonald&et&al.&

(1997):&“An"approach"adopted"by"selling"companies"aimed"at"building"a"portfolio"of"loyal"key"

accounts"by"offering"them,"on"a"continuing"basis,"a"product/service"package"tailored"to"their"

individual"needs.”"Denna&definition&är&sedan&utökad&med&ett&antal&andra&begrepp&som&ansetts&

saknats&utifrån&studier&av&litteraturen.&Den&sammanvävda&definitionen&ser&ut&som&följande:&

&

Det"arbetssätt"som"de"säljande"företagen"i"en"business"to"business"market"anammar"för"att"bygga"en"

portfölj"av"lojala"kunder"som"är"av"strategisk"betydelse"för"säljaren."Detta"sker"genom"att"fokusera"på"

att"bygga"långsiktiga"och"nära"relationer"till"kunden,"samt"genom"att"bedriva"systemförsäljning"som"
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är"anpassad"efter"kundens"individuella"behov"där"integration"mellan"köparen"och"säljaren,"samt"

mellan"människor"eller"enheter"inom"det"säljande"företaget,"är"av"betydande"roll.&

&

De&fem&ovanstående&begreppen&som&strukits&under,&är&de&så&kallade&faktorer&som&har&urskilts&som&

speciellt&viktiga&för&definitionen&av&KAM&och&är&alltså;&strategisk&betydelse,&nära&relationer,&

systemförsäljning,&kundanpassning&samt&integration.&Den&första&faktorn&handlar&om&hur&ordinarie&

kunder&väljs&ut&till&att&bli&nyckelkunder,&vilket&görs&utifrån&kundens&strategiska&betydelse&(e.g.&Boles&et&

al.,&1999;&McDonald&et&al.,&1997).&Typiska&urvalskriterier&till&att&ingå&i&ett&KAM^program&är&

försäljningsvolym,&kundlönsamhet&och&kundens&rykte&som&kan&spilla&över&på&säljaren&om&denne&har&

affärer&med&en&kund&som&har&ett&positivt&rykte&(Ojasalo,&2002).&Faktor&nummer&två,&nära&relationer,&

berördes&redan&i&stycket&KAM:s"framväxt"bland"företag"3.1.3.&Där&beskrevs&att&utvecklingen&mot&att&

alltmer&fokusera&på&att&bygga&nära&relationer&till&sina&kunder&i&motsats&till&att&fokusera&på&enskilda&

försäljningar,&är&en&bidragande&orsak&till&KAM:s&framväxt&(e.g.&Rust&et&al.,&2010;&Abratt&&&Kelly,&2002;&

Araujo&et&al.,&1999;&Ojasalo,&2002).&Genom&den&speciella&relation&som&byggs&till&nyckelkunderna,&kan&

företaget&på&ett&bättre&sätt&förstå&köparnas&behov&och&kunna&erbjuda&bättre&tjänster&(Boles,&Pilling&&&

Goodwyn,&1994).&&Faktor&nummer&tre,&systemförsäljning,&har&valts&ut&utifrån&det&faktum&att&det&inte&

bara&är&försäljning&av&produkter&som&är&av&betydelse,&utan&att&också&service&beskrivs&som&en&viktig&del&

av&KAM&(Ojasalo,&2001).&Ojasalo&(2001)&poängterar&att&KAM&verkar&syfta&just&till&att&kombinera&både&

produkter&och&tjänster&i&ett&erbjudande.&Faktorn&kundanpassning,&kommer&exempelvis&från&

McDonald&et&als&(1997)&definition&ovan&som&nämndes&som&grundstommen&och&som&talar&om&

anpassning&efter&nyckelkundernas&specifika&behov.&Slutligen&har&en&faktor&som&här&benämns&

integration&valts&ut&vilket&är&ett&något&mer&svårfångat&begrepp&än&de&andra&och&som&senare&kommer&

att&preciseras&ytterligare.&Kortfattat&kan&det&dock&sägas&handla&om&att&KAM&innebär&att&skapa&

kontaktytor&mellan&olika&typer&av&resurser&(Araujo&et&al.,&1999),&eller&som&sammanlänkningar&mellan&

människor&eller&andra&delar&(Rehme,&2001).&

&

Dessa&fem&faktorer&utgör&en&grundstruktur&i&detta&examensarbete&och&förtjänar&alla&en&egen&

genomgång&kring&hur&de&kan&sägas&vara&en&del&av&KAM&samt&en&beskrivning&av&hur&dessa&var&och&en&

för&sig,&kan&bidra&till&värdeskapande.&Innan&en&närmare&precisering&av&dessa,&kan&det&dock&anses&på&

sin&plats&att&först&beskriva&också&begreppet&värde.&

3.2!Begreppet!värde!
I&syftesformuleringen&ingår&förutom&begreppet&KAM,&också&begreppet&värde&vilket&är&ett&så&pass&

komplicerat&begrepp&att&det&kräver&sitt&eget&utrymme&i&detta&examensarbete.&&
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3.2.1!Skild!syn!på!värde!
Woodruff&(1997)&beskriver&att&det&råder&meningsskiljaktigheter&om&vad&begreppet&värde&egentligen&

innebär&och&att&det&därför&är&svårt&att&göra&en&definition.&Författaren&behandlar&huvudsakligen&

kundvärde&i&sin&artikel,&men&kopplar&också&samman&detta&till&värde&för&leverantören&och&menar&att&

meningsskiljaktigheterna&grundar&sig&i&att&värde&många&gånger&bygger&på&andra&termer&såsom&nytta,&

fördelar&och&kvalité.&Problemet&med&att&bygga&en&definition&kring&just&dessa&termer,&är&att&även&dessa&

i&sin&tur&saknar&väl&underbyggda&definitioner.&(Woodruff,&1997)&&

&

Ett&annat&problem&kopplat&till&värde,&är&frågan&om&vilken&sorts&värde&det&är&ett&företag&ska&försöka&

skapa&(Blois,&2003).&Woodruff&(1997)&och&ett&antal&andra&författare,&menar&att&ett&företag&genom&att&

skapa&värde&för&sina&kunder,&själva&kommer&att&åstadkomma&ett&högre&värdeskapande.&Genom&att&

förstå&hur&kunden&skapar&värde,&menar&Blois&(2003)&att&leverantören&kan&förstå&sitt&eget&

värdeskapande&och&hur&det&egna&erbjudandet&ska&utvecklas.&&&&&

&

Vad&som&anses&vara&en&fördel&tar&sin&utgångspunkt&i&vad&köparen&uppfattar&som&en&sådan&och&hur&väl&

ett&erbjudande&från&leverantören&uppfyller&köparens&underliggande&behov&(e.g.&Spreng,&MacKenzie&&&

Olshavsky,&1996).&Just&fokuseringen&på&kundens&fördelar,&är&återkommande&i&litteraturen.&Ett&antal&

författare&menar&att&värde&inom&marknadsföringslitteraturen&har&setts&som&något&som&leverantörer&

skapar&och&som&kunder&drar&fördel&av&(e.g.&Blois,&1999;&Hald,&Cordón&&&Vollmann,&2009;&Pardo&et&al.,&

2006).&Tyngdpunkten&har&legat&på&att&beskriva&hur&säljarens&resurser&och&kompetenser&kan&utnyttjas&

på&ett&maximalt&sätt&för&att&öka&kundens&förväntade&värde.&Därmed&har&också&fokus&varit&att&förstå&

hur&detta&värde&kan&överföras.&(Hald&et&al.,&2009)&Begreppet&överföring,&talar&också&Blau&(1964)&om&

då&denne&förklarar&det&uppfattade&förväntade&värdet&som&den&huvudsakliga&anledningen&till&det&som&

gör&att&en&aktör&A,&dras&till&aktör&B.&Aktör&A&menar&denne,&dras&till&aktör&B&om&A&ser&föreningen&med&B&

värdefull&och&gagnar&den&själv.&(Blau,&1964)&&

3.2.2!Perspektiv!på!värdebegreppet!
Pardo&et&al.&(2006),&menar&dock&att&värde&inte&enbart&ska&ses&utifrån&perspektivet&överföring&från&en&

aktiv&leverantör&som&skapar&värdet&till&en&passiv&kund&som&konsumerar&det.&Deras&studie&tillför&ett&

nytt&perspektiv&på&värde&då&de&menar&att&värde&inte&skapas&av&den&ena&aktören&(säljaren)&för&den&

andra&aktören&(köparen),&utan&att&det&skapas&utav&själva&relationen.&&

&

Pardo&et&al.&(2006)&har&vidare&tagit&fram&tre&olika&nivåer&för&det&värde&som&skapas&vid&användandet&av&

KAM:&

&

! Exchange!value^&Den&traditionella&synen&på&värde&inom&KAM&där&värdet&skapas&av&
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leverantören&som&sedan&konsumeras&av&köparen&&

! Proprietary!Value&^&Värdet&skapas&och&konsumeras&av&säljaren&och&köparen&är&ibland&inte&ens&

medveten&om&att&den&är&en&del&av&ett&KAM^program&

! Relational!value^&Värdet&skapas&tillsammans&av&både&köpare&och&säljare&och&konsumeras&

även&av&båda&

&

Författarna&till&detta&examensarbete,&har&valt&att&precis&som&Pardo&et&al.&(2006),&se&på&värde&som&

något&som&skapas&gemensamt&av&köpare&och&säljare.&Likaså&har&Blois&(2003)&tankar&om&vad&värde&är&

anammats&i&detta&examensarbete&där&beskrivningen&av&värde&görs&utifrån&de&uppfattade&fördelarna&

minus&uppoffringar&enligt:&&

&

“Perceived"benefits"of"supplying"a"specific"customer"minus"perceived"life"cycle"sacrifices"of"supplying"

the"product"or"service"="Perceived"value”"(Blois,&2003,&s.18)"&

&

Att&kvantifiera&fördelar&och&uppoffringar&till&följd&av&KAM,&är&dock&inte&alltid&helt&enkelt&(Blois,&2003).&

Även&om&detta&är&svårt,&menar&Blois&(2003)&att&det&trots&detta&är&mycket&relevant&att&det&görs.&Som&

exempel&på&svårmätbara&fördelar&och&uppoffringar&nämns&lojalitet&till&leverantören,&eller&ett&

informationsflöde&mellan&två&parter.&Denna&problematik&diskuteras&vidare&i&avsnittet&3.6&Mätning"av"

värde"till"följd"av"KAM.&

3.3!De!fem!faktorerna!
Efter&gjord&genomgång&av&de&två&begreppen&KAM&och&värde,&har&grunden&lagts&för&en&grundläggande&

förståelse&för&dessa&två&komponenter&som&bygger&upp&syftet&i&detta&examensarbete.&Med&detta&sagt,&

är&det&nu&dags&att&nedan&utveckla&de&fem&valda&faktorerna&(strategisk&betydelse,&nära&relationer,&

systemförsäljning,&kundanpassning&och&integration)&som&bygger&upp&den&egna&definitionen&av&KAM&

och&hur&var&och&en&av&dessa&kan&bidra&till&värdeskapande.&Genom&att&specifikt&ägna&uppmärksamhet&

åt&varje&enskild&faktors&värdeskapande,&kan&litteraturen&om&KAM:s&värdeskapande&som&helhet,&

utökas&då&denna&som&redan&nämnts,&är&begränsad.&&

3.3.1!Strategisk!betydelse!
Den&första&faktorn&är&strategisk&betydelse&och&handlar&om&hur&företag&väljer&ut&kunder&till&att&bli&

deras&nyckelkunder.&En&nyckelkund&är&en&kund&som&är&viktig&för&leverantören,&vilket&inte&endast&

behöver&vara&ur&ett&rent&finansiellt&perspektiv&(Pardo,&1999)&vilket&skall&visas&nedan.&&

3.3.1.1%Vad%innebär%det%att%en%kund%är%av%strategisk%betydelse?%
För&att&en&kund&ska&ses&som&en&nyckelkund&måste&kunden&ses&som&strategiskt&betydelsefull&för&det&

säljande&företaget&(McDonald&et&al.,&1997).&De&flesta&företag&tolkar&nyckelkunders&“strategiska&



! !

33!
!

betydelse”,&utifrån&Paretoeffekten&som&innebär&att&80&%&av&försäljningen&kommer&från&20&%&av&

kunderna.&Andra&urvalskriterier&till&att&bli&kallad&en&kund&av&strategisk&betydelse&än&andel&av&

försäljningen,&är&bland&annat&framtida&tillväxtpotential,&prestige/rykte,&tillgång&till&nya&

marknader/teknologier,&möjlighet&att&sälja&flera&olika&produkter&till&samma&kund&(cross^selling)&och&

ökad&geografisk&spridning.&(Millman,&1996)&Utöver&dessa,&kan&faktorer&såsom&den&potentiella&kundens&

köpmönster,&hur&komplexa&dess&behov&är,&dess&maktposition,&dess&konkurrenskraftighet&samt&dess&

kompetensnivå&vara&viktiga&urvalskriterier&(McDonald&et&al.,&1997).&&

3.3.1.2%Hur%nyckelkunder%väljs%ut%
Boles&et&al.&(1999)&och&McDonald&et&al.&(1997)&har&gjort&liknande&studier&där&de&har&undersökt&vilka&

urvalskriterier&säljande&företag&har&när&de&väljer&ut&vilka&kunder&som&ska&bli&nyckelkunder.&Den&

förstnämnda&studien&kom&fram&till&att&den&potentiella&storleken&på&en&affär&var&det&absolut&viktigaste&

urvalskriteriet&för&att&välja&att&börja&arbeta&med&KAM&på&en&kund.&Som&nummer&två,&fanns&den&

historiska&försäljningsvolymen.&Dessa&två&kriterier&har&även&McDonald&et&al.&(1997),&sett&som&viktiga&i&

sin&studie.&Som&nummer&tre,&fyra&och&fem&såg&Boles&et&al.&(1999)&konkurrenters&handlingar,&kundens&

storlek&och&kundens&bransch.&Som&nummer&sex&på&listan,&

fanns&ledningens&omdöme/urskiljningsförmåga&vilket&visar&

att&även&intern&kunskap&eller&känsla&om&en&specifik&kund,&

kan&användas&för&urval&och&inte&endast&ting&som&är&enkla&

att&kvantifiera.&Utöver&dessa,&beskriver&Boles&et&al.&(1999)&

att&en&kund&även&kan&tilldelas&KAM^status&till&följd&av&att&

leverantören&vill&belöna&bra&kunder&och&förhindra&

konkurrens.&&

&

McDonald&et&al.&(1997)&nämner&förutom&de&två&första&urvalskriterierna&av&Boles&et&al.&(1999)&som&

alltså&är&gemensamma,&också&potentiell&vinst&samt&status.&Potentiell&vinst&är&dock&svårt&att&mäta&och&

få&företag&har&utvecklade&system&som&möjliggör&en&bra&uppskattning&av&potentiell&vinst&menar&

författarna.&Det&statusrelaterade&urvalskriteriet&slutligen&visar&att&inte&endast&kvantifierbara&mått&är&

viktiga.&Företag&uppgav&att&deras&trovärdighet&som&företag&ökade&om&de&i&sin&portfölj&hade&välkända&

kunder&och&menade&att&det&indirekt&skapade&möjlighet&till&mer&försäljning&också&till&andra&kunder.&

(McDonald&et&al.,&1997)&Sammanfattningsvis&kan&sägas&att&beslutsfattandet&sker&på&grunder&som&rör&

hur&marknaden&ser&ut,&men&också&på&grunder&som&specifikt&rör&den&potentiella&kunden&(Boles&et&al.,&

1999).&

3.3.1.3%Värdeskapande%till%följd%av%strategiskt%urval%av%nyckelkunder%
Att&välja&ut&kunder&till&att&bli&nyckelkunder,&är&ett&grundläggande&element&i&KAM^processen&(Millman&

Figur&2:&Boles&et&als&(1999)&
urvalskriterier!
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&&Wilson,&1999).&Enligt&Zupancic&(2008),&är&de&strategiskt&viktiga&kunderna&eller&nyckelkunderna&med&

ett&annat&ord,&de&kunder&som&är&de&mest&värdefulla&kunderna&för&ett&företag&och&en&förlust&av&dessa&

leder&till&betydande&svårigheter&för&företaget.&Vidare&menar&denne&att&företag&riskerar&att&gå&i&blindo&

utan&ett&systematiskt&arbetssätt&vid&sin&hantering&av&kunder,&vilket&leder&till&att&företag&riskerar&att&

missa&viktiga&delar&och&skapa&extra&kostnader.&&

&

Nyckelkundernas&strategiska&betydelse&gör&att&de&har&en&stark&position&gentemot&leverantören&och&

utan&användning&av&KAM&finns&ett&ständigt&hot&om&att&som&leverantör&inte&få&vara&med&att&sätta&

spelreglerna.&Genom&ett&arbete&med&KAM,&kan&det&säljande&företaget&hantera&sina&nyckelkunder&på&

ett&mer&proaktivt&sätt&och&därigenom&stabilisera&sin&närmiljö&och&kunna&påverka&eller&kontrollera&sitt&

eget&öde.&Arbetet&med&KAM,&kan&alltså&vara&ett&sätt&att&hantera&den&underlägsna&positionen&

gentemot&sina&kunder&eller&mer&specifikt,&sina&nyckelkunder.&(Millman&&&Wilson,&1999)& &

& &

3.3.2!Nära!relationer!
I&litteraturen&har&nära&relationer&setts&som&den&kanske&mest&framträdande&delen&av&vad&KAM&består&

av,&därav&har&ett&långt&avsnitt&om&detta&ansetts&befogat.&&

3.3.2.1%Vad%avses%med%nära%relationer?%
Relationer&mellan&företag&kan&beskrivas&som&till&den&grad&band&eller&knytningar&finns&mellan&de&

ingående&parterna.&Detta&gör&att&“djupet”&på&en&relation&ska&bedömas&utifrån&dessa&band.&(Rehme,&

2001)&Högre&grad&av&engagemang&mellan&parterna,&innebär&dock&att&mer&resurser&krävs&i&anspråk&för&

koordinering&av&aktiviteter&och&interaktion&mellan&människor.&För&att&etablera&och&underhålla&en&nära&

relation,&krävs&därför&att&kostnaderna&inte&överstiger&nyttan&av&den.&(Araujo&et&al.,&1999)&&

3.3.2.2%Olika%grader%av%samarbete%i%en%KAMDrelation%%
Graden&av&samarbete&mellan&köpare&och&säljare&kan&variera&mellan&olika&KAM^relationer&och&de&

traditionella&definitionerna&av&KAM,&säger&inget&om&hur&hög&grad&av&samarbete&som&behövs&för&att&

det&ska&klassas&som&KAM.&KAM^&relationer&kan&delas&in&i&tre&olika&grupper&beroende&på&hur&hög&nivån&

av&samarbete&mellan&köpare&och&säljare&är.&De&tre&olika&nivåerna&av&samarbete&är&upprepade&

transaktioner,&långsiktiga&relationer&och&KAM^allianser&vilka&presenteras&nedan&(Lambe&&&Spekman,&

1997):&&

! Upprepade!transaktioner!A"Målet&är&att&få&till&stånd&ett&köp&och&det&finns&inte&någon&ständigt&

pågående&relation&mellan&köpare&och&säljare.&Dock&sker&köpen&upprepade&gånger,&vilket&

innebär&att&det&är&något&mer&än&en&ren&transaktion.&I&denna&form&av&relation&förekommer&

sällan&direktkontakt&mellan&köpare&och&säljare&(Webster,&1992)&och&köpen&består&ofta&av&

produkter&såsom&olja,&papper,&stål&och&komponenter&inom&industrin.&Då&det&är&svårt&att&
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addera&värde&till&denna&typ&av&produkter,&är&det&också&svårt&för&säljaren&att&övertyga&köparen&

om&att&ta&samarbetet&till&en&högre&nivå.&Relation&består&slutligen&ofta&av&en&hög&grad&

opportunism&från&köparnas&sida&då&de&ständigt&arbetar&för&pressade&priser.&(Lambe&&&

Spekman,&1997)&"

! Långsiktig!relation"A"Denna&form&av&samarbete&är&vanlig&mellan&till&exempel&dator/mjukvaru^

försäljare&och&IT^avdelningar.&Både&köpare&och&säljare&är&relativt&beroende&av&varandra&då&de&

har&gjort&investeringar&som&gör&att&transaktionskostnaderna&blir&större.&Dock&är&gemensam&

planering&relativt&begränsad.&Köparen&har&några&olika&kravspecifikationer&och&säljaren&

levererar&efter&dessa,&men&köparen&kan&inte&sägas&utnyttja&all&den&kunskap&som&säljaren&

besitter.&(Lambe&&&Spekman,&1997)&"

! KAMU!allianser"A"Karaktärsdrag&för&denna&typ&av&samarbete&är&hög&grad&av&samarbete,&

informationsdelning,&icke^&opportunistiskt&beteende&och&ett&långsiktigt&engagemang.&

Exempel&på&denna&typ&av&allians&finns&inom&till&exempel&bilindustrin&mellan&biltillverkare&och&

deras&leverantörer.&För&dessa&kan&samarbete&innebära&att&tillsammans&effektivisera&leverans&

och&lagersystem,&vilket&leder&till&kostnadsbesparingar&för&båda&parter.&(Lambe&&&Spekman,&

1997)"

3.3.2.3%Vad%som%bidrar%till%att%göra%nära%relationer%framgångsrika%%
En&viktig&faktor&för&ett&lyckosamt&hanterande&av&relationer,&är&att&säljaren&frångår&att&fokusera&på&en&

enskild&försäljning,&och&istället&fokusera&på&relationen&mellan&säljaren&och&kunden.&Detta&kan&sträcka&

sig&så&långt&som&till&att&ibland&behöva&erkänna&för&kunden&att&en&konkurrent&har&en&bättre&produkt&

och&därmed&se&till&vad&som&är&bäst&för&kunden&i&ett&längre&perspektiv.&Att&se&på&affärer&på&detta&sätt&

kommer&i&slutändan&att&gynna&bägge&ingående&parter.&(Benson&et&al.,&2006)&&

&

Enligt&Ojasalo&(2001)&samt&Ojasalo&(2002)&är&information&och&kommunikation&nyckelfaktorer&för&

relationer.&Utbytet&av&information&mellan&det&säljande&företaget&och&kunden&är&speciellt&viktigt&i&en&

KAM^relation.&Det&säljande&företaget&kan&förse&nyckelkunden&med&värdefull&information&såsom&

information&om&dem&själva,&nyckelkundens&potentiella&kunder&eller&konkurrenter.&(Ojasalo,&2001)&

Walter&(1999)&beskriver&det&ständiga&lärandet&mellan&parterna&som&något&som&måste&finnas&för&att&i&

så&stor&utsträckning&som&möjligt&utnyttja&relationens&potential.&Därför&menar&denne&att&viktiga&

uppgifter&i&relationen&är&att&söka,&filtrera,&bedöma&och&lagra&information&om&nyckelkunden,&om&dess&

strategier,&mål,&potential&och&problem.&Denna&information&skall&sedan&spridas&vidare&i&organisationen&

till&de&personer/funktioner&som&den&berör.&(Walter,&1999)&Den&faktiska&informationsdelningen&beror&

till&stor&del&på&attityder&och&parternas&förtroende&vilket&är&något&som&det&säljande&företaget&måste&

förtjäna&genom&dess&prestation&över&tiden&(Ojasalo,&2001).&&
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&

Något&annat&som&påverkar&relationen&till&nyckelkunderna&är&att&de&ofta&är&spridda&geografiskt,&ofta&

över&ett&flertal&länder&(e.g.&Pardo,&1997;&Wotruba&&&Castleberry,&1993;&Rehme,&2001).&Att&hantera&

relationer&över&landsgränser,&är&dock&en&komplex&uppgift&menar&Walter&(1999).&Det&kräver&ofta&

kreativitet,&och&olika&språk&och&kultur&skapar&avsevärda&barriärer&emot&att&bygga&och&bibehålla&

effektiva&relationer&mellan&köpare&och&säljare.&Denna&relation&är&dessutom&ofta&präglad&av&en&

avsaknad&av&förtroende&och&engagemang&från&den&ena&parten&i&relationen.&Studien&visade&att&en&

person&som&är&hängiven&just&att&främja&byggandet&av&relationer,&exempelvis&en&Key&Account&

Manager,&är&speciellt&viktig&i&just&internationella&sammanhang&för&en&effektiv&relation.&&

&

En&sista&framgångsfaktor&för&att&bygga&relationer,&är&att&utvecklandet&av&långsiktiga&företagskontakter&

uppmuntras&och&belönas.&Om&den&person&som&är&ansvarig&för&relationsbyggande,&är&utvärderad&

utifrån&en&värdering&som&gjorts&under&endast&en&begränsad&tidsperiod,&kommer&denne&inte&att&göra&

de&investeringar,&de&anpassningar&till&partnern&eller&skapa&de&fördelaktiga&situationer&som&krävs&i&

utvecklande&av&relationen.&Detta&gäller&i&ännu&större&utsträckning&KAM&där&nyckelkunderna&ofta&

ställer&högre&krav&på&sina&leverantörer&vad&gäller&till&exempel&kvalitet,&service,&rådgivning,&och&så&

vidare.&(Walter,&1999)&För&att&möta&dessa&krav,&är&det&viktigt&att&den&ansvariga&relationsbyggaren&har&

ett&betydande&inflytande&inom&den&egna&organisationen&och&har&de&befogenheter&som&krävs&för&att&

kunna&utveckla&relationen&vidare&(Benson&et&al.,&2006;&Walter,&1999;&Rehme,&2001).&&

3.3.2.4%Vem%som%ska%ansvara%för%relationsbyggande%%
&

“It’s"not"always"what"you"know,"it’s"who"you"know.”&(Walter,&1999,&s.&549)&

&

Den&person&som&är&huvudansvarig&för&en&relation,&behöver&ha&en&portfolio&av&kontakter&hos&

nyckelkunden&och&andra&relevanta&(tredje)&parter.&Genom&en&djupgående&relation&till&betydande&

parter,&är&Key&Account&Managern&i&en&bra&position&att&kunna&söka&efter,&föra&samman&och&influera&

aktörer&som&är&viktiga&för&relationen.&Positionen&som&Key&Account&Manager&är&unik&och&ett&

övertagande&av&rollen&kräver&tid.&Dels&behövs&tid&för&att&vinna&förtroende&och&att&bygga&upp&en&

kommunikation&med&kunden&och&dels&tar&det&tid&att&förstå&de&individuella&behoven&och&kraven&hos&

kunden.&(Walter,&1999)&&

&

Pardo&(1999)&framhåller&att&det&finns&en&missuppfattning&kring&vem&som&ska&ansvara&för&kontakt&med&

kunden.&Denna&menar&att&det&funnits&en&överanvändning&av&termen&“one&voice”,&och&att&detta&lett&till&

att&tro&att&det&endast&varit&Key&Account&Managern&som&ska&sköta&kontakten&med&kunden,&oavsett&
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vilken&fråga&det&handlar&om.&Istället&ska&Key&Account&Managern&ses&som&en&möjliggörare&och&vara&den&

som&har&fullständig&information&om&vad&som&händer&i&relationen&mellan&köpare&och&säljare,&men&

denne&tar&inte&över&redan&existerande&relationer.&&

3.3.2.5%Värdeskapande%till%följd%av%nära%relationer%
Det&förväntade&värdet&av&en&relation&mellan&köpare&och&säljare,&kan&definieras&på&en&mängd&olika&

sätt.&För&det&första&kan&det&sägas&beskrivas&genom&att&se&till&input/output.&Problemet&med&detta&

synsätt,&är&att&uppfattningen&ofta&kan&skilja&sig&mellan&olika&personer.&Ett&annat&sätt&att&beskriva&

värdet&av&en&relation,&är&att&skilja&på&det&förväntade&värdet&som&uppstår&individuellt&för&respektive&

part&i&relationen&(en&köpare,&en&säljare)&eller&det&som&uppstår&gemensamt&för&dem.&(Hald&et&al.,&

2009)&&&

&

Att&långvariga&relationer&skulle&leda&till&ökat&värde&bygger&på&idén&om&att&det&är&billigare&att&behålla&

existerande&kunder&än&att&försöka&skaffa&nya&kunder&(e.g.&Storbacka,&Strandvik&&&Grönroos,&1994;&

Benson&et&al.,&2006).&Genom&nära&relationer&kan&företag&öka&sina&chanser&att&få&sälja&mer&till&en&

specifik&kund&då&leverantören&kanske&bara&är&en&av&flera&leverantörer,&samt&en&ökad&möjlighet&att&

bedriva&cross^selling.&Denna&logik&bygger&på&antagandet&att&en&kundrelation&alltid&är&lönsam,&vilket&

inte&alltid&är&fallet&i&verkligheten.&Alla&kunder&är&inte&lönsamma&och&inte&heller&en&långvarig&relation&är&

en&garanti&för&att&relationen&till&kunden&är&lönsam.&(Storbacka&et&al.,&1994)&&

&

Den&speciella&relation&som&byggs&till&nyckelkunderna,&leder&till&att&företaget&på&ett&bättre&sätt&kan&

förstå&köparnas&behov&och&kunna&erbjuda&bättre&tjänster&(Boles&et&al.,&1994)&Att&främja&relationen&

mellan&säljare&och&köpare,&ger&resultat&i&form&av&ökad&vinst,&större&möjlighet&till&kvarhållande&av&

kunder,&en&ökad&vilja&att&rekommendera&företaget&till&andra,&kreativitet&och&överföring&av&teknologi&

(e.g.&Crosby,&Evans&&&Cowles,&1990;&Helfert&&&Gemunden,&1998).&En&studie&av&Boles,&Barksdale&och&

Julie&(1997)&visar&att&den&grupp&av&kunder&som&tycker&att&deras&relation&med&försäljningspersonal&är&

god,&också&har&en&större&benägenhet&att&rekommendera&det&säljande&företaget&till&andra.&Tilläggas&

ska&dock&att&en&del&av&dessa&fördelar&till&följd&av&nära&relationer&innebär&ett&betydande&problem&när&

det&kommer&till&kvantifiering&av&dessa.&Exempelvis&beskriver&Storbacka&et&al.&(1994)&att&det&innebär&

ett&problem&att&just&omvandla&mått&som&kundnöjdhet,&lojalitet&och&rykte&till&lönsamhet&och&menar&

vidare&att&detta&inte&gjorts&i&tillräcklig&omfattning&i&litteraturen.&

&

Ytterligare&en&studie&som&kan&nämnas&i&detta&ämne,&är&den&gjord&av&Walter&(1999)&som&genom&en&

empirisk&analys&av&191&företag&påvisade&att&något&författaren&kallar&för&“relationship&promotors”&

vilket&bland&annat&kan&vara&just&en&Key&Account&Manager,&bidrar&till&att&maximera&försäljning,&
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innovationsutveckling&samt&möjliggör&tillgång&till&nya&marknader.&Studien&kom&också&fram&till&att&så&

kallade&hårda&framgångsfaktorer&såsom&högkvalitativa,&innovativa&produkter&och&ett&strategiskt&tänk&

vad&gäller&kunderna,&inte&är&tillräckligt&för&en&framgångsrik&utveckling&av&kundrelationer.&Författaren&

framhåller&istället&att&den&unika&personen&som&fungerar&som&relationship&promotor,&har&en&stor&roll&i&

att&utnyttja&kundrelationen&till&företagets&fördel.&De&egenskaper&som&kunde&identifieras&som&viktiga&

för&denne&(eller&dennes&framgång),&var&social&kompetens,&kunskap&om&nätverket&och&den&nämnda&

portföljen&bestående&av&bra,&personliga&relationer.&Vidare&menar&författaren&att&dessa&egenskaper&

inte&är&något&som&Top&Management&så&att&säga&kan&framkalla&eller&påtvinga&av&vem&som&helst.&

Personen&som&passar&för&detta&uppdrag,&bör&vara&en&person&som&är&starkt&självmotiverad&och&som&

ägnar&total&hängivenhet&åt&relationsbyggande&och&nätverkande.&Key&Account&Managerns&betydelse&

för&KAM:s&framgång&beskrivs&ytterligare&i&3.4.4"Key"Account"Managers"roll.&&&

3.3.3!Systemförsäljning!
Den&tredje&faktorn&som&kan&beskriva&KAM,&är&systemförsäljning&vilket&kan&få&en&påverkan&på&hur&

försäljning&från&en&organisation&bedrivs.&

3.3.3.1%Vad%avses%med%systemförsäljning?%
En&definition&på&systemförsäljning&är&enligt&Millman&(1996,&p.&632):&“systems"selling"involves"offering"

and"delivering"a"comprehensive"“package”"or"“bundle”"of"product/service"attributes"and"benefits"to"

selected"customers”."Vid&systemförsäljning&erbjuder&säljaren&en&kombination&av&produkter&och&

tjänster&som&ska&tillfredsställa&ett&mer&utökat&behov&hos&köparen&jämfört&med&behovet&vid&enbart&

produktförsäljning&(Mattsson,&1973).&&

&

3.3.3.2%Vad%gör%systemförsäljning%framgångsrikt?!
För&att&systemförsäljning&ska&bli&framgångsrik,&måste&både&köpare&och&säljare&vara&medvetna&om&att&

de&är&bägge&parterna&är&lika&viktiga&för&varandra.&För&att&den&ska&bli&långvarig&och&lönsam,&är&det&

vidare&viktigt&att&alla&parter&redan&i&ett&tidigt&stadie&förstår&att&systemförsäljningens&huvudfokus&bör&

vara&att&lösa&problem&för&kunden.&(Hannaford,&1976)&Det&faktum&att&kunder&har&ett&behov&av&olika&

paketlösningar,&gör&att&säljaren&måste&kunna&vara&flexibel&vid&ihopsättandet&av&produkter&och&tjänster&

(Mattsson,&1973).&Genom&att&säljaren&är&med&i&kundens&problemlösningsprocesser,&kan&

systemförsäljning&enligt&Mattsson&(1973)&ses&som&vertikal&integration,&vilket&kommer&att&

kommenteras&ytterligare&under&faktorn&benämnd&Integration&i&3.3.5.&& &

&

Ett&problem&för&säljaren&kan&vara&att&kunder&många&gånger&har&svårt&att&acceptera&systemförsäljning,&

vilket&kan&sägas&ha&framförallt&två&orsaker.&För&det&första&är&personer&som&arbetar&på&en&lägre&nivå&

inom&kundens&inköpsorganisation&ibland&rädda&för&stora&omorganisationer&och&att&anställda&ska&

förlora&sina&jobb.&Detta&är&en&obefogad&rädsla&då&målet&med&systemförsäljning&är&att&göra&
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inköpsprocessen&enklare&och&effektivare.&Den&andra&orsaken&till&motståndet&mot&systemförsäljning,&

är&att&inköpare&många&gånger&fokuserar&på&priset&vid&skapandet&av&nya&avtal&vilket&är&något&som&inte&

är&förenligt&med&tanken&bakom&systemförsäljning.&Då&fokuseringen&alltså&bör&ligga&på&att&faktiskt&

kunna&lösa&kundernas&problem,&krävs&också&att&det&investeras&resurser&i&att&åstadkomma&detta&vilket&

gör&att&prioriteringen&i&företaget&inte&primärt&kan&vara&att&hålla&låga&priser.&(Hannaford,&1976)&&

3.3.3.3%Värdeskapande%till%följd%av%systemförsäljning%
Även&om&ett&företags&kärnprodukt&är&en&fysisk&produkt,&är&det&oerhört&viktigt&att&också&förbättra&

möjligheterna&att&erbjuda&nyckelkunderna&tjänster.&Detta&på&grund&av&att&det&ofta&är&den&relaterade&

servicen&till&produkten&som&särskiljer&det&säljande&företaget&från&dess&konkurrenter&och&det&som&ger&

företaget&en&konkurrensfördel&gentemot&andra.&(Ravald&&&Grönroos,&1996)&Systemförsäljning&bidrar&

till&att&minska&säljarens&beroende&till&sina&konkurrenter,&vilket&gäller&framförallt&på&en&marknad&med&

oligopol&där&det&är&svårt&för&företagen&att&ta&marknadsandelar&utan&att&sänka&priset.&Med&hjälp&av&

mjukvara,&kan&ett&företag&differentiera&sin&produkt&så&pass&mycket&att&det&kan&ta&marknadsandelar&

utan&att&behöva&göra&detta.&(Mattsson,&1973)&Priset&på&systemförsäljning&är&många&gånger&högt&och&

leder&till&en&ökad&vinst&för&säljaren&enligt&Hannaford&(1976),&men&en&framgångsrik&systemförsäljning&

leder&också&till&besparingar&för&kunden&i&form&av&minskade&administrationskostnader&och&att&denne&

inte&behöver&lägga&lika&mycket&resurser&på&att&utvärdera&en&mängd&olika&säljare.&(Mattsson,&1973)&

KAM:s&möjlighet&till&att&bistå&i&koordineringen&av&interna&resurser,&kommer&väl&till&pass&i&

systemförsäljning&där&det&totala&erbjudandet&ska&samordnas&av&ett&företags&olika&enheter&såsom&

exempelvis&produktion&och&logistik&för&att&möta&kundernas&behov.&(Rehme,&2001)&&

3.3.4!Kundanpassning!
Faktorn&kundanpassning,&hade&lika&väl&kunnat&döpas&till&“problemlösning”&vilket&det&egentligen&

handlar&om,&uppges&vara&en&stor&del&i&att&skapa&ett&effektivt&KAM^program&(Millman&&&Wilson,&1999).&

3.3.4.1%Vad%innebär%kundanpassning?%
Hart&(1995)&har&använt&sig&av&två&olika&definitioner&för&att&förklara&vad&kundanpassning&innebär.&Den&

första&definitionen&kan&kallas&den&visionära"definitionen.&Enligt&den&är&kundanpassning&förmågan&att&

erbjuda&kunderna;&det&de&vill&ha,&när&de&vill&ha&det,&vart&någonstans&de&vill&ha&det&och&på&det&sätt&som&

de&vill&ha&det&på&och&att&samtidigt&åstadkomma&allt&detta&på&ett&för&leverantören&lönsamt&sätt.&Detta&

är&mål&som&sällan&uppnås,&inte&ens&hos&de&företag&som&lägger&stora&resurser&på&kundanpassning.&Den&

andra&definitionen&av&kundanpassning&är&mer&praktisk&och&innebär&att&flexibla&processer&och&

organisationsstrukturer&används&för&att&producera&varierade&och&ofta&individuellt&kundanpassade&

produkter/tjänster&till&en&låg&kostnad&med&hjälp&av&ett&produktionssystem&som&är&masstillverkande.&&

3.3.4.2%Vad%bestämmer%en%bra%kundanpassning?%
För&att&KAM&ska&kunna&vara&ett&kundorienterat&program,&måste&flexibilitet&finnas&samt&befogenheter&
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att&kunna&anpassa&sig&efter&kunden&(Rehme,&2001).&Vidare&är&det&viktigt&att&Key&Account&Managern&

har&tillräcklig&kunskap&om&mål,&resurser,&alternativ&och&det&egna&företagets&strategier.&Därmed&är&

också&möten&för&just&sådan&informationsdelning&viktiga.&Förutom&information,&är&det&också&viktigt&att&

de&ansvariga&har&tillräcklig&tillgång&till&företagets&egna&resurser&vilket&gör&att&ledningens&stöd&är&

avgörande.&(Walter,&1999)&Detta&framhåller&även&Pardo&(1999)&som&viktigt&och&att&det&ska&ske&

frekvent&och&synligt.&Top&Management&har&en&skyldighet&att&bekräfta&betydelsen&av&KAM^

programmet&och&visa&att&detta&är&en&betydande&strategisk&orientering&för&företaget.&&

&

Vidare&är&en&förutsättning&för&en&effektiv&KAM,&att&fokus&ligger&på&att&lösa&kundernas&problem&(e.g.&

Millman&&&Wilson,&1999;&Abratt&&&Kelly,&2002)&och&företag&bör&fokusera&på&att&förstå&vad&kunderna&

ser&som&viktigt&och&vad&som&skapar&värde&för&dem.&Ibland&kan&det&handla&om&att&just&att&identifiera&

och&lösa&dessa&problem&i&samarbete&med&kunden,&men&ibland&kan&det&också&handla&om&att&

leverantören&på&egen&hand&ska&lösa&nyckelkundens&problem.&För&att&lyckas&bra&med&detta,&krävs&att&

leverantören&har&en&hög&flexibilitet&och&är&mottagliga&för&att&ändra&sina&egna&strukturer&och&processer&

för&att&bättre&stå&till&tjänst&åt&kunderna.&(Millman&&&Wilson,&1999)&

&

Att&behandla&alla&kunder&individuellt,&vore&dock&alltför&kostsamt&och&en&effektiv&kundhantering&

handlar&istället&om&att&i&problemlösningen&skapa&allmänna&och&specifika&processer&för&olika&typer&av&

kunder.&De&allmänna&processerna,&hanterar&den&stora&majoriteten&av&kunder,&medan&de&specifika&är&

förbehållna&till&endast&nyckelkunderna.&(Millman&&&Wilson,&1999)&&

3.3.4.3%Vilket%värde%skapas%till%följd%av%kundanpassning?%
Kundanpassade&produkter/tjänster&har&växt&fram&till&följd&av&att&marknaderna&idag&är&mindre&

homogena&än&tidigare.&Dessutom&skiftar&de&individuella&behoven&och&önskemålen&allt&oftare&och&

produktlivscyklerna&har&blivit&kortare.&Till&följd&av&dessa&förändringar,&har&kundanpassning&blivit&en&

metod&för&företagen&att&hänga&med&i&de&stora&teknologiska&förändringarna.&(Hart,&1995)&&

&

Genom&att&arbeta&med&kundanpassning&av&produkter&och&tjänster,&kan&leverantören&stärka&relationen&

till&kunden&och&erbjuda&denne&ytterligare&värde.&En&förutsättning&är&dock&att&leverantören&vet&vad&

kunden&vill&ha&(Ojasalo,&1999),&vilket&KAM&möjliggör&(Boles&et&al.,&1994).&&

&

Genom&att&fokusera&på&kundernas&problem,&ökar&värdet&för&kunden&vilket&i&slutändan&också&kommer&

att&spilla&över&på&leverantören&(Millman&&&Wilson,&1999).&Detta&är&också&i&enlighet&med&vad&Boles&et&

als&studie&från&1999&kom&fram&till.&De&undersökta&företagen&i&studien,&tycktes&förvänta&sig&en&ökad&

marknadsandel&till&följd&av&kundanpassning&av&produkter&och&tjänster&samt&genom&en&närmare&
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relation&till&kunderna&där&den&närmare&relationen&sägs&uppkomma&till&följd&av&en&ökad&

kundanpassning.&Slutligen&kan&också&Hart&(1995)&nämnas&som&stöd&för&värdeskapande&till&följd&av&

kundanpassning&då&denne&menar&att&ett&företag&som&bedriver&en&lyckosam&kundanpassning,&kan&bli&

belönad&i&form&av&lönsamhet,&kundlojalitet,&produktivitet&och&bli&ledande&på&marknaden.&

3.3.5!Integration!
Ett&närbesläktat&område&till&nära&relationer&som&framträtt&vid&studierna&av&den&befintliga&litteraturen,&

är&det&som&författarna&till&detta&examensarbete&valt&att&kalla&integration.&&

3.3.5.1%Vad%innebär%integration?%
För&en&effektiv&KAM^organisation&är&det&viktigt&att&det&finns&en&företagskultur&som&uppmuntrar&till&

samarbete&mellan&nyckelkunder&och&det&säljande&företaget.&Förutom&vilja,&krävs&som&tidigare&nämnts,&

också&att&det&säljande&företaget&har&tillräcklig&flexibilitet&för&att&anpassa&system&och&processer&efter&

kundens&specifika&behov.&Det&har&också&nämnts&att&KAM&handlar&om&att&lösa&kundens&problem,&

ibland&åt&denne&och&ibland&tillsammans&med&kunden.&(Millman&&&Wilson,&1999)&Ojasalo&(2001)&

beskriver&just&detta&och&hur&gemensamma&forskning^&och&utvecklingsprojekt&är&vanliga&mellan&det&

säljande&företaget&och&nyckelkunden&på&industriella^&och&högteknologiska&marknader.&Integration&kan&

i&det&här&sammanhanget,&liknas&vid&det&som&Lambe&och&Spekman&(1997)&beskriver&som&samröre,&

vilket&kan&ses&som&en&relation&mellan&köpare&och&säljare&där&bägge&parter&litar&på&varandra,&är&

varandra&hängivna,&har&liknande&mål,&gemensam&planering&och&samarbete.&När&en&relation&är&

tillräckligt&fylld&av&just&samarbete&som&ovanstående&talar&om,&står&parterna&i&ett&inbördes&förhållande&

till&varandra.&Resurserna&är&då&knutna&till&varandra&liksom&aktiviteterna&som&även&de&är&

sammanlänkade&och&av&komplex&karaktär.&(Håkansson,&1993&i&Rehme&2001;&Narus&&&Anderson,&1995&i&

Rehme,&2001)&Det&är&denna&sammanlänkning&mellan&varandra&och&mellan&olika&aktiviteter,&som&

författarna&till&detta&examensarbete&avser&med&integration.&Detta&bekräftas&även&av&Rehme&(2001)&

som&beskriver&integration&som&till&den&grad&som&människor&eller&andra&delar,&länkas&samman&på&så&

sätt&att&de&blir&en&fullständig&del&av&varandra&eller&som&kontaktytor&mellan&olika&typer&av&resurser&som&

Araujo&et&al.&(1999)&talar&om&och&som&beskrivs&nedan.&Likaså&kan&paralleller&till&Mattssons&(1973)&

diskussion&om&systemförsäljning&och&vertikal&integration&som&ovan&beskrevs&uppstå%genom&att&

säljaren&är&med&i&kundens&problemlösningsprocesser.&&

3.3.5.2%KAM:s%olika%faser%
Millman&och&Wilson&(1995),&beskriver&ett&förlopp&kring&hur&KAM&utvecklas&mot&allt&djupare&

samarbete.&Enligt&författarna&till&detta&examensarbete,&kan&det&jämställas&med&en&allt&djupare&

integration&av&företag&i&en&KAM^relation.&Dessa&författare&delar&in&KAM^&relationen&i&ett&antal&olika&

faser&och&utifrån&den&beskrivning&som&hittills&gjorts&av&integration,&tycks&graden&av&integration,&det&vill&

säga&hur&människor&eller&andra&delar&länkar&sig&samman&i&alltmer&omfattande&grad,&öka&i&och&med&att&
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högre&nivåer&av&KAM&nås.&Nedan&beskrivs&faserna:&

&

! PreDKAM:%Ett&företag&identifieras&som&en&nyckelkund&och&säljaren&försöker&få&igång&en&affär&

med&det&utvalda&företaget&

! EarlyDKAM:%Det&säljande&företaget&försöker&förstå&vilken&kultur&som&finns&inom&det&köpande&

företaget,&vad&som&motiverar&företaget&och&vilka&problem&det&har.&I&detta&stadie&försöker&det&

säljande&företaget&även&att&övertala&det&köpande&företaget&att&bli&en&nyckelkund&genom&att&

förklara&vilka&fördelar&som&finns&med&ett&samarbete.&Säljaren&måste&i&det&här&stadiet&lära&sig&

mer&om&de&köpande&företaget&och&dess&bransch&

! MidDKAM:"Kontakten&mellan&olika&avdelningar&på&de&båda&företagen&ökar&nu&och&

försäljningsteamet&tar&en&mindre&central&roll&

! PartnershipDKAM:"Leverantören&ses&på&denna&nivå&som&en&extern&resurs&av&köparen.&De&båda&

företagen&delar&känslig&information&då&fokus&ligger&på&att&lösa&problem&gemensamt&

! SynergisticDKAM:"Företagen&ser&nu&inte&längre&varandra&som&två&separata&företag&utan&som&

en&stor&enhet&som&skapar&gemensamt&värde&på&marknaden&

! UncouplingD%KAM:"Upplösande&av&en&KAM^relation&ses&för&det&mesta&som&något&negativt&då&

tanken&är&att&en&sådan&typ&av&relation&ska&vara&långvarig&även&om&det&finns&några&fall&där&även&

en&kortvarig&KAM^relation&har&visat&sig&vara&framgångsrik.&(Millman&&&Wilson,&1995)&&&

&

Nämnda&författarna&poängterar&att&det&inte&alltid&skall&ses&som&målet&att&få&en&nyckelkund&upp&på&de&

högsta&nivåerna.&Att&arbeta&med&KAM&är&som&tidigare&nämnts,&kostsamt&och&det&finns&därför&inte&

möjlighet&att&ha&alla&nyckelkunder&på&en&hög&nivå&eller&att&betrakta&alla&kunder&som&nyckelkunder.&

(Millman&&&Wilson,&1995)&Kopplas&detta&till&det&valda&begreppet&integration,&tycks&det&behöva&

komma&upp&på&en&nivå&på&åtminstone&Mid^KAM&för&att&kunna&handla&om&integration&enligt&

författarna&till&detta&examensarbete.&&

3.3.5.3%Vilket%värde%skapas%till%följd%av%integration?%
Även&om&Ojasalo&(2001)&beskriver&att&gemensamma&forskning^&och&utvecklingsprojekt&är&vanliga,&

menar&Campbell&och&Cooper&(1999)&dock&att&nya&produkter&som&utvecklats&gemensamt&av&de&bägge&

parterna&inte&nödvändigtvis&är&mer&framgångsrika&än&de&som&utvecklats&internt&av&det&säljande&

företaget.&Däremot&kan&sådana&projekt&leda&till&andra&långsiktiga&fördelar&såsom&lärande&och&en&väg&

in&till&det&köpande&företagets&organisation&(Ojasalo,&2001)."&Ytterligare&några&författare&som&talar&om&

lärande&och&gemensamma&utvecklingsprojekt,&är&Araujo&et&al.&(1999),&som&beskriver&ett&antal&

kontaktytor&som&skapas&i&en&relation&mellan&en&köpare&och&en&säljare&och&mellan&dessa&parters&

resurser.&Dessa&kontaktytor&är&olika&omfattande&beroende&på&typen&av&relation&och&beskrivs&kunna&
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leda&till&fördelar,&men&bär&också&med&sig&vissa&kostnader&för&att&upprätthållas&som&delvis&också&

reflekteras&i&priset&till&kund.&Bland&annat&kan&ett&gemensamt&lärande&(Joint&Learning)&uppstå&till&följd&

av&dessa&kontaktytor&mellan&parterna&och&kunden&kan&vidare&dra&fördel&av&vad&säljaren&lärt&sig&från&

att&interagera&också&med&andra&parter.&&

3.4!Framgångsfaktorer!för!KAM!!
Innan&en&redogörelse&för&vilka&resultat&ett&företag&som&bedriver&ett&KAM^program&kan&förvänta&sig,&är&

det&rimligt&att&också&föra&en&diskussion&kring&vilka&faktorer&som&driver&en&effektiv&KAM^organisation.&

Detta&avsnitt&är&på&intet&sätt&uttömmande,&men&författarna&till&detta&examensarbete,&vill&för&

förståelsens&skull&visa&på&att&det&resultat&ett&företag&kan&förvänta&sig&av&KAM,&beror&på&en&mängd&

faktorer&och&krav&som&behöver&vara&uppfyllda.&

3.4.1!När!är!ett!KAMUprogram!mer!lämpligt!och!när!fungerar!KAM! !!
Barrett&(1986)&beskriver&fyra&situationer&där&ett&KAM^program&visat&sig&vara&värdefullt.&Dels&måste&

det&handla&om&kunder&av&en&viss&storlek,&men&också&att&företagen&har&en&centraliserad&inköpsfunktion&

eller&där&huvudkontoret&har&kontroll&över&decentraliserade&inköpsavdelningar&för&att&vara&lämpliga&

kandidater.&För&det&tredje&beskrivs&den&egna&säljorganisationens&storlek&vara&viktig&då&det&innebär&en&

betydande&kostnad&att&allokera&resurser&ur&denna&till&ett&speciellt&Key&Account^team.&Slutligen&

beskrivs&nyckelkundens&geografiska&spridning&som&ett&utmärkande&drag&för&när&KAM&kan&fungera&

bättre&och&en&stor&spridning&gör&KAM&mer&lämpligt.&(Barrett,&1986)&

& && && & &

Abratt&och&Kelly&(2002),&beskriver&betydelsen&av&att&förstå&nyckelkunden&och&dess&problem,&behov&

och&strategier&vilket&även&andra&författare&talar&om,&exempelvis&Millman&och&Wilson&(1999).&Fokus&

ska&ligga&på&att&förstå&vad&som&skapar&värde&för&kunden.&En&förståelse&ska&finnas&kring&vad&

nyckelkunden&förväntar&sig&av&leverantören,&en&kunskap&som&ska&finnas&genom&hela&organisationen.&

För&att&på&ett&bra&sätt&kunna&serva&kunden,&krävs&att&en&bra&sammanlänkning&av&personal&hos&kunden&

görs&med&personal&hos&säljaren&för&effektivt&utnyttjande&av&resurser,&utveckla&tillit&och&bygga&

relationer.&Utöver&detta,&är&det&av&vikt&att&ledningen&är&hängivna&och&att&det&finns&en&företagskultur&

som&är&präglad&av&samarbete.&(Millman&&&Wilson,&1999)&&

&

Det&finns&också&en&fråga&att&lösa&gällande&hur&företag&ska&organisera&KAM^funktionen&inom&företaget.&

Då&funktionen&är&placerad&inom&den&ordinarie&försäljningsavdelningen,&finns&en&risk&att&KAM^

funktionen&inte&blir&särskild&från&den&ordinarie&verksamheten.&Ett&skapande&av&en&separat&enhet&kan&å&

andra&sidan&orsaka&friktion&mellan&KAM^funktionen&och&försäljningsavdelningen&och&skapa&

koordineringsproblem&med&dessa.&(Millman&&&Wilson,&1995)&Slutligen&bör&det&också&påpekas&att&KAM&

är&en&fråga&om&tid&(Pardo,&1997)&samt&att&det&kräver&en&satsning&av&monetära&resurser&(Rehme,&2001)&
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3.4.2!Samsyn!mellan!köpare!och!säljare!kring!vad!som!är!viktigt!!
Abratt&och&Kelly&(2002)&genomförde&en&studie&av&kunders&och&leverantörers&uppfattning&om&KAM&i&

Sydafrika,&där&de&kunde&konstatera&att&leverantörer&och&nyckelkunder&hade&liknande&uppfattningar&

om&vad&som&är&viktiga&framgångsfaktorer&för&KAM.&Dessa&ansågs&vara&kunskap&och&förståelse&för&

nyckelkundens&verksamhet,&en&god&implementering&och&förståelse&för&konceptet,&samt&engagemang&

för&KAM^programmet&där&Key&Account&Managern&spelar&en&avgörande&roll&för&detta.&Leverantörer&

framhöll&Key&Account&Managerns&förmåga&och&kompetens,&medan&kunder&framhöll&saker&som&

betydelsen&av&integritet&och&tillit.&&

&

Al^Husan&och&Brennan&(2009),&såg&också&just&tillit&som&en&viktig&faktor&för&implementeringen&av&KAM,&

då&denne&studerade&KAM&på&ett&stort&företag,&Arab&Telco.&Författarna&belyste&att&det&kan&finnas&

kulturella&skillnader&som&kan&få&en&påverkan&på&KAM^programmets&utformning.&För&Arab&Telco&som&

bedrev&verksamhet&i&arabländer,&visade&sig&tillitsfrågan&exempelvis&vara&mer&viktig&än&i&andra&länder,&

och&mer&tid&lades&på&att&etablera&detta&innan&kontrakt&skrevs.&Dessutom&visade&sig&ledningens&

involvering&i&relationen&vara&viktig&på&grund&av&att&dessa&länder&har&en&hög&maktdistans&och&att&de&

gärna&ville&träffa&representanter&som&hade&samma&eller&högre&status&än&dem&själva.&Även&den&

personliga&relationen&visade&sig&i&dessa&länder&vara&mer&viktig&än&vad&som&visats&i&tidigare&studier&

genomförda&i&USA&och&Västeuropa.&&

&

KAM&som&strategi&blir&enligt&(Piercy&&&Lane,&2006),&endast&effektiv&när&säljare&och&köpare&har&samma&

krav&och&förväntningar&på&relationen.&Till&exempel&kan&säljaren&vilja&bygga&upp&en&närmare&relation&

med&kunden,&medan&kunden&inte&tycker&att&säljaren&är&en&tillräckligt&viktig&leverantör&eller&helt&enkelt&

inte&arbetar&på&det&sättet.&Det&finns&även&fall&där&kunden&vill&ha&en&närmare&relation&med&sin&

leverantör,&men&där&det&säljande&företaget&uppvisar&ett&bristande&engagemang.&&

3.4.3!Information!
I&undersökningen&gjord&av&Abratt&och&Kelly&från&2002,&framkom&även&att&kunskap&och&förståelse&för&

vad&kundens&verksamhet&handlar&om,&ansågs&vara&mycket&viktigt&hos&bägge&parter.&Anledningen&till&

detta,&uppgavs&som&möjligheten&att&kunna&förutspå&kundens&framtida&behov.&En&bra&förståelse&för&

KAM&och&en&bra&implementering,&ansågs&av&bägge&parter&som&viktigt.&Implementeringen&kräver&en&

omfattande&förståelse&från&alla&nivåer&inom&ett&flertal&olika&avdelningar&hos&leverantören.&

Tillverkning,&distribution,&inköp&och&marknadsförings^&och&försäljningsavdelningarna,&behöver&alla&

förstå&anledningen&till&KAM&och&vad&det&kommer&att&medföra.&&

&

Pardo&(1999),&menar&att&en&bra&“Account&plan”&samt&ett&bra&informationssystem&kan&främja&flödet&av&

information.&Det&förstnämnda,&menar&författaren&kan&beskrivas&som&ett&nedtecknat&minne&av&
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relationen&mellan&köpare&och&säljare,&och&som&en&handlingsplan&gällande&just&den&kunden.&Denna&

plan&erbjuder&en&god&möjlighet&till&kommunikation&inom&företaget&vid&exempelvis&dess&

uppdaterande.&Ett&informationssystem&sedan,&är&också&ett&viktigt&verktyg&för&KAM&och&innefattar&alla&

verktyg&för&att&samla&in,&bearbeta,&berika&och&omdistribuera&information&där&Key&Account&Managern&

är&specialisten&på&detta.&Informationsteknologin&kan&stötta&försäljningsprocessen&och&hjälpa&till&i&

koordineringen&av&KAM^organisationen&internt,&liksom&vid&koordineringen&mellan&köparen&och&

säljaren&(Rehme,&2001).&

3.4.4!Key!Account!Managers!roll!
Wotruba&och&Castleberry&(1993),&beskriver&hur&företag&gör&urval&av&Key&Account&Managers&och&menar&

att&det&finns&en&genomgående&syn&att&en&avgörande&faktor&för&ett&KAM^programs&framgång,&är&att&

anställa&rätt&personer&till&ett&Key&Account^&team.&I&en&studie&av&dessa,&visade&det&sig&att&Key&Account^

teamet&ofta&rekryteras&internt&från&organisationen&och&ju&längre&tid&en&person&haft&en&KAM^position,&

ju&mer&framgångsrik&var&enheten.&Dessutom&ökade&prestationen&ju&längre&tid&ett&företag&hade&haft&ett&

KAM^program.&&

&

Key&Account^teamet&bör&se&på&sig&själva&som&entreprenörer&som&driver&ett&litet&företag&i&sina&

nyckelkunder&där&Key&Account&Managern&spelar&en&avgörande&roll&att&som&ledare&driva&detta&(Barrett,&

1986).&Key&Account&Managern&bör&ha&kompetenser&i&förhandling&och&hanterandet/byggandet&av&

relationer&(Abratt&&&Kelly,&2002)&och&måste&dessutom&ha&aktning&och&befogenheter&inom&företaget&

för&att&ha&en&möjlighet&att&kunna&påverka&behoven&hos&kunden&(Coppett&&&Staples,&1983&i&Barrett,&

1986).&Viktigt&är&också&att&Key&Account&Managern&för&att&kunna&dra&nytta&av&de&kontakter&som&skapas&

genom&KAM,&är&duktig&på&att&förstå&och&utforska&miljön&och&företagskulturen&som&kunden&verkar&i.&

(Barrett,&1986)&Slutligen&får&inte&Key&Accout&Managern&ha&för&många&nyckelkunder&under&ansvar&för&

att&inte&förlora&fokus.&(Abratt&&&Kelly,&2002)&Enligt&en&studie&beskrev&Key&Account&Managers&att&de&

inte&tyckte&att&de&fick&tillräckligt&med&stöd,&träning&och&de&rätta&verktygen&för&att&kunna&sköta&sitt&

arbete&på&rätt&sätt.&De&angav&även&att&upp&till&50&procent&av&deras&tid&gick&åt&till&att&försöka&övertala&

företaget&om&att&ge&dem&tillräckligt&med&stöd.&(Business&Marketing,&1988&i&Boles&et&al.,&1994)&

3.5!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!
Fokus&i&detta&examensarbete&är&att&beskriva&det&värde&som&skapas&till&följd&av&KAM&ur&säljarens&

perspektiv.&Som&tidigare&nämnts,&är&det&dock&viktigt&att&inte&glömma&bort&att&värde&kan&skapas&

gemensamt&av&de&bägge&parterna&i&en&relation&som&Pardo&et&al.&(2006)&beskriver.&För&en&långsiktigt&

framgångsrik&KAM^relation,&krävs&att&både&det&säljande&företaget&såväl&som&kunden,&erbjuds&fördelar&

av&relationen&(Pardo&et&al.,&2006).&Av&dessa&anledningar&finns&om&än&i&begränsad&omfattning&i&detta&

examensarbete,&också&en&utredning&av&vilket&värde&som&skapas&för&köparen.&&



! !

46!
!

&

Tidigare&har&de&fem&faktorerna&som&tillsammans&bygger&upp&KAM&och&som&alla&kan&bidra&till&

värdeskapande&var&och&en&separat,&gåtts&igenom.&I&detta&avsnitt&ska&nu&redogöras&för&vilka&värden&

som&litteraturen&säger&skapas&av&“hela”&begreppet&KAM&(det&vill&säga&vad&alla&de&diskuterade&

faktorerna&tillsammans&skapar&för&värde).&Detta&avsnitt&är&indelat&i&tre&delar&och&börjar&med&att&

beskriva&forskningen&som&finns&om&KAM&och&värdeskapande&och&därefter&beskrivs&säljarens&

respektive&köparens&värdeskapande.&

3.5.1!Forskningen!om!KAM!och!värdeskapande!
Trots&att&det&finns&en&genomgående&syn&att&KAM&leder&till&ökad&försäljning&och&förbättrad&

försäljningsproduktivitet&för&säljaren&(Coppett&&&Staples,&1983&i&McDonald&et&al.,&1997;&Barrett,&

1986),&har&majoriteten&av&de&studier&som&gjorts&om&KAM&och&dess&värdeskapande,&anmärkningsvärt&

nog&gjorts&ur&det&köpande&företagets&perspektiv&(Pardo&et&al.,&2006).&Stevenson&beskrev&i&en&artikel&år&

1981,&att&lite&forskning&fanns&till&hjälp&för&företagen&att&bestämma&värdet&av&KAM&i&deras&egen&miljö,&

detta&trots&att&KAM&används&flitigt&bland&företag.&Ytterligare&en&författare&som&vid&ungefär&samma&

tidpunkt,&beskrev&forskningen,&var&Barrett&(1986)&som&skrev&att&det&faktiskt&redan&då,&hade"skrivits&

mycket&i&litteraturen&om&värde,&fördelar&och&användandet&av&KAM.&Dock&menade&Barrett&(1986),&att&

detta&skett&på&ett&normativt&plan.&Det&hade&enligt&författaren,&talats&om&att&KAM&kan&anses&skapa&

nära&samarbete&med&nyckelkunden,&förbättrad&kommunikation&och&koordination&mellan&köpare&och&

säljare,&att&KAM&leder&till&bättre&uppföljning&av&försäljningen&till&en&nyckelkund,&att&KAM&leder&till&mer&

produktiva&försäljningsmöten&samt&att&KAM&leder&till&bättre&möjligheter&att&bevara&och&utveckla&

relationen&i&takt&med&att&nyckelkunden&växer.&Denna&gängse&uppfattning&kring&KAM:s&fördelar&

menade&Barrett&(1986)&dock&att&det&fanns&litet&egentligt&stöd&för&och&vidare&att&få&empiriska&

undersökningar&var&gjorda&kring&detta&område.&De&få&observationer&som&gjorts&fram&till&denna&

tidpunkt,&var&i&mångt&och&mycket&baserade&på&dessa&normativa&föreställningar&om&vad&KAM&ska&anses&

leda&till&(Barrett,&1986).&&

&

15&år&efter&Stevensons&artikel,&framhöll&Millman&(1996)&att&det&fortsatt&endast&delvis&gick&att&förstå&

KAM:s&effektivitet&då&den&akademiska&forskningen&fortfarande&var&knapphändig.&Idag&har&som&

beskrivits&tidigare,&den&djupgående&förståelsen&för&KAM&ökat.&Dock&beskriver&Pardo&et&al.&(2006),&att&

detta&inte&gäller&KAM:s&värdeskapande.&Mycket&lite&forskning&har&sedan&KAM:s&uppkomst,&gjorts&kring&

KAM&sett&ur&ett&värdeperspektiv&vilket&gör&att&Millmans&påstående&från&år&1996&om&att&akademiker&

enbart&delvis&beskrivit&KAM:s&effektivitet,&fortsatt&verkar&gälla.&Även&Georges&och&Eggert&(2003),&

framhåller&detta.&De&senare&menar&att&det&trots&att&det&sammantaget&finns&en&hel&del&forskning&kring&

KAM,&saknas&kunskap&om&hur&KAM&kan&skapa&värde&för&köpare&och&säljare.&Pardo&et&al.&(2006)&
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uppmärksammade&dessutom&att&tidigare&forskning&oftast&hade&haft&synen&att&det&är&en&aktiv&

leverantör&som&skapar&värdet&och&en&passiv&kund&som&konsumerar&värdet,&vilket&författarna&ansåg&

var&felaktigt.&Författarna&argumenterade&istället&för&att&värde&till&följd&av&en&KAM^relation,&är&något&

som&skapas&gemensamt&av&både&säljare&och&köpare.&&

3.5.2!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!för!säljaren!
Rehme&(2001)&beskriver&att&det&finns&en&mängd&fördelar&som&gör&att&en&säljare&eller&köpare,&väljer&att&

utveckla&en&relation&med&den&andre.&Att&utveckla&KAM&däremot,&görs&alltid&till&följd&av&att&säljaren&har&

något&att&vinna&på&arrangemanget&enligt&författaren,&vilket&är&det&som&nu&ska&beskrivas.&För&en&

leverantör&måste&den&ökade&kostnaden&för&att&serva&en&nyckelkund,&vara&betydligt&mindre&än&den&

ökning&i&intäkt,&vinst&eller&andra&fördelar&som&denna&medför&(Pardo&et&al.,&2006).&Utifrån&denna&

beskrivning,&har&de&värden&som&litteraturen&framhäver&skapas&till&följd&av&KAM,&valts&att&delas&in&i&

mjuka&och&hårda&värden.&Med&hårda&värden&avses&sådana&värden&som&är&av&mer&finansiell&karaktär&

som&intäkt&och&vinst,&medan&det&med&mjukare&avses&alla&de&värden&som&inte&kan&klassas&som&

finansiella&såsom&exempelvis&lojalitet&och&som&kräver&någon&typ&av&uppskattning&eller&omräkning.&Då&

Blois&(2003)&tankar&om&att&se&på&värdeskapande&till&följd&av&KAM&som&uppfattade&fördelar&minus&

nackdelar,&bör&det&för&en&korrekt&spegling&av&konceptet,&också&framhållas&att&det&finns&en&del&risker&

eller&problem&som&måste&övervinnas&för&ett&lyckat&KAM^program,&vilket&också&beskrivs&i&detta&avsnitt.&&

3.5.2.1%Skäl%till%implementering%
Innan&en&genomgång&av&vad&KAM&kan&få&för&positiva&och&negativa&konsekvenser&på&en&organisation,&

är&det&av&intresse&att&se&vilka&förväntningar&företag&har&innan&en&implementering&av&KAM&och&de&

anledningar&som&företag&själva&har&för&en&implementering.&En&sådan&studie&är&den&av&Boles&et&al.&

(1999)&som&kom&fram&till&sex&punkter&som&de&undersökta&företagen&uppgav&som&skäl&till&en&

implementering.&Dessa&var&följande:&

&

1.&För&att&få&en&ökad&marknadsandel&

2.&Det&hade&skett&en&förändring&av&strategin&

3.&För&att&tillåta&ökad&kundanpassning&av&produkten/tjänsten&

4.&För&att&förbättra&relationen&till&kunderna&

5.&Ett&tryck&från&marknaden&

6.&För&att&bli&mer&attraktiv&för&stora&klienter&

&

Pardo&(1997)&beskriver&att&ett&införande&av&KAM&kan&vara&ett&resultat&av&det&säljande&företagets&egna&

särdrag&eller&karakteristika.&Ett&sådant&särdrag&som&nämns,&är&det&fallet&då&en&enskild&kund&servas&av&

flera&olika&avdelningar,&divisioner&eller&kanske&till&och&med&av&olika&dotterbolag,&vilket&då&kan&vara&en&
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anledning&till&att&KAM&är&mer&lämpligt.&Detta&talar&även&Rehme&(2001)&om&då&denne&beskriver&att&den&

historiska&utvecklingen&till&produkt^&och&geografiska&divisioner,&inte&tagit&hänsyn&till&behoven&hos&

stora&kunder.&Kunder&som&köper&produkter&från&mer&än&en&division&i&det&säljande&företaget,&vill&inte&

alltid&behöva&prata&med&alla&dessa&utan&vill&hellre&prata&med&en,&sammanhållen&organisation.&

Dessutom&är&stora&kunder&alltmer&internationella,&vilket&leder&till&att&avtal&skapas&och&affärer&görs&

över&landsgränser.&Dessa&två&förändringar,&skapar&koordineringsproblem&och&här&kan&KAM&vara&ett&

sätt&att&koordinera&mellan&olika&enheter,&både&vad&det&gäller&divisioner&som&är&uppdelade&geografiskt&

såväl&som&mellan&divisioner&som&är&organiserade&efter&produkt.&Nyckelkundernas&mer&komplexa&

behov,&kräver&en&bättre&koordinering&av&interna&resurser&vilket&KAM&möjliggör.&(Rehme,&2001)&

Ytterligare&en&anledning,&är&konkurrensen&som&ibland&kan&tvinga&fram&ett&användande&av&KAM&då&det&

kan&användas&som&ett&sätt&att&differentiera&sig&och&som&en&konkurrensfördel&gentemot&andra&företag.&

(Pardo,&1997)&&

&

Ett&utvecklande&av&KAM,&kan&sammanfattningsvis&sägas&drivas&av&faktorer&hos&kunden,&säljaren&eller&

större&förändringar&i&den&kringliggande&miljön,&och&det&kan&vara&svårt&att&avgöra&vilken&av&dessa&tre&

faktorer&som&var&den&avgörande&då&de&i&mångt&och&mycket&kan&vara&kopplade&till&varandra.&(Al^Husan&

&&Brennan,&2009)&Köparens&uppfattning&om&KAM&är&viktig&och&därför&försöker&det&säljande&företaget&

göra&KAM^programmet&attraktivt&för&nyckelkunden.&Då&programmet&startas&utifrån&ett&kundproblem,&

tycks&uppfattningen&om&KAM&vara&bättre&hos&kunden&än&om&KAM&hade&startat&som&ett&

försäljningsprogram.&(Rehme,&2001)&&

3.5.2.2%Mjukare%värden%
De&mjukare&värdena&som&fås&av&KAM,&har&delats&in&i&två&huvudområden,&förbättrade&relationer&samt&

mjukare&värden&som&rör&information,&kommunikation&och&koordination.&

Förbättrade%relationer%och%dess%positiva%konsekvenser%
Till&följd&av&att&företag&arbetar&med&kundanpassning&menar&Boles&et&al.&(1999)&att&en&djupare&relation&

uppnås,&vilket&även&gäller&för&arbete&med&KAM.&Relationen&blir&starkare&med&tiden&och&relationen&blir&

därmed&också&svårare&att&bryta&för&bägge&parter,&vilket&skapar&en&konkurrensfördel&(Barrett,&1986).&

Detta&bekräftas&även&av&Boles&et&al.&(1997)&som&menar&att&KAM&leder&till&en&högre&stabilitet&i&

kundbasen.&Bakgrunden&till&detta,&är&att&det&genom&KAM,&skapas&interaktion&mellan&olika&människor&

som&leder&till&vänskap&och&sociala&bindningar&vilka&är&svåra&att&bryta.&Därmed&blir&relationerna&långa&

och&det&är&svårt&för&nya&säljare&att&ta&sig&in&jämfört&med&traditionell&försäljning&där&dessa&band&inte&är&

lika&starka.&(Barrett,&1986)&Detta&beskrivs&även&av&Benson&et&al.&(2006)&som&precis&som&föregående,&

menar&att&leverantörer&som&har&välutvecklade&KAM^relationer&besitter&en&konkurrensfördel&då&den&

nära&relation&som&byggs&upp&över&tiden&mellan&köpare&och&säljare,&gör&att&en&köpare&är&försiktiga&att&
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söka&sig&till&nya&leverantörer&också&på&grund&av&riskerna&förknippade&med&ett&byte&av&leverantör.&

Vidare&menar&denne,&att&flera&företag&idag&anser&att&deras&bästa&möjligheter&eller&deras&bästa&

kandidater,&finns&bland&deras&befintliga&kunder&eftersom&dessa&har&en&potential&att&växa.&Ytterligare&

författare&som&beskriver&KAM:s&möjlighet&till&förbättrade&relationer,&är&Cardozo&et&al.&(1987)&som&

visar&att&KAM&kan&ge&ökad&kundnöjdhet&samt&en&bibehållen&eller&ökad&marknadsandel&i&enlighet&med&

föregående&nämnda&författare.&Påpekas&ska&dock&i&detta&sammanhang&att&det&kan&diskuteras&

huruvida&lojala&kunder&skulle&vara&lika&med&lönsamma&kunder&vilket&nämnts&tidigare&(Storbacka&et&al.,&

1994).&

&

Foster&och&Cadogan&(2000),&visade&i&sin&studie&att&den&relation&som&skapas&mellan&

försäljningspersonal&och&nyckelkund,&har&en&positiv&påverkan&på&relationen&mellan&nyckelkund&och&

leverantören&som&sådan.&Studien&visade&också&att&relationen&mellan&kunden&och&

försäljningspersonalen,&samt&mellan&kunden&och&leverantören,&påverkade&kundens&benägenhet&att&

fortsätta&göra&affärer&med&leverantören&samt&dess&sannolikhet&att&rekommendera&säljaren&till&andra.&

Dessutom&ökade&sannolikheten&för&att&kunden&skulle&vara&beredd&att&betala&ett&prispremium&för&

leverantörens&produkter.&Genom&dessa&insikter,&belyser&författarna&betydelsen&av&att&bygga&

relationer&som&är&fyllda&av&tillit&och&engagemang.&&

& &&

Ytterligare&en&viktig&punkt,&är&att&parterna&i&en&KAM^relation&har&möjligheten&att&integrera&sina&

affärsprocesser.&Genom&gemensamma&affärsprocesser,&kan&dispyter&om&fullgörandet&av&ordrar,&

fakturor&och&andra&liknande&hantering&som&berör&logistik&och&administration,&minskas.&Det&är&i&

relationer&där&parterna&har&samtalat&om&dessa&problem,&som&lojalitet&har&skapats&till&en&viss&grad&som&

gör&att&en&långsiktig&relation&kan&förväntas.&(McDonald&et&al.,&1997)&

&

Slutligen&innebär&ett&arbete&med&KAM&inte&endast&att&lösa&kunders&problem&och&tillfredsställa&dess&

behov&då&det&efterfrågas&av&kunden.&KAM&innebär&att&hantera&och&utveckla&relationer&även&då&det&

inte&finns&någon&förväntan&på&att&skapa&nya&försäljningar.&KAM^funktionen&ska&också&så&att&säga&leda&

vägen&för&kunden&och&föreslå&nya&affärsidéer&och&skapa&behov&åt&denne.&På&så&sätt&ska&säljaren&hjälpa&

kunden&att&växa&och&förbättra&sin&konkurrenskraft&genom&till&exempel&gemensamma&projekt.&För&att&

lyckas&med&detta,&krävs&en&genomgående&kunskap&om&kundens&verksamhet&och&dess&omvärld.&Målet&

är&att&åstadkomma&omfattande&informationsdelning&med&kunden&och&gemensam&planering&av&

aktiviteter.&(Al^Husan&&&Brennan,&2009)&&

Information,%kommunikation%och%koordination%%
Pegram&(1972)&beskriver&att&en&av&fördelarna&med&KAM&är&att&den&interna&koordinationen&och&
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kommunikationen&kring&nyckelkunder&förbättras&i&det&säljande&företaget.&Detta&motsägs&dock&av&

Stevenson,&en&välciterad&författare&som&genomförde&en&studie&1981&och&som&grundar&sina&

resonemang&på&en&studie&på&just&Pegram&(1972).&Genom&en&studie&av&33&stora&industriella&företag&där&

23&av&dessa&använde&KAM&vid&studiens&genomförande,&kom&denne&till&slutsatsen&att&inget&signifikant&

samband&mellan&KAM&och&förbättrad&intern&koordinationen,&eller&mellan&KAM&och&förbättrad&intern&

kommunikation&kunde&påvisas.&Denne&förklarade&denna&slutsats&med&att&en&sådan&förändring&tar&lång&

tid,&vilket&kunde&vara&anledningen&till&att&den&interna&kommunikationen&inte&märkbart&förbättrades&

av&KAM&enligt&de&studerade&företagen.&&

&

Ytterligare&en&författare&som&har&haft&åsikter&i&detta&ämne,&är&Pardo&(1997)&som&studerat&en&grupp&på&

20&stycken&företag.&En&Key&Account&Manager&kan&då&en&kund&behandlas&av&flera&olika&avdelningar,&

divisioner&eller&dotterbolag&menar&denne,&skapa&en&samordning&eller&koordinering&dessa&emellan&som&

främjar&försäljningen&och&också&implementeringen&av&det&totala&erbjudandet&från&dessa.&KAM:s&

möjlighet&att&bistå&i&koordineringen,&tycks&så&pass&viktig&att&den&är&nämnd&i&en&definition&av&begreppet&

KAM&gjord&av&Rehme&(2001):&

&

“The"management"and"coordination"of"the"activities"that"support"buyer/seller"relationship"

enhancement”&(Rehme,&2001,&s.4)&

& & && &&& & &

Gällande&kommunikationen&mellan&köpare&och&säljare&i&motsats&till&den&interna&kommunikationen,&

tycks&enigheten&vara&större.&Stevenson&(1981)&beskriver&att&kommunikationen&mellan&köpare&och&

säljare&förbättras&efter&implementeringen&av&KAM&vilket&bland&annat&även&Barrett&(1986)&menar.&

Likaså&förbättras&den&information&som&säljaren&har,&kring&kundernas&marknadssituation&och&trender&

på&marknaden&genom&att&säljaren&fokuserar&sina&insatser&på&stora&företag&i&en&speciell&bransch&

(Bragg,&1982&i&Barrett,&1986).&Informationsdelningen&överlag,&tycks&vara&högre&vid&KAM,&och&Lambe&

och&Spekman&(1997)&beskriver&hur&KAM&ger&en&högre&grad&av&informationsdelning&än&andra&typer&av&

allianser,&då&KAM&många&gånger&innefattar&outsourcing&eller&Supply&Chain&Management&vilket&kräver&

ett&stort&informationsflöde.&&

3.5.2.3%Hårdare%värden%
Även&om&det&är&lätt&att&säga&att&intäkterna&från&en&relation&kan&öka&på&två&konkreta&sätt,&antingen&

genom&en&prisökning&eller&genom&att&köparen&gör&en&större&andel&av&sina&inköp&från&säljaren,&är&det&

enligt&Storbacka&et&al.&(1994)&problematiskt&att&räkna&ut&lönsamheten&av&en&speciell&relation.&Dels&

finns&som&tidigare&nämnts,&en&svårighet&i&att&beräkna&intäkterna&(Lambe&&&Spekman,&1997),&och&inte&

tycks&det&enklare&att&beräkna&kostnaderna.&Detta&beror&på&att&det&är&svårt&att&definiera&vilka&
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kostnader&som&hör&till&just&den&relationen&(Storbacka&et&al.,&1994).&Blois&(1999),&har&beskrivit&att&det&

finns&tre&typer&av&kostnader&som&har&att&göra&med&byggandet&av&långsiktiga&relationer.&Den&första&

kommer&ur&det&faktum&att&de&aktiviteter&som&behövs&för&att&ett&förtroende&mellan&leverantör&och&

kund&ska&byggas&upp,&är&tidskrävande&och&kostsamma&och&ska&ses&som&en&investering.&Kostnad&

nummer&två&som&nämns,&härrör&från&att&investeringarna&i&en&relation&inte&slutar&för&att&relationen&är&

etablerad&utan&att&de&med&tanke&på&dagens&dynamiska&marknader&hela&tiden&måste&fortgå.&För&det&

tredje&uppstår&kostnader&när&en&relation&är&etablerad&och&olika&avdelningar&hos&kunden&och&

leverantörer&interagerar&med&varandra.&Dessa&tre&typer&av&kostnader&förväntas&tillsammans&vara&

lägre&än&de&kostnader&som&krävs&för&att&uppnå&samma&intäkter&med&hjälp&av&enskilda&transaktioner&

utan&relationsinnehåll,&för&att&en&långsiktig&relation&ska&vara&värd&att&byggas.&(Blois,&1999)&Detta&

problem&med&mätning,&diskuteras&vidare&i&nästa&avsnitt&men&belyses&redan&här&för&att&poängtera&

svårigheten&med&att&konkretisera&de&finansiella&fördelarna.&

&

Vid&studerandet&av&befintlig&litteratur&kring&vilka&finansiella&fördelar&som&ett&företag&kan&få&ut&av&KAM,&

tycks&det&vid&en&första&anblick&finnas&mycket&skrivet&kring&detta.&Vid&en&närmare&analys,&verkar&det&

snarare&finnas&en&rundgång&i&den&existerande&litteraturen,&och&vid&en&tillbakagång&till&huvudkällan&har&

egentligen&bara&ett&fåtal&studier&identifierats.&Detta&stämmer&väl&överens&med&vad&som&tidigare&

nämnts&om&att&empiriska&studier&kring&vilka&fördelar&som&fås&av&KAM&saknas&och&istället&talar&

författare&ofta&om&KAM:s&fördelar&på&ett&mer&normativt&plan&vilket&naturligtvis&gör&följande&

beskrivning&problematisk.&&

&

Stevenson&(1981)&som&nämndes&tidigare,&är&en&av&de&få&som&studerat&detta&ämne,&ställde&upp&fyra&

hypoteser&kring&vilka&fördelar&som&kan&fås&av&KAM&där&två&rörde&finansiella&fördelar.&Studien&visade&

att&74&%&av&de&23&företag&som&hade&KAM,&uppgav&att&sedan&en&kund&blev&behandlad&som&en&

nyckelkund&hade&den&kunden&blivit&en&större&andel&av&deras&totala&försäljning.&Dessutom&ökade&den&

absoluta&försäljningen&i&mer&än&90&%&av&dessa&företag&(21&av&23&företag).&Stevensons&(1981)&studie&

menar&Barrett&(1986),&visar&på&att&införandet&att&KAM,&hjälper&företag&att&behålla&kundens&andel&av&

den&totala&försäljningen&när&den&blir&behandlad&som&en&nyckelkund&samt&en&möjlighet&till&tillväxt&av&

försäljningen.&Den&huvudsakliga&anledningen&till&den&ökade&försäljningen,&tillskriver&Barrett&(1986)&

vara&relationen&som&utvecklas&till&nyckelkunden&och&det&fokus&som&ges&till&att&bearbeta&

nyckelkunderna,&samt&det&faktum&att&säljaren&fokuserar&på&att&lösa&nyckelkundernas&komplexa&

problem.&Detta&menar&denne,&ger&en&trovärdighet&i&de&rekommendationer&som&Key&Account^teamet&

ger&till&nyckelkunden&jämfört&med&försäljning&under&normala&förhållanden&där&organisationen&är&

uppdelad&i&divisioner&utifrån&geografi&eller&produkt.&&
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3.5.2.4%Kopplingen%mellan%mjuka%och%hårda%värden%
Anledningen&till&att&de&mjukare&värdena&beskrivits&före&de&hårdare,&är&att&det&finns&en&naturlig&

koppling&dessa&emellan&och&de&mjuka&värdena&tycks&i&slutändan&ofta&skapa&finansiella&värden.&Som&ett&

exempel&kan&ges&hur&relationer&kan&leda&till&finansiella&fördelar.&På&grund&av&de&sociala&bindningarna&

som&skapas&genom&KAM&och&den&medföljande&inlåsningseffekten,&menar&Barrett&(1986)&att&företag&

med&KAM&har&en&konkurrensfördel&och&säljaren&kan&förvänta&sig&en&försäljningstillväxt&som&minst&

motsvarar&den&hos&köparen&då&risken&för&att&kunden&går&till&en&konkurrent,&minskar.&Detta&tar&även&

Stevenson&(1981)&upp&då&denne&menar&att&KAM&genom&att&innefatta&byggandet&av&nära&relationer&

med&stora&kunder,&leder&till&att&försäljningen&och&också&vinsten&från&kunder&ökar&när&de&blir&

klassificerade&som&nyckelkunder.&Som&ett&sista&exempel&kan&ges&till&exempel&Millman&och&Wilson&

(1999)&som&beskrivit&att&företag&genom&ett&arbete&med&KAM,&försöker&fokusera&på&att&lösa&kundernas&

problem&då&detta&antas&leda&till&långsiktiga&ekonomiska&fördelar&för&säljaren.&Genom&nämnda&

resonemang,&kan&det&därför&tyckas&förvirrande&att&särskilja&mjuka&från&hårda&värden,&när&det&finns&en&

tydlig&koppling&dessa&emellan.&Som&beskrivningen&gjordes&av&värde,&finns&det&värden&som&inte&är&

direkt&kvantifierbara,&men&som&ändå&har&ett&monetärt&värde&även&om&det&är&svårt&att&direkt&se&eller&

räkna&fram&varför&denna&distinktion&ändå&har&gjorts.&&

3.5.2.5%Potentiella%problem%och%nackdelar%med%KAM%för%säljaren%
KAM&och&dess&fokusering&på&nyckelkunder,&innebär&högre&risker&och&kräver&mer&resurser&än&ett&

företag&som&bedriver&endast&traditionell&försäljning&(Benson&et&al.,&2006)&vilket&nedan&utvecklas&

ytterligare.&&

Organisatorisk%komplexitet%
Pardo&(1997)&framhäver&som&redan&visats,&att&KAM&inte&enbart&innebär&fördelar&och&att&KAM&skapar&

en&organisatorisk&komplexitet&för&säljaren.&Pardo&(1999)&menar&att&det&finns&en&samsyn&bland&

experter&att&de&största&problemen&kring&KAM,&finns&just&i&de&organisatoriska&frågorna.&Likaså&

McDonald&et&al.&(1997)&och&Millman&(1996)&beskriver&att&KAM&framförallt&innebär&en&organisatorisk&

utmaning.&Det&kräver&att&tillit&och&hängivenhet&byggs&upp&inom&organisationen,&samt&att&den&tidigare&

nämnda&svårigheten&kring&integration&och&koordination&inom&företaget,&hanteras&(Millman,&1996).&

Att&införa&KAM,&innebär&nämligen&inte&endast&att&en&ny&form&av&koordinering&mellan&köpare&och&

säljare&skapas,&det&skapar&också&en&sorts&integration&mellan&olika&avdelningar&inom&företaget&

(Lawrence&&&Lorsch,&1968&i&Pardo,&1997).&Detta&leder&till&en&förändring&av&sättet&att&arbeta,&vilket&inte&

alltid&tas&emot&positivt&av&de&anställda&(Pardo,&1997).&

Ökat%beroende%
En&risk&som&ett&företag&måste&hantera,&är&den&att&KAM&kan&innebära&att&beroendet&till&en&viss&kund&

ökar&alltför&mycket&(Piercy&&&Lane,&2006),&och&ett&flertal&författare&tar&upp&att&risken&för&
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opportunistiska&beteenden&ökar&när&relationen&blir&närmare&(e.g.&Lambe&&&Spekman,&1997;&Millman&

&&Wilson,&1999;&Foster&&&Cadogan,&2000).&Risken&för&opportunistiska&beteenden&i&en&KAM^relation&

gäller&framförallt&när&det&handlar&om&råvaror&där&konkurrensen&är&hård&och&säljare&har&svårt&att&

differentiera&sitt&erbjudande&från&andras&genom&att&addera&extra&värde&till&produkten&(Lambe&&&

Spekman,&1997).&Ytterligare&en&faktor&som&ökar&risken,&är&i&de&fall&då&säljaren&investerat&mer&i&

tillgångar&specifika&för&just&den&relationen&än&köparen&(Al^Husan&&&Brennan,&2009).&Det&är&av&

betydande&vikt&att&uppskatta&både&det&egna&och&det&köpande&företagets&transaktionskostnader&i&det&

fall&en&relation&upplöses.&Kostnaderna&kan&vara&mycket&olika&för&de&två&parterna&och&kommer&att&

påverka&maktpositionen&inom&relationen.&(Ojasalo,&2001)&&&

&

Då&verksamheterna&i&en&KAM^relation&står&i&nära&relation&till&varandra,&finns&en&risk&för&det&säljande&

företaget&att&deras&framgångar&bygger&på&hur&det&går&för&kunden.&Därmed&påverkas&relationen&

mycket&av&de&förändringar&som&sker&hos&köparen.&Om&köparens&strategi&ändras,&finns&en&risk&för&att&

säljaren&inte&längre&ses&som&en&viktig&leverantör&och&hela&KAM^relationen&som&har&byggts&upp,&

riskerar&att&rinna&ut&i&sanden.&Detta&gäller&även&om&kunden&blir&uppköpt&av&ett&annat&företag&och&det&

nya&företaget&inte&är&intresserat&av&att&fortsätta&KAM^relationen.&Ett&avvecklande&av&en&KAM^relation,&

oavsett&orsak,&kan&medföra&stora&kostnader&och&bland&annat&måste&integrerade&system&lösas&upp&och&

nya&system&som&tidigare&delades&med&nyckelkunden&byggas&upp&på&egen&hand.&(Piercy&&&Lane,&2006)&

Övriga%risker%
Pardo&(1997)&beskriver&att&KAM&kan&leda&till&att&kunder&efterfrågar&nya&saker&och&ser&KAM&som&en&

lösning&på&deras&interna&problem&och&därmed&lämpar&över&de&problem&som&de&inte&själva&vill&lösa&på&

leverantören.&Vidare&kan&företag&genom&att&fokusera&sina&knappa&resurser&på&endast&ett&fåtal&

nyckelkunder&riskera&att&ägna&för&lite&uppmärksamhet&åt&de&ordinära&kunderna.&Därmed&är&de&

ordinära&kunderna&också&ett&lättare&byte&för&konkurrenter.&Genom&att&fokusera&för&mycket&på&

nyckelkunderna,&kan&det&säljande&företaget&dessutom&riskera&att&negligera&eftersökningen&av&nya&

kunder.&(Cardozo&et&al.,&1987)&&

3.5.3!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!för!köparen!
I&följande&avsnitt&presenteras&hur&köparen&upplever&det&att&vara&nyckelkund&och&de&fördelar&som&

denne&uppfattar.&

3.5.3.1%Köparens%syn%på%KAM%%
En&studie&gjord&av&Pardo&(1997)&som&utforskade&KAM^relationen&ur&kundens&perspektiv,&visade&att&

nyckelkunderna&inte&är&en&homogen&grupp&som&uppfattade&KAM^relationen&på&samma&sätt.&

Författaren&belyste&ett&antal&faktorer&som&påverkade&hur&kunderna&uppfattar&KAM,&bland&annat&

vilken&typ&av&produkt&det&handlar&(om&denna&anses&ha&en&stor&påverkan&på&köparens&aktiviteter),&
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kunskapsnivå&hos&köparen&kring&vad&KAM&är&för&något,&huruvida&köparens&inköp&sker&centraliserat&

eller&decentraliserat&(centraliserad&inköpsstruktur&ansågs&mer&positivt&vid&KAM)&och&företagets&

strategiska&val,&exempelvis&om&de&bedriver&lågkostnad^&eller&differentieringsstrategi,&om&inköp&görs&

globalt&för&att&pressa&priser&och&andra&liknande&faktorer.&&

3.5.3.2%Fördelar%för%köparen%till%följd%av%KAM%
Georges&och&Eggerts&(2003)&har&kommit&fram&till&att&KAM&skapar&värde&för&kunder&på&framförallt&två&

sätt,&genom&internalA"och"external"function.&&Det&förstnämnda&innebär&att&värde&skapas&för&kunden&

genom&att&den&komplexa&kundprocessen&inom&det&säljande&företaget&koordineras&på&ett&bra&sätt.&Det&

senare&betyder&att&säljarens&erbjudande&anpassas&till&kundens&behov&och&på&så&sätt&skapar&värde.&

(Georges&&&Eggert,&2003)&Ibland&vet&kunden&inte&alltid&i&förhand&vet&vilken&typ&av&lösning&som&är&den&

bästa&för&denne&i&ett&långsiktigt&perspektiv.&Detta&gäller&framförallt&om&en&kund&har&problem&eller&

behov&av&komplex&karaktär&som&kräver&en&hög&grad&av&expertkunskap.&Då&kan&det&hända&att&köparen&

måste&bli&övertalad&att&anta&en&produkt/service/lösning&som&inte&omedelbart&bidrar&till&att&uppnå&

organisationens&mål,&men&som&leder&till&kundnöjdhet&och&att&målen&uppnås&i&ett&längre&perspektiv.&

(Ojasalo,&2000&i&Ojasalo,&2001)&

&

Georges&och&Eggert&(2003),&kom&vidare&fram&till&att&dessa&två&huvudsätt&att&skapa&värde,&kan&stödjas&

av&ett&antal&faktorer.&En&Key&Account&Manager&kan&främja&den&indirekta&interaktion&mellan&parter,&till&

exempel&mellan&säljaren&och&kundens&funktionella&avdelningar&och&se&till&att&sammanföra&rätt&

människor&och&stödja&dem&då&problem&uppstår.&Kunden&behöver&därmed&endast&ha&en&

kontaktperson,&vilket&denne&uppfattar&som&en&fördel&då&det&förenklar&för&denne&(Rehme,&2001).&Det&

fanns&även&ett&samband,&om&än&inte&lika&tydligt&som&föregående,&mellan&värdeskapande&och&att&Key&

Account&Managern&försöker&förstå&kundens&behov.&Författarna&menar&att&denne/dessa,&regelbundet&

bör&besöka&kundens&produktionsanläggningar&för&att&förstå&vad&som&krävs&av&dem.&Key&Account&

Managers&kan&också&förbättra&koordinationen&genom&att&kommunicera&tydliga&rollfördelningar&och&

ansvarsområden.&Vidare&sågs&i&studien&att&transparensen&mellan&parterna&gällande&exempelvis&

strategier&och&konkurrenssituation,&visade&sig&påverka&koordinationen&och&minska&osäkerheten&hos&

nyckelkunden.&Key&Account&Managern&kan&påverka&transparensen&genom&att&tillhandahålla&sådan&typ&

av&information.&

& && && && &

Till&följd&av&KAM,&kan&nyckelkunden&öka&sitt&eget&lärande&och&skapa&kunskaper&och&kompetenser&som&

den&inte&skulle&ha&haft&annars&genom&samarbetet&och&genom&att&säljaren&ger&råd.&Dessutom&kan&

kunden&till&följd&av&till&exempel&gemensam&forskning&och&utveckling,&skapa&sig&nya&affärsmöjligheter&

med&därtill&medföljande&ökning&av&försäljningen.&Genom&att&ta&del&av&det&säljande&företagets&
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nätverkskontakter,&kan&det&köpande&företaget&dessutom&eventuellt&få&möjlighet&att&öka&försäljningen&

på&redan&existerande&produkter.&På&samma&sätt&kan&säljarens&goda&image&överföras&till&kunden&som&

kan&utnyttja&detta&i&sin&egen&marknadsföring.&(Ojasalo,&2001)&Slutligen&upplever&kunden&en&fördel&till&

följd&av&KAM&i&att&det&finns&det&en&större&enhetlighet&i&priser&också&då&denne&köper&från&geografiskt&

spridda&divisioner&(Rehme,&2001).&&&

3.6!Mätning!av!värde!till!följd!av!KAM!!
Som&redan&nämnts,&är&en&långsiktig&relation&inte&någon&garanti&för&att&det&är&frågan&om&en&lönsam&

relation&och&det&finns&en&avsevärd&svårighet&i&dess&utvärdering&då&det&är&svårt&att&definiera&vilka&

kostnader&som&hör&till&just&den&relationen&(Storbacka&et&al.,&1994).&Det&framträder&vid&studerandet&av&

litteraturen,&dock&som&att&det&finns&fler&problem&än&så&kring&mätning.&Utöver&den&praktiska&

svårigheten&att&mäta&värdeskapande&till&följd&av&KAM,&tycks&det&också&som&att&det&finns&visst&internt&

motstånd&mot&uppföljningen.&&Innan&dessa&två&huvudproblem&beskrivs&närmare,&görs&en&kort&

beskrivning&av&varför&mätning&till&följd&av&KAM&jämfört&med&traditionell&försäljning&är&speciellt.&

3.6.1!Varför!är!mätning!till!följd!av!KAM!speciellt?!
När&företag&ändrar&fokus&från&att&sälja&produkter&till&att&fokusera&på&kundens&behov,&behövs&nya&mått&

för&att&utvärdera&om&strategin&är&effektiv&enligt&Rust&et&al.&(2010).&Dessa&författare&beskriver&fyra&

skillnader&när&det&kommer&till&mätning&till&följd&av&ett&ökat&kundfokus.&För&det&första&ändras&fokus&från&

produktlönsamhet&till&kundlönsamhet,&vilket&kan&innebära&att&sälja&vissa&produkter&som&i&sig&själva&

inte&är&lönsamma,&men&som&stärker&kundrelationen.&För&det&andra&blir&till&följd&av&ett&ökat&fokus&på&

kund,&värdet&av&kundrelationen&över&hela&dess&livstid&det&intressanta&istället&för&fokus&på&aktuell&

försäljning."Ett&företag&som&idag&har&bra&försäljning,&kan&vara&på&nedgång&och&ha&dåliga&

framtidsutsikter,&och&värdet&av&en&kundrelation&kan&därför&vara&mer&intressant&än&att&bedöma&dagens&

siffor.&Detta&kan&beräknas&som&den&diskonterade&framtida&försäljningen,&ett&mått&som&fokuserar&på&

att&företaget&ska&bedriva&en&hälsosam&verksamhet&i&det&långa&loppet.&Viktigt&är&att&marknaden&

belönar&just&detta,&och&inte&uppmuntrar&till&kortsiktiga&vinster&istället.&Företag&bör&vidare&lägga&

mindre&fokus&på&värdet&av&varumärket&och&marknadsandel,&och&fokusera&på&värdet&av&kunderna&sett&

över&hela&livscykeln&(customer&equity)&samt&värdet&av&företagets&kunder&i&förhållande&till&det&totala&

värdet&på&kunderna&på&hela&marknaden&(customer&equity&share).&Det&senare&är&ett&mer&långsiktigt&

mått&på&lönsamhet&jämfört&med&marknadsandel&som&är&en&ögonblicksbild&av&ett&företags&

konkurrensmässiga&ställning&på&marknaden.&&

&

I&en&KAM^allians&blir&försäljning&inte&något&som&ensidigt&uppkommer&av&säljarens&ansträngningar&utan&

försäljning&skapas&av&det&samarbete&som&pågår&mellan&köpare&och&säljare.&Tidshorisonten&för&

försäljningen&förlängs,&vilket&gör&det&svårare&att&förutspå&hur&stor&försäljningen&kommer&att&bli.&I&vissa&
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fall&bestämmer&köpare&och&säljare&sig&gemensamt&för&att&undersöka&tidigare&outforskade&områden,&

vilket&gör&det&svårt&att&beräkna&framtida&intäkter.&(Lambe&&&Spekman,&1997)&Allt&detta&påverkar&

mätningen&som&sådan&och&vid&ett&arbete&med&KAM&är&det&mer&intressant&att&fokusera&på&långsiktiga&

mått&än&kortsiktiga&försäljningsmått,&vilket&också&speglas&i&att&Key&Account&Managers&är&mer&

intresserade&av&att&maximera&värdet&av&kundrelationen&långsiktigt,&än&att&maximera&försäljningen&

idag.&(Rust&et&al.,&2010)&Mer&fokus&bör&läggas&på&värden&som&inte&mäter&försäljning,&till&exempel&hur&

KAM^relationen&bidrar&till&säljarens&konkurrenskraft&och&relationen&bör&värderas&efter&hur&den&bidrar&

till&försäljning&på&ett&helhetsplan&(Lambe&&&Spekman,&1997).&

&

3.6.2!Kvalitativa!bedömningar!
Värdeskapande&och&delning&av&värde&kan&ses&som&själva&anledningarna&till&att&köpare&och&säljare&

skapar&en&relation&med&mycket&samarbete&(Anderson,&1995).&Trots&detta,&menar&föregående&

författare&att&de&flesta&företag&inte&har&valt&ut&relevanta&mått&som&är&tillräckligt&omfattande&för&att&

bedöma&det&värde&som&företaget&får&ut&av&relationerna&till&sina&kunder.&!

Blois&(1999)&som&tycks&vara&en&av&få&författare&som&gett&sig&in&i&ämnet&har&genom&att&studera&20&

företag&kommit&till&slutsatsen&att&diskussionerna&inom&relationsmarknadsföringen&vid&publicerandet&

av&artikeln,&inte&hade&tagit&upp&två&viktiga&frågor&som&en&leverantör&måste&tänka&igenom&då&denne&

bygger&upp&en&relation&med&en&kund.&Den&första&frågan&är&om&kunden&kommer&att&se&en&sådan&

relation&som&attraktiv&vilket&inte&kommer&att&utvecklas&vidare&här&(Blois&1996).&Den&andra&frågan&

gäller&just&hur&de&ekonomiska&effekterna&av&att&etablera&en&sådan&relation,&ska&mätas.&För&att&en&

leverantör&ska&vilja&bygga&en&KAM^relation&med&en&kund&måste&det&vara&värt&det,&det&vill&säga&att&

intäkterna&från&kunden&måste&vara&större&än&de&kostnader&som&kommer&vid&etablerandet&och&

upprätthållandet&av&relationen.&De&flesta&företagen&i&studien&menade&att&de&hade&byggt&upp&

lönsamma&relationer,&men&kunde&intressant&nog&inte&lägga&fram&bevis&för&detta.&&

Managerna&var&visserligen&eniga&om&att&det&fanns&en&kostnad&kopplad&till&byggandet&av&relationer,&

men&de&flesta&hade&inga&formella&sätt&att&göra&denna&utvärdering&och&visade&dessutom&lite&intresse&

för&den&information&som&eventuellt&faktiskt&var&tillgänglig&(Blois,&1999).&Istället&använde&företagen&i&

studien&sig&av&ett&intuitivt&sätt&för&att&bedöma&och&hantera&relationer&och&såg&till&tidigare&erfarenheter&

(Blois,&1999;&Blois&1983).&Dessa&åsikter&delas&även&av&Anderson&(1995)&som&beskriver&svårigheten&i&att&

i&monetära&termer&avgöra&hur&mycket&värde&som&skapas,&hur&kostnaderna&förändras&till&följd&av&en&

relation&samt&att&detta&är&något&som&sällan&görs.&Andersons&(1995)&åsikt&är&att&praktiker&antingen&

använder&kvalitativa&bedömningar&för&att&avgöra&om&det&är&värt&att&ingå&i&en&relation&eller&använder&

de&delar&som&faktiskt&går&att&kvantifiera.&&

&& &
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Trots&det&som&precis&sagts&om&svårigheter&kring&mätning&samt&det&motstånd&mot&detta&som&beskrivs&i&

nästa&avsnitt,&tycks&det&finnas&ett&ökat&behov&av&information.&Rust&et&al.&(2010)&menar&att&företag&har&

blivit&tvungna&att&bli&bättre&på&att&också&spåra&information&på&grund&av&ett&ökat&behov&av&information&

om&kunden,&och&då&också&på&flera&nivåer;&på&individuell&nivå,&på&segmentsnivå&och&aggregerad&nivå.&

Anledningen&till&behovet&av&information&på&olika&nivåer,&är&att&olika&strategiska&beslut,&kräver&olika&

typer&av&information&vilket&därmed&också&kräver&flera&informationskällor.&(Rust&et&al.,&2010)&

Bromwhich&(1990)&framhåller&att&redovisning&kan&vara&en&hjälp&till&just&strategiskt&beslutsfattande&och&

menar&liksom&Rust&et&al.&(2010)&att&sådan&information&får&en&allt&större&betydelse&i&den&alltmer&mer&

konkurrensutsatta&omgivningen.&Redovisningen&kan&till&exempel&användas&som&stöd&för&att&avgöra&

om&en&relation&ska&etableras&eller&ej&(Blois,&1999).&&&

3.6.3!Motstånd!mot!mätning!
Managerna&i&Blois&(1999)&studie&visade&ingen&efterfrågan&på&en&förändring&av&sitt&intuitiva&sätt&att&

bedöma&relationer.&Även&om&en&del&såg&ett&behov&av&en&utvärdering&av&kostnader,&fanns&det&också&en&

del&som&verkade&helt&ointresserade&och&närmast&blev&förnärmade&av&frågan.&Studien&visade&på&ett&

stort&motstånd&från&försäljning/marknadsföringsmanagers&sida&att&utvärdera&kostnaderna&hänförliga&

till&byggandet&av&relationer.&Vidare&visade&de&en&stor&oro&över&att&dessa&kostnader&skulle&allokeras&till&

en&specifik&kund&eller&projekt&då&det&skulle&kunna&få&stora&konsekvenser&på&dess&lönsamhet.&De&var&

avslutningsvis&också&oroade&över&sådana&typer&av&utvärderingar&som&skulle&kunna&skapa&en&konflikt&

med&den&intuitiva&bild&som&de&själva&hade&och&att&deras&pågående&projekts&fortlevnad&skulle&

ifrågasättas.&&

3.7!Sammanfattande!ord!av!värdeskapande!till!följd!av!KAM!
Detta&avsnitt&är&till&för&att&sammanfatta&dels&det&värde&som&skapas&till&följd&av&de&fem&faktorerna&som&

KAM&enligt&definition&som&gjorts,&består&av&och&dels&det&värde&som&litteraturen&anser&skapas&till&följd&

av&“hela”&begreppet&KAM.&Kapitel&3.6"Mätning"av"värde"till"följd"av"KAM,&visade&på&svårigheten&i&att&

mäta&värdeskapandet&av&KAM,&dels&på&grund&av&den&praktiska&svårigheten&och&dels&på&grund&av&att&

det&tycks&finnas&ett&internt&motstånd&mot&att&detta&görs,&inom&organisationen.&Detta&är&också&

anledningen&till&att&en&beskrivning&av&KAM:s&finansiella&konsekvenser&på&det&säljande&företaget,&blir&

svår.&Dessutom&har&visats&att&resultatet&av&KAM,&kan&skilja&sig&mellan&organisation&och&organisation&i&

kapitlet&3.4"Framgångsfaktorer"för"KAM&beroende&på&hur&det&utförs.&Därför&har&de&konsoliderade&

bilderna&nedan&gjorts&av&det&värde&som&kan&leda&till&gjorts&med&betoning&på&just&“kan”.&Alla&företag&

behöver&inte&uppleva&dessa&och&utfallet&beror&således&på&vad&som&händer&i&analysmodellens&tratt,&

framgångsfaktorerna.&&
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Den&struktur&som&nu&har&varit&gällande&i&referensramen,&är&också&den&som&har&lett&till&skapandet&av&

den&analysmodell&som&använts&för&det&fortsatta&arbetet,&det&vill&säga&vid&empirins&insamlande&samt&

också&den&analys&som&har&gjorts.&Med&utgångspunkt&i&den&definition&som&gjorts&av&KAM&och&de&fem&

faktorerna,&har&en&illustrerande&bild&skapats&som&presenteras&i&nästa&kapitel.&

Figur&3:&Värdeskapande&enligt&de&fem&faktorerna&enligt&litteraturen!

Figur&4:&Värdeskapande&till&följd&av&"hela"&begreppet&KAM&beskrivet&i&litteraturen!
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Kapitel!4.!Presentation!av!analysmodell!!
I&denna&studie&har&en&analysmodell&använts&för&att&underlätta&arbetets&gång&samt&för&att&skapa&

klarhet&och&en&röd&tråd&i&resonemangen&för&läsaren.&Denna&analysmodell&har&i&praktiken&redan&

använts&i&referensramen&och&har&också&varit&mallen&för&de&intervjuer&som&gjorts,&skrivandet&av&

empirikapitlet&samt&också&i&den&gjorda&analysen.&I&referensramen&presenterades&inledningsvis&de&två&

begrepp&som&är&basala&för&en&utredning&av&syftet&“att&undersöka,&analysera&och&diskutera&vilket&värde&

samt&hur&detta&skapas&för&det&säljande&företaget&genom&användningen&av&KAM”.&Dessa&två&begrepp&

KAM&och&värde,&bildar&basen&eller&förutsättningen&till&den&analysmodell&som&byggts&upp&och&en&

förståelse&av&dessa&två&är&därför&viktig.&Efter&en&presentation&av&KAM&och&värde,&presenterades&i&

referensramen&den&definition&som&författarna&till&detta&examensarbete&gjort&av&KAM;&&

&

Det"arbetssätt"som"de"säljande"företagen"i"en"business"to"business"market"anammar"för"att"bygga"en"

portfölj"av"lojala"kunder"som"är"av"strategisk"betydelse"för"säljaren."Detta"sker"genom"att"fokusera"på"

att"bygga"långsiktiga"och"nära"relationer"till"kunden"samt"genom"att"bedriva"systemförsäljning"som"

är"anpassad"efter"kundens"individuella"behov"där"integration"mellan"köparen"och"säljaren,"samt"

mellan"människor"eller"enheter"inom"det"säljande"företaget,"är"av"betydande"roll.&

&

De&fem&faktorerna&som&valdes&ut&och&presenterades&i&referensramen&utifrån&denna&definition,&bildar&

den&första&delen&av&analysmodellen&och&utgör&i&mångt&och&mycket&en&stomme&till&en&förståelse&av&

KAM:s&dimensioner.&Dessa&fem&faktorer&presenterades&först&i&ett&vidare&perspektiv&i&referensramen&

för&att&slutligen&resultera&i&vilket&värdeskapande&som&de&var&och&en&kunde&bidra&med.&Definitionen&av&

KAM&gjordes&i&ett&tidigt&skede&av&skapandet&av&detta&examensarbete,&och&är&framtagen&efter&vad&som&

vid&studerandet&av&litteratur&framkommit&som&viktigt&vid&KAM.&Basen&är&som&tidigare&nämnts&den&

definition&som&McDonald&et&al.&(1997)&gjort,&och&som&sedan&har&utökats&för&att&skapa&en&mer&

heltäckande&definition.&De&fem&faktorerna&skall&tillsammans&ses&som&ett&krav&för&att&få&kallas&KAM&och&

var&och&en&separat,&kan&inte&sägas&definiera&begreppet.&Exempelvis&behöver&inte&det&faktum&att&ett&

företag&bygger&nära&relationer&med&sina&kunder&innebära&att&detta&företag&arbetar&i&enlighet&med&

KAM,&eller&att&ett&företag&bedriver&systemförsäljning,&utan&alla&fem&faktorerna&måste&enligt&

definitionen&som&gjorts,&vara&närvarande.&Detta&faktum&symboliseras&av&hjulet&högst&upp&i&bilden&och&

författarna&vill&genom&valet&av&den&cykliska&figuren&poängtera&att&alla&dessa&fem&delar&måste&finnas&

med&för&att&en&helhet&skall&bildas.&Därefter&flyttades&i&referensramen&fokus&från&de&enskilda&delarna&

av&KAM,&det&vill&säga&från&de&enskilda&faktorerna,&till&en&mer&överblickande&syn.&En&beskrivning&

gjordes&först&kring&ett&antal&förutsättningar&eller&aspekter&som&påverkar&framgången&för&ett&KAM^
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program,&vilket&symboliseras&av&den&tratt&som&definitionen&av&KAM,&det&vill&säga&hjulet,&skall&igenom.&

Genom&ett&arbete&med&KAM&fås&ett&utfall,&ett&resultat&eller&ett&värdeskapande&som&är&beroende&av&

framgångsfaktorerna&i&tratten.&Denna&del&presenterar&det&stöd&som&finns&i&litteraturen&för&vad&KAM&

som&helhet&kan&bidra&med&för&värdeskapande&till&följd&av&detta&arbetssätt&(rutan&värdeskapande).&

Slutligen&beskrevs&hur&detta&resultat,&det&vill&säga&värdeskapandet,&kan&mätas&vilket&ses&längst&ned&i&

bilden&(rutan&mätning).&&&

&

Sammanfattningsvis&består&analysmodellen&av&ett&antal&komponenter:&&

&

1.&De&fem&faktorerna^&delar&av&KAM&och&som&alla&kan&bidra&med&värde&var&och&en&för&sig&&

2.&Framgångsfaktorer^&de&ting&som&kan&påverka&utfallet&av&KAM&

3.&Värdeskapande^&en&mer&överblickande&syn&på&KAM&och&dess&värdeskapande&&

4.&Mätning&av&resultat^&hur&värde&skulle&kunna&mätas&&

&

I&det&fortsatta&upplägget&visas&analysmodellen&i&form&av&små&bilder&vid&genomgången&av&varje&ny&

komponent&som&då&gråmarkerats&för&att&tydliggöra&var&läsaren&befinner&sig.&

Analysmodell&
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Kapitel!5.!Empiri!
I"detta"kapitel"presenteras"en"sammanställning"av"det"material"som"insamlats"under"de"sammanlagt"

15"intervjuer"som"genomförts"på"de"tre"fallföretagen."Inledningsvis"presenteras"företagen"på"ett"mer"

övergripande"plan,"samt"hur"de"bedriver"sin"försäljningsverksamhet"i"stora"drag."Därefter"används"

den"analysmodell"som"presenterats,"som"struktur"i"detta"kapitel."Efter"presentationen"av"företagen"

görs"därför"först"en"genomgång"av"de"fem"faktorerna,"de"aspekter"som"påverkar"ett"KAMAprograms"

framgång"samt"det"värdeskapande"till"följd"av"KAM"som"respondenterna"behandlat."Slutligen"

redogörs"för"hur"mätning"av"värdeskapandet"kan"ske"och"de"svårigheter"som"detta"innebär."För"en"

sammanställning"av"de"namn"och"titlar"som"förekommer"i"detta"kapitel,"hänvisas"till"den"

intervjusammanställning"som"gjorts"i"metodkapitlet"under"stycket"2.4.4"Intervjuernas"genomförande.""

&

5.1!Beskrivning!av!de!tre!fallföretagen!!
I&detta&avsnitt&presenteras&de&tre&fallföretagen&Toyota&Material&Handling&Sweden,&Ericsson&AB&samt&

Scania&CV&AB&och&hur&deras&försäljning&bedrivs&i&dagsläget.&

5.1.1!Toyota!Material!Handling!Sweden!!
Toyota&Material&Handling&Sweden&är&en&del&av&Toyota&Material&Handling&Europe&som&i&sin&tur&är&en&

del&av&Toyota&Material&Handling&Group.&Under&2011&hade&Toyota&Material&Handling&Sweden&en&

omsättning&på&närmare&1,3&miljarder&kronor.&Koncernen&strävar&efter&att&vara&kundernas&

förstahandsval&när&det&gäller&materialhanteringslösningar&och&kärnprodukten&består&av&fysiska&

truckar&vartill&tjänster&så&som&service,&reservdelsförsäljning,&uthyrning,&finansiering&och&

förarutbildning&finns&kopplade.&(toyota^forklifts.se)&&

5.1.1.1%Försäljning%
Utifrån&en&segmentering&av&kunderna,&delar&Toyota&in&sin&säljorganisation&i&tre&delar;&Key&Account&

Managers,&rikskundssäljare&och&distriktssäljare.&Distriktssäljarna&arbetar&i&ett&geografiskt&område,&

medan&Key&Account&Managerna&och&rikskundsäljarna&kan&sägs&arbeta&i&ett&kundsegment.&De&kunder&

som&på&Toyota&klassificeras&som&nyckelkunder&sköts&av&en&Key&Account&Manager&som&har&hand&om&

hela&affären&med&denne,&vilket&innebär&att&kunna&erbjuda&försäljning&av&alla&delar&av&Toyotas&

produkt^&och&tjänsteutbud.&Hos&en&vanlig&kund&däremot,&sköter&olika&enheter&inom&Toyota&olika&delar&

av&affären.&Exempelvis&ansvarar&en&enhet&för&försäljning&av&till&exempel&trucken&och&en&annan&för&

försäljning&av&service&till&en&och&samma&kund.&Rikskunder&slutligen,&är&sådana&kunder&som&inte&kan&

klassas&som&nyckelkunder,&men&som&finns&på&flera&ställen&i&landet&och&därför&behöver&någon&form&av&

central&samordning.&&

&

Toyota&har&arbetat&fullt&ut&med&KAM&sedan&2007&även&om&företaget&haft&strukturer&av&det&tidigare&än&



! !

64!
!

så.&En&Key&Account&Manager&hos&Toyota&har&ansvar&för&ett&antal&utpekade&kunder,&men&är&inte&den&

som&utför&själva&försäljningen&till&nyckelkunden.&Istället&ansvarar&denne&för&att&hela&organisationen&

gör&det&som&företaget&har&kommit&överens&om&med&nyckelkunden.&Nyckelkunden&tillfrågas&vad&som&

är&viktigt&för&denna&nästa&år&och&Toyota&tar&tillsammans&med&nyckelkunden&fram&en&handlingsplan.&&&

&

Utöver&handlingsplanen&sätter&Toyota&upp&mål&internt&angående&nyckelkunden&och&tar&för&varje&

enskild&nyckelkund&fram&en&budget,&vilket&är&något&som&särskiljer&arbetet&med&nyckelkunder&från&de&

ordinarie&kunderna.&Det&verkliga&utfallet&ligger&ofta&nära&budget,&vilket&beskrivs&bero&på&att&Toyota&

lever&nära&sina&nyckelkunder&och&därmed&har&god&insyn&i&kundens&framtidsplaner.&Vidare&gör&Toyota&

en&SWOT^analys&på&varje&enskild&nyckelkund&vilket&görs&dels&ur&nyckelkundens&perspektiv&kring&hur&

saker&och&ting&kommer&att&se&ut&för&nyckelkunden&och&dennes&bransch&under&den&närmaste&

framtiden,&och&dels&ur&Toyotas&eget&perspektiv.&&

5.1.2!Ericsson!AB!
Fallföretag&två,&Ericsson,&är&en&världsledande&leverantör&av&nätinfrastruktur,&telekomtjänster&och&

multimedialösningar&och&hade&under&2011&en&omsättning&på&omkring&227&miljarder.&Koncernen&har&

ungefär&100&000&anställda&över&hela&världen&och&bedriver&verksamhet&i&mer&än&180&länder.&Antalet&

kunder&beräknas&till&omkring&400&och&företagets&tio&största&kunder&står&för&44&%&av&försäljningen.&

(Ericsson,&Årsredovisning&2011)&

5.1.2.1%Försäljning%
För&de&flesta&av&Ericssons&produkter&ansvarar&Ericsson&själva&för&försäljningen&till&slutkunden.&Övriga&

produkter&säljs&med&hjälp&av&distributörer,&vilket&oftast&handlar&om&produkter&av&enklare&karaktär&

som&till&exempel&kablar.&En&Key&Account&Manager&på&Ericsson&kan&sälja&hela&Ericssons&

produktportfölj,&men&kan&ändå&behöva&ta&hjälp&av&specialister&ibland.&Specialisterna&kan&vara&dels&

tekniska&specialister,&men&även&säljspecialister&från&respektive&produktområde.&Under&varje&Key&

Account&Manager&på&Ericsson&sitter&ett&antal&Account&Managers&som&sköter&vissa&av&de&mindre&

kunderna.&&

&

De&intervjuade&beskriver&att&Ericsson&alltid&har&haft&någon&form&av&KAM^struktur&och&även&om&det&

inte&uttryckligen&har&hetat&just&KAM,&har&det&alltid&funnits&en&kundansvarig&säljare&för&denna&typ&av&

affärer.&Vidare&anser&de&att&denna&typ&av&managementkoncept&är&nödvändigt&att&ha&med&tanke&på&

den&verksamhet&som&de&bedriver.&Då&företaget&i&huvudsak&bedriver&försäljning&av&produkter&till&

kunder&som&de&även&efter&köpets&fullbordande&fortsätter&att&ha&en&relation&med,&menar&de&att&detta&

hanteras&bäst&genom&en&KAM^funktion.&&

&
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Något&som&under&intervjun&med&en&av&respondenterna&först&framkom&som&underligt,&var&att&denne&

beskrev&att&Ericsson&har&någon&form&av&KAM&på&alla&sina&kunder,&samt&att&alla&kunder&på&ett&eller&

annat&sätt&är&kopplade&till&en&Key&Account&Manager.&&Det&här&är&inte&förenligt&med&vad&författarna&till&

detta&examensarbete&har&erfarit&om&att&endast&utvalda&kunder&förekommer&i&en&KAM^struktur.&Då&

detta&ifrågasattes&under&intervjun,&framkom&det&dock&att&även&om&Ericsson&visst&har&KAM&på&alla&sina&

kunder,&läggs&mer&prioritet&och&fokus&på&vissa&kunder&vilka&ses&som&nyckelkunder.&Vidare&framkom&

ytterligare&ett&intressant&område,&nämligen&att&Ericsson&har&säljmål&på&sina&nyckelkunder,&vilket&

kommer&att&kommenteras&i&analysen.&

5.1.3!Scania!CV!AB!
Scanias&mål&är&att&leverera&optimerade&tunga&lastbilar,&bussar,&motorer&och&tjänster.&Koncernen&har&

omkring&35&500&anställda&och&har&verksamhet&i&ett&hundratal&länder&(scania.com),&och&hade&under&

2011&en&omsättning&på&cirka&88&miljarder&(Scania,&Årsredovisning&2011).&&

&

Scania&delar&in&sin&verksamhet&i&följande&affärsområden:&

Trucks:!Utveckling,&tillverkning&och&försäljning&av&lastbilar&som&används&inom&till&exempel&fjärrtrafik,&

bygg^och&anläggningstransporter&samt&för&distribution&och&samhällstjänster&

Buses!&!Coaches:!Bussar&och&busschassier&som&används&i&turist^,&linje^&och&stadstrafik&

Engines:!Industri^och&marinmotorer&som&används&i&generatoraggregat,&entreprenad^&och&

jordbruksmaskiner&samt&i&fartyg&och&fritidsbåtar.&Inom&detta&affärsområde&har&Key&Account^teams&

skapats&runt&två&av&de&största&kunderna;&Terex&och&Doosan&

Services:!Scanias&service^&och&tjänsteutbud&omfattar&till&exempel&reservdelar,&underhållsavtal&och&

förarutbildning&

Financial!Services:!Affärsområdet&innefattar&erbjudandet&av&bland&annat&lånefinansiering,&olika&

former&av&leasingkontrakt&och&försäkringslösningar&till&Scanias&kunder.&(Scania&i&korthet&2011)&

&

Utöver&en&indelning&efter&produkter,&gör&Scania&också&en&geografisk&indelning&av&sin&verksamhet&i&

form&av&Europa,&Amerika,&Afrika&och&Oceanien,&Eurasien&och&Asien&(Scania,&Årsredovisning&2011).&&

5.1.3.1%Försäljning%
Scania&kan&i&dagsläget&inte&sägas&ha&en&fullt&utvecklad&KAM^organisation,&men&diskussioner&inom&

företaget&pågår&om&att&införa&KAM&på&ett&bredare&plan.&Idag&finns&inom&vissa&delar&av&företaget&spår&

av&KAM&eller&enheter&som&inte&använder&sig&av&begreppet,&men&också&mindre&enheter&som&faktiskt&

uttryckligen&kallar&sig&för&en&KAM^enhet.&Exempelvis&finns&inom&affärsområdet&Scania&Engines&idag&

två&kunder&som&hanteras&med&hjälp&av&Key&Account^&teams;&Terex&och&Doosan.&Även&inom&enheten&

International&Fleet&Sales&används&i&dagsläget&begreppet&KAM.&Likaså&finns&den&nystartade&enheten&
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Scania&Mining&som&har&vissa&likheter&med&KAM.&Denna&enhet&är&inte&uppdelad&efter&kund,&utan&

istället&utifrån&ett&segment,&närmare&bestämt&gruvkunder.&Terex,&Doosan,&Scania&Mining&samt&

International&Fleet&Sales,&beskrivs&separat&nedan.&&

&

Scania&sköter&idag&sin&försäljning&med&hjälp&av&både&Scania^ägda&och&icke&Scania^ägda&distributörer&

och&återförsäljare.&En&distributör&har&ofta&ansvaret&för&en&marknad&som&till&exempel&Scania&France&

vars&uppgift&består&av&att&styra&återförsäljarna&på&den&givna&marknaden.&Återförsäljaren&är&sedan&den&

som&ansvarar&för&att&sälja&direkt&till&kund.&&

&

“Distributören"är"en"slags"grossist."Ofta"har"de"ett"ansvar"för"en"marknad"exempelvis"Frankrike,"

Scania"France,"som"i"sin"tur"äger"en"mängd"olika"återförsäljare/detaljister"runt"om"i"landet"som"är"

starka"i"sina"regioner,"i"södra"Frankrike,"i"norra"Frankrike"etcetera.”"[Anders&Widebäck,&controller,&

Scania,&2012^03^20]""&

&

På&Scania&finns&två&olika&marknadsorganisationer;&Franchise&and&Factory&Sales&(F&F)&och&Sales&and&

Services&Management&(S&S).&F&F&är&fabriksledet&som&säljer&vidare&till&första&instans&vilket&ofta&är&en&

distributör.&En&av&F&F:s&huvuduppgifter&består&i&att&bestämma&vad&Scania&ska&sälja&och&producera,&

vilket&till&stor&del&görs&genom&att&undersöka&vad&marknaden&efterfrågar,&men&påverkas&även&av&till&

exempel&lagar&och&regleringar.&F&F&tar&sedan&denna&information&vidare&in&i&Scania&dit&den&behövs,&

exempelvis&till&forskning^&och&utvecklingsavdelningen.&Andra&uppgifter&som&faller&inom&F&F:s&

ansvarsområde&är&att&bestämma&vart&någonstans&i&världen&Scanias&produkter&ska&säljas&och&vilka&krav&

Scania&ska&ställa&på&en&distributör.&S&S&sedan,&har&som&uppgift&att&hantera&själva&nätverket,&det&vill&

säga&distributörer&och&återförsäljare,&och&hjälper&och&stöttar&dessa.&Bland&arbetsuppgifterna&ingår&att&

hjälpa&de&lokala&distributörerna/återförsäljarna&att&förbättra&kundservicen,&se&till&att&inte&

dubbelarbete&och&resursslöseri&förekommer&och&att&se&till&att&liknande&arbetsmetoder&och&system&

används&i&nätverket.&

&

“Det"här"(F&F&och&S&S,&författarnas&anm.)"är"ganska"viktigt"att"hålla"isär,"det"är"svårt"för"oss"ibland"

också"och"det"finns"en"gråzon"på"grund"av"historik"och"sådana"här"saker"också.”&[Tomas&Hagfeldt,&

controller,&Scania,&2012^03^20]&

5.1.3.2%Terex%och%Doosan%
Inom&affärsområdet&Scania&Engines&står&de&tio&största&kunderna&för&två&tredjedelar&av&affärsområdets&

omsättning.&Två&av&dessa&största&kunder&har&sedan&ett&par&år&tillbaka&blivit&tilldelade&separata&Key&

Account^&teams&som&arbetar&enbart&för&dessa.&En&av&dessa&kunder&är&Terex&och&personen&som&är&
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ansvarig&för&detta&team&har&fått&titeln&Senior"Program"Manager,&vilket&faktiskt&var&Terex&beslut&

eftersom&den&titeln&passade&bra&in&hos&dem.&Trots&att&Senior&Program&Managern&på&papperet&alltså&

inte&har&titeln&Key&Account&Manager,&har&denne&egentligen&precis&samma&arbetsuppgifter&som&en&

sådan.&Det&är&dock&inte&bara&titeln&som&har&påverkats&av&Terex.&Terex&spelade&också&en&stor&roll&för&

det&faktiska&beslutet&att&dedicera&ett&Key&Account^team&till&denne&då&de&själva&ställde&det&kravet&för&

att&överhuvudtaget&bli&kund&till&Scania.&Ytterligare&en&anledning&till&ett&införande&av&ett&Key&Account^

team&på&Scania&kring&Terex,&är&det&faktum&att&Terex&har&produktionsorter&på&många&olika&platser&i&

världen,&vilket&kräver&en&“speaking&partner”&centralt&på&Scania&som&samordnar&all&Scanias&verksamhet&

mot&dessa.&!

Förutom&Terex&har&Scania&Engines&ett&Key&Account^team&också&på&en&annan&kund,&Doosan.&Den&enda&

egentliga&skillnaden&mellan&Key&Account^teamet&till&Terex&och&Key&Account^teamet&till&Doosan,&är&att&

Terex&Key&Account^team&fysiskt&är&separerade&från&övrig&verksamhet&genom&ett&avskilt&rum&för&dessa.&

Doosans&Key&Account^team&sitter&istället&i&ett&kontorslandskap&tillsammans&med&övriga&medarbetare&

inom&Scania&Engines.&Chefen&för&Scania&Engines&och&Product&Directorn&är&dock&av&något&skilda&åsikter&

i&frågan&om&en&separering&faktiskt&är&bra&eller&ej.&Product&Directorn&tror&att&det&finns&risk&för&att&Key&

Account^&teamet&tappar&fokus&på&nyckelkunden&om&de&inte&får&ett&enskilt&rum.&Denne&menar&att&om&

Key&Account^&teamet&sitter&tillsammans&med&de&andra&medarbetarna&på&Scania&Engines,&kan&det&lätt&

hända&att&personerna&i&Key&Account^&teamet&får&hjälpa&till&med&uppgifter&som&rör&andra&kunder&än&

nyckelkunden&och&att&det&då&blir&ett&minskat&fokus&på&nyckelkunden.&Chefen&för&Scania&Engines&

sedan,&ser&visserligen&en&fördel&i&att&Key&Account^&teamet&sitter&tillsammans&då&det&ger&en&spontan&

överhörning&vilket&minimerar&risken&för&att&någon&person&i&Key&Account&^&teamet&ska&missa&någon&

information,&samtidigt&som&kommunikationen&i&Key&Account^teamet&förbättras.&Nackdelen&som&

denne&ser,&är&dock&att&det&finns&risk&för&lägre&effektivitet&och&sämre&resursutnyttjande.&Vid&tillfällen&då&

det&finns&mindre&arbete&för&Key&Account^&teamet&med&nyckelkunden&skulle&de&kunna&utföra&andra&

arbetsuppgifter&som&behöver&göras&på&avdelningen,&vilket&skulle&hindras&av&en&fysisk&separering&då&de&

därför&skulle&ha&svårt&att&veta&vad&som&behöver&göras.&Å&andra&sidan&menar&Product&Directorn&att&

KAM&är&något&som&kanske&måste&få&dra&resurser.&I&de&här&typerna&av&affärer&ska&kundens&

förväntningar&överträffas&menar&denne,&vilket&kräver&att&företaget&gör&lite&extra&och&inte&enbart&det&

som&efterfrågas&på&daglig&basis.&Om&Key&Account^teamet&måste&ägna&sig&åt&även&andra&kunder,&finns&

enligt&Product&Directorn&en&risk&att&teamet&måste&prioritera,&exempelvis&vilket&företag&Key&Account&

Managern&ska&göra&ett&besök&hos&en&specifik&vecka,&vilket&kräver&en&acceptans&hos&den&som&blir&

bortprioriterad.&

&
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5.1.3.3%International%Fleet%Sales%
International&Fleet&Sales&är&en&försäljningsorganisation&som&tillhör&S&S&där&en&implementering&

av&KAM&skett&och&där&också&den&begreppsliga&definitionen&finns.&Enheten&säljer&direkt&till&stora&

internationella&kunder&och&hanterar&i&dagsläget&endast&buss^och&lastbilsaffärer&även&om&den&

ansvarige&menar&att&den&rent&hypotetiskt&skulle&kunna&innefatta&även&motoraffärer.&Anledningen&till&

att&International&Fleet&Sales&finns,&beskrivs&vara&att&större&kunder&många&gånger&vill&kunna&styra&och&

genomföra&sina&inköp&centralt&från&Scania&istället&för&att&deras&dotterbolag&behöver&gå&till&Scanias&

lokala&distributörer/återförsäljare&runt&om&i&världen.&Vidare&vet&kunderna&att&de&får&en&större&

köpkraft&och&kan&förhandla&till&sig&bättre&villkor&om&de&kan&samla&upp&volymerna.&International&Fleet&

Sales&tar&därför&fram&ett&avtal&för&hela&affären&som&sträcker&sig&mellan&ett&eller&flera&år&och&är&de&som&

ansvarar&för&samordningen.&Exempelvis&kan&en&distributör&som&ansvarar&för&Frankrike,&svårligen&sköta&

en&kunds&affärer&även&i&Tyskland&och&England&och&International&Fleet&Sales&finns&därför&till&för&att&hålla&

ihop&en&affär&som&omfattar&flera&länder&där&Scania&är&verksam.&&

5.1.3.4%Scania%Mining%
Sedan&den&1&januari&2012&finns&en&ny&enhet&inom&Scania&som&heter&Scania&Mining,&vilket&är&en&enhet&

som&är&helt&inriktad&på&gruvkunder.&Scania&Mining&är&organiserade&på&ett&annat&sätt&än&vad&som&

normalt&sett&brukar&vara&fallet&i&Scania&och&istället&för&att&vara&organiserade&efter&produkt&såsom&

trucks,&engines&och&så&vidare,&är&Scania&Mining&organiserade&utifrån&kunden&och&själva&industrin.&

Inom&gruvindustrin&finns&relativt&få&huvudaktörer&och&för&att&få&bra&relation&med&dessa,&tror&den&

ansvarige&för&Scania&Mining&att&någon&form&av&KAM&är&nödvändig.&Syftet&med&Scania&Mining&är&att&

Scania&ska&kunna&erbjuda&sina&gruvkunder&en&helhetslösning&genom&att&involvera&hela&sin&

produktportfölj&oavsett&om&det&är&lastbil,&buss&eller&reservdelar,&vilket&gör&att&enheten&har&stora&

likheter&med&en&KAM^funktion&även&om&det&faktiska&begreppet&inte&finns&där&idag.&&

5.2!Begreppet!KAM!
&

“Jag"skulle"vilja"säga"att"KAM"egentligen"är"en"livsstil,"ett"sätt"att"vara"precis"som"TPS"(Toyota"

Production&System,&författarnas&anm.)"är”&[Anders&Leward,&Key&Account&Manager,&Toyota,&2012^03^

06]&

&

Även&om&beskrivningen&av&KAM&görs&på&något&annorlunda&sätt&av&de&intervjuade&och&är&något&som&är&

svårt&att&sätta&ord&på,&tycks&det&finnas&en&stor&konsensus&kring&vad&KAM&är.&Av&de&tillfrågade&

respondenterna&på&de&tre&fallföretagen,&beskriver&ett&flertal&att&KAM&är&en&tvärfunktionell&funktion&

som&innebär&att&ta&ett&helhetsansvar&för&en&nyckelkund.&Vidare&beskrivs&att&det&till&följd&av&KAM&

skapas&en&helhetsbild&av&företaget&för&kunden&och&att&det&skapar&en&samlande&kontaktyta&för&kunden&
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dit&kunden&kan&vända&sig&i&princip&alla&typer&av&frågor.&Key&Account&Managern&har&till&skillnad&från&

arbetet&med&vanliga&kunder,&ett&helhetsansvar&för&nyckelkunden&och&dess&lönsamhet.&KAM&skapar&en&

länk&mellan&företaget&och&dess&nyckelkunder&eller&som&Senior&Program&Managern&för&Terex&beskriver&

det,&som&en&väg&in&till&företaget.&Andra&sätt&att&beskriva&KAM&görs&genom&nyckelorden&strategiskt&

viktiga&kunder,&partnerskap&och&att&arbeta&mycket&integrerat&med&nyckelkunderna.&&

5.3!Begreppet!värde!
I&referensramen&beskrevs&värde&kunna&skapas&på&tre&olika&sätt;&av&säljaren,&nyckelkunden&eller&

gemensamt&av&dessa.&Respondenterna&är&i&denna&fråga&mycket&samstämmiga&då&flera&av&dem&är&av&

åsikten&att&värde&är&något&som&skapas&gemensamt&mellan&det&säljande&företaget&och&nyckelkunden&

och&vidare&att&ett&gemensamt&arbete&med&nyckelkunden,&är&viktigt.&Key&Account&Managern&på&Toyota&

beskriver&att&det&inte&räcker&att&Toyota&utför&en&åtgärd&om&inte&nyckelkunden&är&med&på&det.&Även&

följande&två&citat&tydliggör&respondenternas&ställningstagande&i&denna&fråga:&&&

"

“Det"är"inte"vi"som"gör"allt"jobbet"utan"tillsammans"måste"vi"göra"jobbet"och"den"planen"är"viktig"att"

ha"med"kunden,"annars"fallerar"allt.”"[Lennart&Strid,&chef&för&KAM^organisationen,&Toyota,&2012^03^

06]&&&&

&

“De"mesta"och"största"värdena,"skapas"nog"i"ett"bra"samarbete.”"[Åsa&Svedenheim,&Key&Account&

Manager,&Ericsson,&2012^03^26]&&

5.4!De!fem!faktorerna!
I&följande&avsnitt&beskrivs&bland&annat&respondenternas&svar&på&frågor&kring&hur&de&fem&valda&

faktorerna,&strategisk&betydelse,&nära&relationer,&systemförsäljning,&kundanpassning&och&integration&

som&bygger&upp&den&egna&definitionen&av&KAM,&kan&bidra&till&värdeskapande.&

5.4.1!Strategisk!betydelse!
&

“14"företag"står"för"nästan"30"procent"av"den"totala"omsättningen"så"det"är"ju"hyfsat"

viktigt"att"vi"jobbar"på"de"här"kunderna.”"[Lennart&Strid,&chef&för&KAM^organisationen,&

Toyota,&2012^03^06]&

&

För&Toyota&är&potential&ett&mycket&viktigt&kriterium&när&de&ska&välja&ut&sina&nyckelkunder.&Med&

potential&avses&potential&till&framtida&försäljning&och&då&Toyota&inte&är&ensam&leverantör&till&de&flesta&

av&sina&nyckelkunder,&blir&Key&Account&Managerns&uppgift&därför&att&ta&mer&av&den&potential&som&

finns.&Förutom&potential&nämner&Toyota&också&omsättning&och&att&kunden&finns&på&flera&platser&som&

faktorer&som&gör&att&en&klassificering&till&en&nyckelkund&kan&ske.&Dock&krävs&någon&typ&av&
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sammanhållning&mellan&de&olika&siterna&hos&kunden&och&siterna&får&därför&inte&vara&för&självständiga.&

&

Ericsson&har&en&lite&annorlunda&syn&på&urval&av&nyckelkunder&än&vad&Toyota&har&även&om&också&de&

tittar&på&potential&när&de&väljer&ut&sina&nyckelkunder.&Dock&menar&Ericsson&att&potential&inte&är&

tillräckligt&för&att&kunden&ska&klassas&som&en&nyckelkund&och&uttrycker&att&det&också&måste&finnas&en&

affärsnytta&här&och&nu.&Det&Ericsson&framförallt&tittar&på&när&de&väljer&ut&nyckelkunder,&är&därför&

storlek&och&försäljningsvolym&idag.&

&

För&Scania&är&det&inte&alltid&nödvändigt&att&en&kund&ska&köpa&till&ett&visst&belopp&eller&ett&visst&antal&

produkter&för&att&bli&klassad&som&strategiskt&viktig.&Ett&exempel&på&detta&ges&inom&Scania&Engines&vars&

kunder&inom&försvarsindustrin&egentligen&inte&köper&särskilt&stora&volymer,&men&de&är&mycket&

lönsamma&och&får&därför&en&hög&prioritet.&Dessutom&är&dessa&kunder&mycket&nischade&vilket&gör&att&

Scania&lär&sig&mycket&på&att&utveckla&motorer&till&dem&och&anses&vara&viktiga&av&den&anledningen.&&

&

Några&av&respondenterna&från&Scania&nämner&att&det&är&svårt&att&sätta&fingret&på&exakt&vilka&kriterier&

som&faktiskt&används&vid&urvalet&av&de&strategiskt&viktigaste&kunderna&och&att&det&i&mångt&och&mycket&

handlar&om&en&magkänsla.&Urvalet&sker&därför&ofta&efter&en&samlad&bedömning&från&några&få&

personer&och&beslutet&grundar&sig&därmed&i&känslan&hos&dessa.&De&kriterier&som&respondenterna&ändå&

kan&peka&ut&används&vid&urvalet,&är&till&exempel&att&de&sedan&tidigare&har&en&bra&relation&till&kunden,&

att&kunden&finns&på&en&marknad&som&de&tycker&är&viktig&och&till&viss&del&också&hur&stora&volymerna&är.&

För&att&bli&en&strategiskt&viktig&kund&måste&kunden&vidare&passa&bra&ihop&med&Scania,&både&image^&

och&teknikmässigt.&Exempelvis&ser&Scania&inte&någon&mening&i&att&lägga&stora&resurser&på&att&bearbeta&

kunder&vars&produkt&inte&har&samma&pris^&och&kvalitetsnivå&som&Scania.&&&

5.4.2!Nära!relationer!
Vid&studierna&av&litteratur&framträdde&byggandet&av&nära&relationer&som&en&betydande&del&

av&KAM.&I&detta&avsnitt&presenteras&de&tre&fallföretagens&syn&på&relationsbyggande.&

5.4.2.1%Skillnaden%mellan%relationen%till%en%nyckelkund%och%en%vanlig%kund%
Alla&tre&företagen&bygger&relationer&till&sina&nyckelkunder&på&ett&annorlunda&sätt&jämfört&

med&hur&de&bygger&relationer&till&sina&vanliga&kunder.&Toyota&har&till&exempel&i&större&utsträckning&

planlagt&aktiviteter&tillsammans&med&nyckelkunden&och&bedriver&mer&strukturerade&möten&med&sina&

nyckelkunder&än&vad&de&har&med&sina&vanliga&kunder.&Vidare&beskriver&respondenterna&på&Toyota&att&

de&besitter&mer&kunskap&om&sina&nyckelkunder&än&om&andra&kunder&då&de&till&exempel&läser&

branschtidningar&som&är&relevanta&för&nyckelkunden.&Genom&detta&arbetssätt,&menar&de&därför&att&de&

kan&prata&med&kunden&om&vad&som&händer&på&dennes&marknad&vilket&anses&positivt.&&
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&

Hos&Ericsson&beskriver&respondenterna&att&nyckelkunderna&får&mer&tid&från&Ericssons&sida&tillägnade&

dem&vilket&gäller&redan&i&ett&tidigt&stadium&av&en&relation.&Bland&de&största&av&Ericssons&kunder&finns&

globala&telecom^bolag,&vilka&beskrivs&ha&relationer&med&Ericsson&ända&upp&på&VD^nivå&hos&Ericsson.&

Vidare&är&antalet&personer&som&är&inblandade&i&nyckelkunden&från&Ericssons&sida&större.&&

&

På&Scania&beskrivs&skillnaden&mellan&nyckelkunden&Terex&och&vanliga&kunder&inom&Scania&Engines&

vara&bland&annat&att&Key&Account^teamet&har&kontakter&på&en&mängd&olika&nivåer&hos&Terex&som&till&

exempel&fabriksnivå,&återförsäljarnivå&och&på&den&tekniska&sidan.&Detta&gör&att&Key&Account^teamet&

blir&infiltrerade&hos&nyckelkunden&på&ett&helt&annat&sätt&än&vad&som&sker&hos&en&vanlig&kund.&Vidare&

beskrivs&Terex&veta&vilka&de&ska&vända&sig&till:&

&

“För"kunden"är"det"ju"väldigt"tydligt"vilka"som"jobbar"med"Terex"hos"Scania...”&[Hans&Wising,&Senior&

Program&Manager&för&Terex,&Scania,&2012^03^28]&

&

På&Toyota&tycks&detta&inte&vara&lika&tydligt&då&en&av&Key&Account&Managern&där&uttrycker&att&det&inte&

ens&är&säkert&att&en&kund&tänker&på&att&den&blir&behandlad&som&en&nyckelkund&eller&att&det&tydligt&

framgår&för&kunden&om&den&flyttas&från&att&vara&en&nyckelkund&till&att&bli&en&rikskund&hos&dem.&&

5.4.2.2%Fysiska%möten%och%personlig%kontakt%
Flera&av&respondenterna&är&av&åsikten&att&det&är&viktigt&med&fysisk&kontakt&för&att&bygga&en&relation&till&

en&nyckelkund.&

&

“Sen"kan"man"ha"uppföljningsmöten"och"så"via"telefon"eller"webb"eller"något,"men"de"första"mötena"

behöver"vara"rent"fysiska"”"[Bernt&Gustavsson,&Product&Director,&Scania,&2012^03^29]&

&

Chefen&för&KAM^organisationen&på&Toyota&beskriver&att&denne&träffar&en&av&de&nyckelkunder&som&

denne&har&ansvar&för,&fysiskt&minst&en&gång&i&veckan.&På&Ericsson&beskriver&en&Key&Account&Manager&

att&det&innebär&en&stor&fördel&om&Key&Account&Managern&sitter&nära&kunden.&Då&Ericsson&är&en&så&

pass&stor&organisation&och&finns&i&de&flesta&länder,&blir&detta&också&ofta&fallet.&Vidare&anser&flera&av&

respondenterna&att&den&personliga&relationen&är&viktig&och&Key&Account&Managern&på&Toyota&

understryker&att&kontinuitet&i&relationen&till&nyckelkunden&är&något&som&har&stor&betydelse.&Denne&

beskriver&av&erfarenhet&att&företaget&riskerar&att&minska&kundens&förtroende&om&Key&Account&

Managern&byts&ut&alltför&ofta.&På&Scania&tas&också&upp&att&det&kan&finnas&kulturella&skillnader,&

inklusive&språkbarriärer&som&behöver&hanteras&och&som&gör&att&anpassning&kan&behöva&göras&
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beroende&på&land.&

5.4.3!Systemförsäljning!
I&referensramen&beskrevs&systemförsäljning&som&en&kombination&av&produkter&och&

tjänster&som&ska&tillfredsställa&ett&mer&utökat&behov&hos&köparen&jämfört&med&behovet&vid&

enbart&produktförsäljning.&I&detta&avsnitt&beskrivs&fallföretagens&syn&på&systemförsäljning.&&

5.4.3.1%Systemförsäljning%hos%de%tre%fallföretagen%
Alla&tre&fallföretag&beskriver&att&de&kan&erbjuda&sina&kunder&systemförsäljning.&Företagen&har&

produkter&som&kan&klassificeras&som&någon&form&av&hårdvara&som&till&exempel&en&truck,&lastbil&eller&

basstation&i&respektive&företag.&Till&hårdvaran&lägger&de&sedan&olika&typer&av&kringtjänster&som&till&

exempel&riskanalys,&förarutbildning&eller&installation.&Att&addera&någon&form&av&mjukvara&till&den&

existerande&hårdvaran,&nämner&respondenter&från&både&Scania&och&Toyota&som&viktigt&för&att&kunna&

skapa&ett&attraktivt&erbjudande&till&kunderna,&samt&för&att&även&i&framtiden&vara&fortsatt&

framgångsrika.&Några&av&respondenterna&från&Scania&vittnar&om&att&de&ser&starka&kopplingar&mellan&

KAM&och&systemförsäljning:&

&

“Därför"är"det"(systemförsäljning,&författarnas&anm.)"så"brett,"och"det"är"därför"det"är"så"viktigt"med"

de"här"teamen"(Key&Account^teamen,&författarnas&anm.)"för"man"kan"inte"förvänta"sig"att"en"person"

ska"ha"så"bred"kompetens"så"att"man"verkligen"kan"täcka"in"de"frågorna"som"det"handlar"om.”"[Bernt&

Gustavsson,&Product&Director,&Scania,&2012^03^29]&

&

“På"sätt"och"vis"kan"vi"säga"att"vi"håller"på"med"systemförsäljning"på"det"sättet"att"när"vi"håller"på"

med"KAM,"så"håller"vi"på"med"systemförsäljning."Vi"säljer"inte"bara"en"motor;"med"motorn"så"följer"

application"engineering"alltså"installationsstödet"och"allt"kring"det.”&[Hans&Wising,&Senior&Program&

Manager&för&Terex,&Scania,&2012^03^28]&

&

Även&om&alla&tre&företagen&beskriver&att&de&kan&genomföra&systemförsäljning&till&i&princip&alla&sina&

kunder,&är&detta&något&som&framförallt&förekommer&till&de&största&och&strategiskt&mest&viktiga&

kunderna.&Anledningen&till&detta&är&att&det&inte&finns&lika&mycket&att&vinna&på&en&systemförsäljning&för&

ett&litet&företag&och&att&detta&inte&heller&är&något&som&de&små&företagen&efterfrågar&i&samma&

utsträckning&som&de&större.&De&analyser&av&till&exempel&risker&och&lager&som&Toyota&genomför&åt&sina&

kunder,&ger&inte&särskilt&stora&vinningar&för&de&små&kunderna&då&de&har&relativt&begränsade&flöden&

och&processer.&På&Scania&beskrivs&de&små&kunderna&inte&heller&efterfråga&systemförsäljning&direkt&

från&Scanias&huvudkontor.&Vill&de&köpa&exempelvis&en&förarutbildning&vänder&de&sig&istället&till&sin&

lokala&återförsäljare&och&inte&till&huvudkontoret.&&
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5.4.4!Kundanpassning!
I&referensramen&beskrevs&att&kundanpassning&kan&liknas&vid&problemlösning.&Nedan&

beskrivs&fallföretagens&syn&på&kundanpassning.&&

5.4.4.1%Möjlighet%till%kundanpassning%%
Toyota,&Ericsson&och&Scania&har&alla&tre&stora&möjligheter&att&anpassa&sina&produkter&och&

tjänster&efter&kundens&behov.&Toyota&kan&bygga&sina&truckar&mer&eller&mindre&som&kunderna&vill&ha&

dem,&Scania&kan&skräddarsy&sina&fordon&och&motorer&efter&kundens&behov&och&även&Ericsson&kan&till&

exempel&erbjuda&konfiguration&av&sina&produkter&för&att&göra&dem&kundspecifika.&&

&

“Det"bästa"tipset"man"kan"ge"till"vem"som"helst"som"håller"på"med"företagsverksamhet,"är"att"försöka"

göra"det"som"kunden"vill"ha."Försöka"att"tillmötesgå,"ju"mer"man"tillmötesgår"kundens"behov"desto"

större"chans"har"man"att"lyckas"och"desto"större"chans"har"man"att"tjäna"pengar."När"man"liksom"inte"

levererar"det"där"som"kunden"vill"ha,"det"är"ju"då"som"det"ofta"blir"en"prisdiskussion.”"[Jacob&

Lithander,&ansvarig&för&International&Fleet&Sales,&Scania,&2012^04^17]&

&

Under&en&av&intervjuerna&beskrivs&att&Scanias&försäljning&av&stadsbussar&ofta&innebär&att&Scania&får&

göra&utformningen&av&stadsbussen&mycket&unik.&Detta&på&grund&av&att&de&politiker&i&olika&städer&som&

har&en&stor&påverkan&på&vilka&stadsbussar&som&ska&köpas&in,&ofta&har&olika&krav&på&stadsbussen.&Vidare&

beskriver&Senior&Program&Managern&för&Terex,&att&det&genom&KAM,&är&lättare&att&få&hela&bilden&av&

kundens&verksamhet,&vilket&i&sin&tur&leder&till&att&det&är&enklare&att&fatta&rätt&beslut&kring&vilka&

anpassningar&som&ska&göras&till&en&specifik&kund.&&

5.4.4.2%Skillnad%mellan%kundanpassning%till%olika%kunder%
Svaren&från&respondenterna&visar&att&fallföretagen&är&benägna&att&göra&mer&kundanpassade&

produkter/tjänster&till&vissa&kunder.&Dessa&kunder&är&de&som&företagen&ger&hög&prioritet,&kunder&som&

finns&på&en&marknad&med&hög&prioritet&och&kunder&som&de&ser&som&nyckelkunder/nyckelaffärer.&

&

“Ja,"alltså"det"är"klart,"det"är"säkert"beroende"på"våra"egna"prioriteringar"vilka"marknader"som"vi"

lägger"lite"tyngre"prioritering"på"och"kanske"om"det"är"några"nyckelaffärer"som"vi"känner"att"vi"

verkligen"vill"ha,"då"är"det"klart"att"vi"kanske"är"beredda"och"skräddarsy"det"mera"i"vissa"affärer.“&

[Anders&Liss,&ansvarig&för&försäljning&av&stadsbussar,&Scania,&2012^03^21]&

&

En&av&Key&Account&Managerna&på&Ericsson&påpekar&att&valet&kring&hur&mycket&anpassning&av&

produkter/tjänster&som&ska&ske&till&en&viss&kund,&baseras&på&ett&affärsmässigt&beslut&då&målet&alltid&

måste&vara&att&göra&en&bra&affär.&Inom&Scania&Engines&beskrivs&att&de&har&försökt&styra&det&mot&att&
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göra&mer&anpassningar&åt&större&kunder&och&färre&anpassningar&till&små,&då&det&inte&är&lönsamt&att&

göra&en&anpassning&åt&en&kund&som&endast&köper&en&eller&ett&fåtal&motorer.&Traditionellt&har&de&gjort&

mycket&kundanpassning&till&alla&kunder,&men&idag&läggs&energin&istället&på&de&stora&kunderna,&

eftersom&det&är&där&de&kan&få&stora&volymer.&&

&

Respondenterna&från&Toyota&anser&att&de&kan&anpassa&olika&lösningar&och&upplägg&till&nyckelkundens&

behov,&men&att&detta&inte&är&något&som&görs&i&någon&större&utsträckning&till&vanliga&kunder.&Även&här&

beskrivs&volymen&vara&en&betydande&faktor&och&att&denna&typ&av&upplägg&mest&görs&mot&

nyckelkunder.&Nyckelkunderna&köper&fler&truckar&än&normalanvändaren,&vilket&gör&det&enklare&att&

skapa&speciella&upplägg&för&dem.&Vidare&beskrivs&nyckelkunderna&ha&andra&behov&än&de&vanliga&

kunderna&och&då&det&dessutom&rör&sig&om&andra&summor&pengar&än&för&andra&kunder,&lägger&Toyota&

också&därav&mer&resurser&på&dem&när&det&kommer&till&kundanpassning&av&produkter/tjänster.&Ett&

exempel&som&tas&upp&under&en&av&intervjuerna&på&Toyota,&är&att&många&kunder&tycker&att&de&får&

ökade&kostnader&när&truckföraren&åsamkar&en&leasad&truck&skador&då&truckföraren&potentiellt&råkar&

köra&in&i&en&vägg.&Skador&på&den&leasade&trucken&ska&betalas&av&den&som&hyr,&och&Toyota&hjälper&

gärna&sina&kunder&att&få&ner&denna&typ&av&kostnader,&men&vill&även&visa&kunden&att&också&andra&

kostnader&kan&uppkomma:&

&

“Tittar"man"på"relationstalen"här"så"om"du"har"300"000"om"året"i"skador"på"trucken"som"du"betalar"

utanför"avtal,"då"vet"jag"att"du"har"minst"3"miljoner"vid"sidan"om"som"man"betalar"för"att"fastigheten"

inte"är"schysst,"att"inventarier"går"sönder"och"så"vidare.”"[Lennart&Strid,&chef&för&KAM^organisationen,&

Toyota,&2012^03^06]&

&

Det&Toyota&då&försöker&göra,&är&att&lyfta&blicken&hos&kunden&och&visa&på&att&också&kostnader&som&inte&

består&av&direkta&avgifter&till&Toyota&för&de&skadade&truckarna,&förekommer&och&att&hjälpa&kunden&att&

minska&denna&typ&av&kostnader&genom&bland&annat&förarutbildning&till&truckföraren.&&

5.4.5!Integration!
I&följande&beskrivs&respondenternas&svar&på&det&som&författarna&till&detta&examensarbete&

valt&att&kalla&integration&varmed&nära&samarbete&mellan&resurser&och&aktiviteter,&samt&

kontaktytor&avses.&

&

En&av&Key&Account&Managerna&på&Ericsson,&beskriver&integration&enligt&följande:&

&

“...de"(nyckelkunderna,&författarnas&anm.)"är"en"viktig"del"av"våra"processer"och"vi"är"nog"en"viktig"del"
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av"deras"processer,"eller"så"är"det,"våra"processer"behöver"fungera"ihop,"om"det"är"leverans"eller"

försäljning"eller"vad"det"nu"må"vara"för"något.”"[Erik&Sjöberg,&Key&Account&Manager,&Ericsson,&2012^

03^26]&

5.4.5.1%Ökade%kontaktytor%
För&Toyota&beskrivs&att&KAM&bidrar&till&att&flera&kontaktytor&med&kunderna&skapas,&det&vill&säga&att&fler&

personer&och&avdelningar&inom&de&båda&företagen&har&kontakt&med&varandra.&Exempelvis&pratar&

ekonomiavdelningen&på&Toyota&med&ekonomiavdelningen&hos&kunden&eller&personalavdelning&med&

personalavdelning.&Även&hos&Ericsson&beskrivs&att&ju&större&prioritet&kunden&har,&desto&fler&

kontaktytor&finns&mellan&de&båda&företagen&och&att&de&allra&största&kunderna&har&kontaktytor&på&

ledningsnivå.&Kontaktytorna&bidrar&till&en&inlåsningseffekt&och&ju&fler&kontaktytor&som&finns&desto&

svårare&beskrivs&det&vara&för&kunden&att&bryta&relationen:&&

&

“Så"det"gäller"att"skapa"de"här"kontaktytorna,"och"gör"man"det,"då"om"kunden"ska"byta"leverantör"

kommer"det"helt"plötsligt"andra"aspekter"in"här,"inte"bara"trucken"och"dess"pris.”"[Anders&Leward,&Key&

Account&Manager,&Toyota,&2012^03^06]&

&

Traditionellt&sett&har&samarbete&mellan&olika&avdelningar&på&Scania&och&olika&avdelningar&hos&kunden&

varit&ovanligt.&Dock&har&det&inom&till&exempel&Scania&Engines&uppkommit&lite&av&den&här&formen&av&

samarbete&under&senare&tid.&Där&har&exempelvis&en&bättre&direktkontakt&mellan&Scanias&

leveransfunktion&och&kundens&orderfunktion,&försökts&åstadkommits.&Även&för&Terex&menar&Senior&

Program&Managern&att&det&finns&denna&typ&av&kopplingar.&Denne&stämmer&in&i&att&ju&mer&

sammanlänkade&de&är&med&kunden,&desto&svårare&blir&det&för&kunden&att&bryta&sig&loss.&&

&

Något&tydligt&exempel&på&ett&integrerat&system&med&kunden&uppvisar&inte&något&av&företagen.&Dock&

beskriver&sig&exempelvis&Toyota&ha&gemensamma&webbportaler&med&vissa&av&sina&nyckelkunder&där&

både&kunden&och&Toyota&kan&lägga&in&information&och&webbportalen&används&främst&som&

kommunikationsplattform,&vilket&skulle&kunna&ses&som&ett&integrerat&system.&

5.4.5.2%Gemensam%forskningD%och%utveckling%(FoU)%
Inget&av&företagen&uppvisar&någon&högre&grad&av&FoU&tillsammans&med&sina&kunder,&även&om&Ericsson&

tycks&ha&kommit&relativt&långt&i&detta&ämne&med&något&de&kallar&First&Office&Application&(FOA).&FOA&

innebär&att&en&nyutvecklad&produkt&testas&tillsammans&med&några&utvalda&kunder,&vilket&kan&ses&som&

ett&sluttest&av&Ericssons&FoU&innan&den&släpps&fri&på&marknaden.&Detta&är&något&som&Ericsson&skulle&

kunna&genomföra&mot&alla&sina&kunder,&men&i&verkligheten&görs&FOA&oftast&mot&de&mest&prioriterade&

kunderna,&nyckelkunderna.&Anledningen&till&detta&är&att&Ericsson&ser&en&poäng&i&att&få&ut&sina&
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produkter&först&till&just&dessa&kunder&och&känner&att&de&kan&få&bäst&feedback&ifrån&dessa.&Dessutom&

anses&nyckelkunderna&ha&en&större&påverkan&på&Ericssons&produktutveckling&jämfört&med&vanliga&

kunder.&

&

På&Toyota&beskrivs&att&en&dialog&förs&med&kunder&om&hur&de&vill&att&produkterna&ska&se&ut,&men&att&de&

inte&har&några&direkta&forskningsprojekt&ihop&med&sina&kunder.&Däremot&genomför&Toyota&ibland&

andra&typer&av&gemensamma&projekt&som&att&till&exempel&hitta&logistiklösningar&tillsammans&med&

sina&kunder.&&

&

På&Scania&beskriver&den&ansvarige&för&Scania&Mining,&att&koncernen&traditionellt&sett&inte&utvecklar&

sina&produkter&tillsammans&med&kunderna,&utan&att&produktutvecklingen&på&Scania&istället&framförallt&

drivs&av&engagerade&ingenjörer.&Dock&menar&denne&att&detta&kan&öka&i&framtiden,&då&kunderna&inom&

till&exempel&Scania&Mining&är&intresserade&av&att&skapa&en&så&kallad&“strategic&alliance”&med&Scania.&

Detta&innebär&att&kunden&utvecklar&sin&verksamhet&tillsammans&med&Scania,&vilket&den&intervjuade&

ser&som&ett&område&som&skulle&vara&lönsamt&både&för&Scania&och&för&nyckelkunden.&&

&

Inom&Scania&Engines&har&de&lyssnat&på&vad&deras&nyckelkunder&har&för&behov&och&efter&det&utvecklat&

motorer&till&dem&i&samarbete&med&Scanias&FoU^avdelning.&Dessa&lösningar&kan&Scania&sedan&sälja&

vidare&även&till&andra&kunder&som&alltså&inte&är&nyckelkunder:&&

&

“Så"att"ju"flera"sådana"stora"(nyckelkunder,&författarnas&anm.)"man"har,"ju"bättre"produktutbud"får"

man"ju"till"andra"kunder"också.”&[Bernt&Gustavsson,&Product&Director,&Scania,&2012^03^29]&

&

Även&den&ansvarige&för&International&Fleet&Sales&på&Scania,&anser&att&ju&djupare&relation&de&får&med&

sina&nyckelkunder&desto&mer&lär&de&sig&om&kunder&i&allmänhet.&Detta&gör&att&de&kan&utveckla&sin&

verksamhet&och&applicera&den&kunskapen&även&på&andra&kunder.&&

5.4.5.3%Koordinering%och%tvärfunktionellt%arbete%
Enligt&den&ansvarige&för&International&Fleet&Sales,&handlar&KAM&om&kommersiell&projektledning.&

Denne&menar&att&ett&arbete&med&större&kunder&innebär&att&arbetet&blir&tvärfunktionellt&eftersom&flera&

olika&delar&av&Scania&då&behöver&vara&involverade.&För&att&sy&ihop&en&sådan&typ&av&affär&som&KAM&

handlar&om,&behövs&expertkompetens&från&olika&områden.&Exempelvis&behövs&personer&som&arbetar&

med&att&anpassa&produkten&efter&kundens&behov,&och&ytterligare&andra&som&arbetar&med&att&ta&fram&

en&finansieringslösning&för&kunden.&Den&ansvarige&för&International&Fleet&Sales&anser&att&en&av&de&

viktigaste&uppgifterna&för&Key&Account&Managern&är&att&just&koordinera&ihop&alla&de&här&olika&
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kompetenserna&som&behövs&för&att&ta&fram&ett&erbjudande&till&en&nyckelkund,&varför&denne&som&sagt&

alltså&liknar&KAM&vid&kommersiell&projektledning:&&

&

“Det"är"därför"det"är"frågan"om"kommersiell"projektledning,"det"är"inte"som"man"kan"tro,"att"vara"Key"

Account"Manager"det"är"inte"att"vara"en"super"sales"man.”"[Jacob&Lithander,&ansvarig&för&

International&Fleet&Sales,&Scania,&2012^04^17]&

&

Att&vara&Key&Account&Manager&handlar&alltså&inte&om&att&vara&en&super"sales"man"utan&om&att&

koordinera.&Key&Account&Managern&måste&därför&ha&en&bredd&för&att&förstå&alla&de&delar&som&krävs&

för&att&leverera&erbjudandet&till&nyckelkunden.&Även&en&av&respondenterna&på&Toyota&understryker&

att&en&bra&säljare&inte&automatiskt&blir&en&bra&Key&Account&Manager&utan&att&det&snarare&handlar&om&

att&vara&en&vårdare&av&relationer.&&&

5.5!Framgångsfaktorer!för!KAM!
En&mängd&olika&faktorer&som&påverkar&KAM:s&framgång,&har&lyfts&fram&under&de&

genomförda&intervjuerna.&I&detta&avsnitt&skall&redogöras&för&en&del&av&det&som&framkommit&

under&dessa.&

5.5.1!Belöningssystem!och!arbete!över!gränser!
Den&ansvarige&för&Scania&Mining&tror&att&för&att&KAM&ska&fungera&bra&för&Scanias&del,&behövs&det&mer&

av&det&nyss&nämnda&tvärfunktionella&arbetet,&till&exempel&att&trucks&pratar&mer&med&services&och&att&

varje&led&inte&enbart&fokuserar&på&att&optimera&sin&verksamhet.&Denne&respondent&beskriver&även&att&

det&är&mycket&komplext&att&bygga&relationer&inom&gruvsegmentet,&som&är&det&område&som&denne&är&

insatt&i,&eftersom&ett&gruvprojekt&sträcker&sig&över&en&lång&tidsperiod.&&Vidare&är&det&också&många&

andra&parter&som&är&inblandade&i&ett&gruvprojekt,&exempelvis&konsulter&som&hjälper&till&att&designa&

gruvan&och&regeringar&och&andra&organisationer&som&har&synpunkter&på&till&exempel&miljö&och&

arbetsförhållanden.&Modellen&så&som&den&ser&ut&på&Scania&idag&innebär&att&säljaren&får&ersättning&

baserat&på&hur&många&lastbilar&han/hon&säljer,&vilket&gör&att&snabba&avslut&uppmuntras.&Effekten&av&

detta&blir&att&få&personer&aktivt&försöker&att&bygga&relationer&som&sträcker&sig&över&många&år.&För&att&

lyckas&med&Scania&Mining&och&KAM,&menar&den&ansvarige&för&Scania&Mining&att&det&är&nödvändigt&att&

en&förändring&i&organisationen&sker,&så&att&beteenden&som&bidrar&till&ett&mer&långsiktigt&arbete&

belönas&och&att&säljaren&även&ska&få&belöning&för&sålda&tjänster.&&&

&

Denna&problematik&beskrivs&även&av&controllern&på&Scania&Mining&som&menar&att&en&säljare&som&

arbetar&på&provision&vill&sälja&idag,&exempelvis&en&lastbil,&och&är&därför&inte&intresserad&av&att&

bearbeta&en&gruvkund&och&bygga&en&långsiktig&relation&som&leder&till&en&försäljning&först&om&några&år.&
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Även&om&säljarna&kan&motiveras&av&en&högre&lön&istället&för&provision,&kan&det&ändå&vara&svårt&att&

övertala&säljarna&att&övergå&till&detta&nya&sätt&att&tänka&menar&denne.&Detta&beskrivs&kunna&vara&

speciellt&svårt&i&vissa&typer&av&länder,&och&respondenten&drar&paralleller&till&sitt&tidigare&arbete&i&

Sydafrika.&Då&säljarna&där&ofta&har&höga&provisioner&skulle&därför&Sydafrika&kunna&vara&ett&exempel&på&

ett&land&där&det&kan&bli&svårt&att&få&säljarna&att&byta&beteende&till&följd&av&KAM.&Vidare&menar&denne,&

att&KAM&dessutom&innebär&ett&problem&att&bestämma&vem&som&ska&få&provision&för&vad.&Om&en&Key&

Account&Manager&är&ute&och&träffar&en&kund&som&är&intresserad&av&att&köpa&tio&lastbilar&och&sedan&

kopplar&ihop&kunden&med&en&lastbilssäljare&som&säljer&dessa,&vem&ska&då&få&bonusen;&Key&Account&

Managern&eller&lastbilssäljaren?&&&

&

Den&beskrivna&problematiken&har&förekommit&också&på&Toyota.&Där&får&säljare&traditionellt&sett&

belöning&efter&hur&många&nya&truckar&de&säljer&vilket&leder&till&huvudbry&för&Key&Account&Managern.&

Idén&med&KAM&på&Toyota&är&nämligen&att&de&ska&leverera&en&flexibel&lösning&till&kunden&och&om&den&

består&av&nya&eller&begagnade&truckar&är&ointressant.&Därför&uppstår&en&konflikt&mellan&olika&

intressen&inom&organisationen&som&på&Toyota&löstes&genom&att&tilldela&Key&Account&Managern&ett&

antal&personer&som&inte&blir&belönade&efter&hur&många&nya&truckar&de&säljer&till&kunden&utan&istället&

hur&mycket&de&fakturerar&kunden&oavsett&om&det&är&en&ny&truck,&uthyrning&eller&service.&Drivkraften&

blir&då&inte&att&de&ska&leverera&nytt&utan&att&de&enligt&respondenten&ska&“leverera&rätt”.&&

&

5.5.2!Key!Account!Managerns!roll!
Chefen&för&Scania&Engines&återkommer&ofta&till&en&faktor&som&denne&ansett&påverkat&framgången&hos&

KAM,&nämligen&betydelsen&av&valet&av&Key&Account&Managern.&Denne&framhåller&vikten&av&att&Key&

Account&Mangern&skall&ha&en&viss&pondus,&mognad&och&utbildningsnivå.&Dessutom&bör&personen&ha&

erfarenhet&från&olika&områden&såsom&service,&försäljning&och&application&engineering&

(installationsstöd).&I&detta&affärsområde&fick&de&gällande&Terex&till&en&början&erfara&problematiken&

med&att&välja&en&ledare&som&inte&kunde&hantera&alla&service^,&teknik^&och&kommersiella&frågor.&Detta&

ledde&till&att&Terex&många&gånger&inte&tog&kontakt&direkt&med&Key&Account&Managern&om&de&ville&ha&

hjälp&med&något,&utan&istället&vände&sig&till&de&respektive&funktionerna&vilket&ansågs&vara&ett&

betydande&problem.&En&av&Key&Account&Managerna&på&Ericsson&poängterar&att&en&viktig&egenskap&hos&

Key&Account&Managern&är&att&han&eller&hon&har&förmågan&att&bygga&Key&Account^&teamet:&

&

“I"ett"stort"företag"som"vårt,"behövs"också"en"förmåga"att"kunna"bygga"det"teamet,"för"det"finns"

oerhört"mycket"kompetenta"människor"på"Ericsson,"det"gäller"att"få"rätt"person"till"rätt"plats"för"att"

matcha"kunden"bäst"för"att"kunna"hitta"den"bästa"lösningen.”"""[Åsa&Svedenheim,&Key&Account&
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Manager,&Ericsson,&2012^03^26]&&&

5.5.3!Kommunikation!och!tillgång!till!resurser!
Ytterligare&ett&problem&som&Scania&Engines&fick&erfara&var&att&ledningen&vid&implementeringen&av&

KAM,&inte&var&tillräckligt&tydliga&med&att&kommunicera&till&övriga&delar&att&Key&Account&Managern&var&

och&är&den&person&som&har&det&övergripande&ansvaret&för&nyckelkunden.&Detta&medförde&att&andra&

funktioner&genomförde&åtgärder&mot&kunden&vilket&inte&ansågs&vara&positivt&eftersom&det&då&inte&gick&

att&koordinera&arbetet&mot&nyckelkunden&på&ett&bra&sätt:&&

&

“Därför"att"det"var"lite"av"problemet"från"början"att"vi"inte"var"tydliga"med"att"KAM"(Key&Account&

Managern,&författarnas&anm.)"hade"det"övergripande"ansvaret"och"då"gick"man"på"sidan"om"tills"jag"

fick"ställa"mig"upp"och"säga"till"att"nu"är"det"så"här"att"den"här"människan"har"ansvaret"gentemot"

kunden"och"i"princip"all"kommunikation"ska"gå"genom"den"personen.“"[Robert&Sobocki,&chef&för&

Scania&Engines,&Scania,&2012^04^04]&

&

Även&den&ansvarige&för&försäljning&av&marinmotorer&inom&Scania&Engines&understryker&vikten&av&att&

organisationen&förstår&varför&en&specifik&kund&hanteras&med&hjälp&av&ett&Key&Account^team&och&att&de&

förstår&varför&just&den&kunden&är&viktig&för&Scania:&&

&

“De"erfarenheter"jag"har"är"att"personer"eller"delar"av"organisationen"som"inte"har"fullständig"

information"om"kunden"och"affärerna"har"lite"svårt"att"acceptera"att"en"kund"kan"få"så"mycket"

attention"jämfört"med"andra"befintliga"kunder"som"vi"har"gjort"affärer"med"under"väldigt"lång"tid"och"

också"gör"en"bra"affär"med.”"[Lars&Eklund,&ansvarig&för&försäljning&av&marinmotorer&på&Scania&

Engines,&Scania,&2012^04^17]&

&

Om&resten&av&organisationen&inte&får&denna&information,&menar&denne&att&Key&Account^&teamet&

kommer&att&ha&svårt&att&få&hjälp&och&resurser&från&andra&funktioner&inom&Scania.&De&funktioner&som&

framförallt&skulle&behöva&denna&information&beskrivs&som&de&funktioner&som&nyckelkunden&är&starkt&

beroende&av&och&som&nyckelkunden&är&i&behov&av&för&sin&dagliga&verksamhet,&till&exempel&

reservdelsfunktionen.&Flera&andra&intervjupersoner&på&de&tre&fallföretagen&instämmer&i&att&KAM&

måste&vara&förankrat&hos&ledningen,&att&Key&Account&Managern&måste&ha&mandat&att&ta&beslut&och&

att&det&måste&finna&en&samsyn&kring&KAM&inom&organisationen.&

&

En&av&Key&Account&Managerna&från&Ericsson&tar&även&upp&frågan&om&Key&Account&Managernas&

tillgång&till&andra&resurser.&Denne&anser&att&en&Key&Account&Managers&uppgift&är&att&ha&ett&
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koordinerande&ansvar&och&kundansvar&när&det&gäller&lönsamhet&på&en&övergripande&nivå,&men&att&det&

måste&finnas&personer&som&har&en&teknisk&specialitet&som&kan&hjälpa&till&då&kunden&har&specifika&

frågor&om&produkten.&Dessa&specialister&kan&ingå&i&Key&Account^&teamet&eller&finnas&att&tillgå&i&

resurspooler&som&Key&Account^&teamen&kan&vända&sig&till&i&specifika&frågor.&&

5.6!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!
Precis&som&i&referensramen,&tas&i&detta&avsnitt&en&mer&överblickande&syn&på&vad&KAM&kan&

bidra&med&och&vad&de&intervjuade&företagen&själva&erfarit&att&KAM&kan&bidra&med,&eller&hur&

de&anser&att&det&skulle&kunna&påverka&dem.&&

5.6.1!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!för!säljaren!
I&detta&kapitel&görs&precis&som&i&referensramen&en&uppdelning&av&värdeskapandet&till&följd&av&KAM&för&

säljaren&i&två&delar;&hårdare&och&mjukare&värden.&Vidare&gjordes&innan&det,&också&en&beskrivning&av&

vad&företag&enligt&litteraturen&angav&för&skäl&till&implementering.&Detta&görs&också&i&detta&kapitel,&men&

utifrån&de&tre&fallföretagen&och&deras&syn&på&vad&KAM&kan&bidra&till.&

5.6.1.1%Skäl%till%implementering%
En&av&orsakerna&till&att&diskussioner&om&KAM&har&förts&inom&F&F&på&Scania,&är&att&kunderna&och&

marknaden&till&viss&del&har&förändrats.&Scanias&kunder&blir&idag&alltmer&internationella&och&kunderna&

blir&också&större&då&konsolideringar&av&många&små&företag&sker.&När&kunderna&blir&större&och&bedriver&

verksamhet&i&flera&länder,&finns&en&risk&att&det&då&det&är&många&olika&personer&som&hanterar&

kontakten&med&kunden,&saknas&enhetlighet&från&Scanias&sida.&Det&måste&då&finns&någon/några&

personer&som&koordinerar&och&ser&till&att&kunden&blir&bemött&på&ett&och&samma&sätt&när&den&är&i&

kontakt&med&Scania,&exempelvis&vad&gäller&pris.&Därför&är&det&viktigt&att&skapa&en&“speaking&partner”&

åt&kunden&och&här&anser&ett&flertal&av&respondenterna&på&Scania&att&KAM&skulle&kunna&fylla&en&

funktion.&&

&

En&av&respondenterna&ger&en&historisk&tillbakablick&som&kan&förklara&varför&Scania&inte&ägnat&sig&åt&

detta&ämne&i&någon&större&utsträckning&tidigare.&Denne&beskriver&att&Scania&haft&en&stolt&tradition&av&

“glada&ingenjörer”.&Eftersom&företaget&varit&duktiga&inom&utveckling,&beskrivs&att&det&alltid&fanns&

köpare.&Produkterna&sålde&sig&själva&och&för&inte&allt&för&länge&sedan&hade&Scania&faktiskt&i&princip&

ingen&säljavdelning.&Idag&handlar&det&dock&mer&och&mer&om&systemförsäljning&och&att&kunden&har&ett&

behov&som&måste&tillfredsställas.&Då&Scania&som&organisation&idag&är&mycket&produktorganiserade,&

menar&controllern&för&Scania&Mining&att&Scania&därför&måste&ändra&synsätt&för&att&lyckas&tillfredsställa&

kundens&behov&och&att&KAM&då&skulle&kunna&vara&ett&steg&på&vägen.&Som&svar&på&frågan&vilka&

förväntningar&denne&har&på&KAM,&blir&svaret:&

”
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Jag"tror"att"man"kommer"att"tappa"ganska"mycket,"jag"tror"att"man"kommer"att"få"en"

matrisorganisation"som"är"väldigt"svårhanterlig."För"att,"vi"kan"aldrig"gå"ifrån"produktkunskapen."För"

gör"vi"det"så"blir"det..."då"blir"det"bara"en"pappersprodukt."Jag"tror"att"Scania"redan"har"tappat"

mycket"utav"det"här"för"att"man"har"vuxit."Så"idag"är"det"inte"du"och"jag,"man"är"inte"du"med"kunden"

många"gånger"utan"det"är"på"en"professionell"nivå,"det"är"inköp"mot"inköp"så"att"jag"tror"att"det"här,"

det"måste"ske.”&[Bo&Junebrink,&Controller&på&Scania&Mining,&Scania,&2012^03^22]&

&

För&Toyotas&del&växte&KAM^strukturen&fram&till&följd&av&att&de&såg&att&de&behövde&nya&metoder&för&att&

möta&de&behov&som&fanns&hos&kunder&inom&transport^&och&logistiksektorn,&varför&det&till&exempel&

skapades&nya&typer&av&leasingupplägg&mot&dessa.&Vidare&ville&Toyota&skapa&fler&kontaktytor&med&sina&

kunder&för&att&göra&det&svårare&för&kunden&att&bryta&relationen&och&ett&sätt&att&göra&detta&var&genom&

KAM.&&

&

Respondenterna&från&Ericsson&slutligen,&uppger&inga&specifika&anledningar&till&att&de&valde&att&

implementera&KAM,&utan&som&tidigare&nämnts&anser&Key&Account&Managerna&där&att&det&är&

nödvändigt&med&KAM&i&den&typ&av&verksamhet&som&koncernen&bedriver,&och&har&svårt&att&se&hur&de&

skulle&ha&organiserat&sig&annorlunda.&&

5.6.1.2%Mjukare%värden%som%skapas%till%följd%av%KAM%
I&referensramen&beskrevs&att&KAM&bland&annat&förväntades&leda&till&starkare&relationer&och&bättre&

kommunikation&mellan&köpare&och&säljare.&Nedan&redogörs&för&respondenternas&svar&i&denna&fråga.&&

Att%leva%närmare%kunden%
Chefen&för&Buses&&&Coaches&hoppas&att&KAM&ska&kunna&hjälpa&Scania&i&deras&produktutveckling.&Då&

KAM&gör&det&lättare&att&följa&kunden,&leder&detta&till&att&Scania&enklare&kan&ta&del&av&vad&som&är&på&

gång&och&vad&som&kommer&att&komma&avseende&till&exempel&olika&lagkrav&och&trender&i&branschen,&

inte&bara&i&år&utan&även&under&nästkommande&år.&Scania&skulle&då&veta&mer&om&kunden,&hur&kunden&

tänker&och&vad&kunden&ser&framför&sig&i&framtiden,&anpassa&sin&utveckling&efter&det&och&därigenom&

också&kunna&undvika&att&ägna&sig&åt&saker&som&inte&kunden&efterfrågar.&&

&

Mer&eller&mindre&alla&respondenter&på&Scania&instämmer&i&detta&då&de&på&ett&eller&annat&sätt&säger&att&

de&hoppas&att&KAM&kan&bidra&till&att&de&får&mer&kunskap&om&kunden,&förstår&kundens&situation&och&

dess&behov&bättre,&blir&mer&integrerade&med&kunden,&får&en&bättre&relation&till&denne&och&att&det&blir&

lättare&att&genomföra&systemförsäljning.&&

&

”…om"man"gör"det"här"på"ett"bra"sätt"så"borde"man"få"en"bättre"förståelse"för"kundens"situation"och"
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vad"han"kräver,"få"en"bättre"relation"och"bli"mer"integrerad"med"kunden.”&[Björn&Winblad,&ansvarig&

för&Scania&Mining,&Scania,&2012^03^21]&

&

Just&detta&är&något&som&respondenterna&från&Toyota&menar&att&de&faktiskt&har&fått&ut&genom&KAM.&De&

menar&att&KAM&gjort&att&de&kan&arbeta&mycket&närmare&kunden,&mer&långsiktigt&och&att&de&kan&arbeta&

med&kunden&i&kundens&förändringar.&Ett&historiskt&exempel&på&det&sistnämnda,&ges&i&form&av&att&

chefen&för&KAM^organisationen&kände&till&vilka&nedläggningar&en&kund&skulle&genomföra&och&att&

denne&då&i&samspråk&med&kunden,&i&förväg&kunde&planera&hur&truckarna&skulle&hanteras.&Vidare&

beskriver&de&att&de&nu&har&fler&gemensamma&projekt&med&kunder&än&de&hade&innan&införandet&av&

KAM.&&

&

På&Ericsson&beskrivs&att&KAM&blir&ett&smidigare&sätt&att&möta&kundens&behov,&eftersom&det&finns&en&

uttalad&ansvarig,&Key&Account&Managern,&varigenom&allting&går.&Målet&med&KAM,&är&för&de&

intervjuade&att&skapa&en&långsiktig&och&kontinuerlig&relation&så&att&kunden&känner&att&det&finns&en&

tydlighet.&De&menar&att&en&fördel&med&KAM&är&att&det&skapar&just&en&tydlighet&i&ansvar&både&internt&

och&ut&mot&kunden.&Dels&skapas&en&tydlighet&i&ansvar&när&det&gäller&vad&som&ska&åstadkommas&i&rena&

siffror,&men&även&en&tydlighet&kring&vem&som&är&ansvarig&för&vilka&långsiktiga&strategier&som&ska&

användas&kring&kunden.&De&därigenom&nöjdare&kunderna,&förväntas&leda&till&en&ökad&lönsamhet.&

Den%konsoliderade%lönsamheten%är%intressant%
En&fördel&med&KAM&enligt&chefen&för&KAM^organisationen&på&Toyota,&är&att&Toyota&som&denne&

uttrycker&det,&blir&”mindre&stelbenta”&då&det&utan&KAM&finns&en&risk&att&varje&del&inom&organisationen&

vill&optimera&sin&egen&del.&Exempelvis&vill&den&som&säljer&truckar&ha&sina&pengar,&service&vill&ha&sina&

pengar&och&varje&avdelning&ser&mer&till&sig&själva&än&företaget&konsoliderat.&I&en&KAM^affär&däremot,&

ses&till&helheten&och&att&affären&som&sådan&skapar&överskott.&Därför&är&det&också&ointressant&vart&

någonstans&pengarna&tjänas&i&en&specifik&affär,&varför&organisationen&blir&som&uttryckt,&mindre&

stelbent.&&

&

“För"mig"är"det"ointressant"om"vi"tjänar"pengar"i"service"eller"i"rental,"för"mig"är"det"intressant"att"

bolaget"tjänar"de"pengarna"vi"ska”"[Lennart&Strid,&chef&för&KAM^organisationen,&Toyota,&2012^03^06]&

&

Just&detta&är&något&som&mer&eller&mindre&alla&intervjupersoner&på&Scania&ser&som&ett&problem&på&

Scania&idag,&det&vill&säga&att&varje&del&av&organisationen&fokuserar&på&att&optimera&sin&verksamhet,&

vilket&leder&till&suboptimering&och&att&konflikter&kan&uppstå."Idag&arbetar&Scania&på&ett&sätt&där&varje&

led;&fabrik,&distributör&och&återförsäljare,&ska&se&till&att&åstadkomma&en&så&bra&marginal&som&möjligt,&
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vilket&leder&till&att&mycket&tid&och&resurser&läggs&på&att&förhandla&internt&istället&för&att&arbeta&med&

värdeskapande&mot&kund.&

Nöjdare%kunder%
Senior&Program&Managern&för&Terex&har&en&förhoppning&om&att&KAM&ska&ge&nöjdare&kunder&och&leda&

till&en&större&lojalitet&hos&dem.&Vidare&menar&denne&att&om&kunden&behandlas&på&samma&sätt&oavsett&

vart&den&befinner&sig&geografiskt,&kommer&risken&för&missförstånd&mellan&Scania&och&kund&att&minska.&

Tanken&om&en&nöjdare&kund,&finns&även&hos&chefen&för&Scania&Engines&som&anser&att&den&största&

anledningen&till&att&använda&KAM&är&att&det&ska&ge&just&nöjdare&kunder&och&att&kunden&alltid&känner&

att&den&har&stöd&från&Scania.&Vidare&menar&denne&att&KAM&ska&bidra&till&att&kunden&inte&blir&bollad&

mellan&olika&avdelningar&och&att&problem&som&kunden&har,&inte&tar&lång&tid&att&lösa.&KAM&skulle&då&

säkerställa&att&det&finns&en&person&som&vet&allt&om&kunden&och&som&alltid&ser&till&att&kunden&är&nöjd.&

En&ökad&kundnöjdhet&skulle&enligt&denne&i&sin&tur&få&konsekvensen&att&Scania&får&fler&order&och&större&

volymer.&Även&den&ansvariga&för&försäljningen&av&marinmotorer&tror&att&KAM&bidrar&till&nöjdare&

kunder.&Denne&beskriver&att&stora&kunder&i&början&av&en&affär&har&förväntningar&och&förhoppningar&

om&Scania&som&bolag.&I&det&tidiga&skedet&av&affären&lär&sig&kunden&mycket&om&Scania&som&bolag&och&

genom&ett&begränsat&antal&kontakter&i&form&av&ett&Key&Account^&team,&anser&denne&att&det&är&enklare&

att&bygga&upp&ett&förtroendekapital&hos&kunden.&Även&respondenterna&på&Ericsson&anser&att&KAM&bör&

leda&till&ökad&kundnöjdhet&vilket&också&verifieras&av&Toyota&som&beskriver&att&de&sedan&starten,&inte&

har&tappat&någon&av&sina&nyckelkunder,&något&som&uppges&vara&ett&tecken&på&att&nyckelkunderna&

faktiskt&är&nöjda.&

Möjlighet%att%sälja%till%förlust%idag%då%detta%tas%igen%under%livstiden%
Ett&antal&respondenter&från&Scania&hoppas&att&KAM&ska&göra&att&ett&“life^cycle^tänk”&fås,&det&vill&säga&

att&det&till&exempel&finns&möjlighet&att&sälja&fordon/motorer&till&förlust&idag&för&att&sedan&ta&igen&det&

på&bland&annat&reservdelsförsäljning&under&fordonens/motorernas&livslängd,&något&som&det&inte&

anses&finnas&möjlighet&till&idag.&Ett&exempel&på&detta&ges&i&form&av&försäljningen&av&stadsbussar&där&en&

mycket&stor&potential&på&eftermarknaden&beskrivs&finnas.&Då&Scania&säljer&exempelvis&100&

stadsbussar&till&en&stad&som&förväntas&rulla&där&i&10^15&år,&kommer&en&stor&mängd&

eftermarknadsförsäljning&äga&rum&till&följd&av&slitage&på&dessa&bussar,&vilket&innebär&en&stor&potentiell&

framtida&intäkt.&Dessa&bussar&skulle&därför&kunna&säljas&med&förlust&från&fabriksledet&då&detta&kan&tas&

igen&på&eftermarknadsförsäljningen&och&leda&till&en&bra&affär&över&tiden&för&Scania.&Detta&är&i&

dagsläget&inte&möjligt&eftersom&varje&led&inom&Scania&har&som&mål&att&vara&lönsamt&vid&all&typ&av&

försäljning&som&tidigare&har&beskrivits.&Till&följd&av&Scanias&därmed&begränsade&möjligheter&att&ge&

stora&rabatter&vid&en&initial&försäljning,&finns&risken&att&kunden&väljer&att&gå&till&en&konkurrent&som&kan&

ge&denna&typ&av&rabatt.&Scania&har&dock&alldeles&nyligen&startat&något&som&kallas&“Bus&Business&
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Committee”&där&några&av&de&högsta&cheferna&på&Scania&är&delaktiga.&I&“Bus&Business&Committee”&kan&

beslut&om&den&här&typen&av&affärer&tas&som&till&exempel&att&sälja&300&bussar&till&ett&rabatterat&pris&då&

affären&i&det&långa&loppet&kommer&att&bli&lönsam.&Detta&system&beskrivs&dock&som&ganska&trögrörligt&

och&KAM&skulle&därför&kunna&fylla&en&funktion&menar&den&ansvariga&för&försäljningen&av&stadsbussar.&&

5.6.1.3%Hårdare%värden%som%skapas%till%följd%av%KAM%
Inom&stadsbussegmentet&finns&idag&endast&omkring&tio&riktigt&stora&aktörer.&Scania&har&en&relativt&

liten&marknadsandel&hos&dessa&aktörer,&och&tar&i&dagsläget&inte&vara&på&den&potential&som&finns&hos&

dessa.&Den&ansvarige&för&försäljningen&av&stadsbussar&menar&att&KAM&skulle&kunna&vara&ett&sätt&att&

arbeta&för&att&bättre&bygga&relationer&till&dessa&större&aktörer&och&på&så&sätt&öka&sin&marknadsandel.&

Denna&fördel&är&något&som&tydligt&uppmärksammats&på&Toyota&i&fallet&med&Schenker.&Då&Toyota&inte&

behandlade&detta&företag&som&en&nyckelkund,&beskrivs&att&de&endast&hade&en&marknadsandel&på&15&%&

hos&Schenker&jämfört&med&dagens&32&%.&Anledningen&till&att&marknadsandelen&ökat,&tror&en&av&

Toyotas&Key&Account&Managers&beror&på&att&KAM&skapar&ett&engagemang&hos&kunden&vilket&gör&det&

enklare&för&Toyota&att&bli&en&stor&leverantör&till&dem.&Även&chefen&för&Buses&&&Coaches&hoppas&att&

KAM&ska&ge&ökade&volymer:&

&

“Det"är"ju"att"vi"blir"mer"professionella"och"att"vi"genom"att"jobba"med"det"professionellt"också"kan"

öka"i"volym...”&[Klas&Dahlberg,&chef&för&Buses&&&Coaches,&Scania,&2012^04^02]&

&

Liknande&beskrivs&också&inom&Scania&Engines&där&respondenterna&menar&att&Scania&troligen&inte&fått&

affärerna&med&varken&Terex&eller&Doosan&om&de&inte&hade&skapat&Key&Accounts^&team&runt&dessa&

kunder.&Dessa&team&har&i&realiteten&skapats&redan&innan&kunderna&är&knutna&till&Scania&och&har&

använts&i&bearbetningen&av&dessa&kunder.&&

&

Den&ansvarige&för&Scania&Mining&tror&att&koncernen&för&att&överleva,&vara&konkurrenskraftiga&och&

tjäna&mera&pengar,&måste&öka&sin&försäljning&av&olika&typer&av&tjänster.&Ett&sätt&att&öka&mängden&

tjänster,&tror&denne&är&genom&en&närmare&relation&med&kunderna,&vilket&i&sin&tur&kräver&någon&form&

av&KAM&för&att&åstadkomma&detta.&Respondenten&ser&exempelvis&att&om&Scania&redan&säljer&chassier&

till&en&viss&kund,&skulle&KAM&kunna&bidra&till&att&en&bättre&relation&fås&och&göra&att&Scania&lär&känna&

och&förstår&kunden&bättre.&Det&skulle&då&skapa&ett&utmärkt&tillfälle&för&att&sälja&andra&tjänster&till&

chassierna,&som&till&exempel&reservdelar&och&finansiering.&Detta&skulle&dessutom&bidra&till&bättre&

lönsamhet&för&Scania&ur&det&perspektivet&att&de&har&en&högre&marginal&på&tjänsterna&än&på&själva&

chassierna.&Detta&är&precis&vad&som&beskrivs&ha&hänt&på&Toyota.&Trots&att&priset&på&själva&hårdvaran&

har&pressats,&det&vill&säga&på&trucken,&har&Toyota&ändå&lyckats&behålla&sin&lönsamhet&hos&sina&
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nyckelkunder&genom&att&erbjuda&dem&tjänster&runtomkring&själva&trucken.&Vidare&beskrivs&målet&med&

KAM&på&Toyota&vara&att&genom&ett&ökat&engagemang&hos&nyckelkunden,&öka&sin&egen&omsättning:&&

&

“Det"är"ju"alltid"lättare"att"utveckla"en"befintlig"kund"än"att"hitta"en"ny."Gör"du"bra"saker"mot"de"här"

stora"kunderna,"så"får"du"om"du"lyckas,"väldigt"stor"effekt"av"det"med"en"förhållandevis"liten"insats.”&

[Anders&Leward,&Key&Account&Manager,&Toyota,&2012^03^06]&

5.6.1.4%Potentiella%problem%och%nackdelar%med%KAM%för%säljaren%
Precis&som&beskrevs&i&referensramen,&beskriver&också&fallföretagen&att&det&finns&svårigheter&och&

problem&som&måste&överkommas&vid&ett&arbete&med&KAM,&vilket&redogörs&för&nedan.& .&

Skillnader%i%upplevda%nackdelar/risker%hos%de%olika%fallföretagen%
Under&intervjuerna&har&respondenterna&från&företagen&som&i&dagsläget&har&implementerat&KAM&fullt&

ut,&det&vill&säga&Toyota&och&Ericsson,&betydligt&svårare&att&framföra&nackdelar/risker&med&KAM&än&vad&

respondenterna&från&Scania&har.&Key&Account&Managerna&på&Ericsson&menar&att&de&inte&kan&se&några&

direkta&nackdelar&med&KAM,&då&de&har&svårt&att&se&vad&alternativet&skulle&vara&för&Ericssons&

verksamhet.&Vidare&anser&de&att&risken&med&att&inte&ha&KAM&är&större&än&att&ha&det:&&

&

“Jag"kan"inte"komma"på"något"bolag"som"har"den"komplexa"lösningsstrukturen"som"inte"har"någon"

liknande"del"(KAM,&författarnas&anm.)&Om"det"är"ren"transaktionsförsäljning"så"man"inte"behöver"

någon"relation,"ja"då"kanske"man"kan"ha"det,"men"så"fort"det"är"mer"komplex"produktförsäljning"så"

har"jag"svårt"att"se"att"man"inte"har"någon..."oavsett"vad"man"kallar"det.”"[Åsa&Svedenheim,&Key&

Account&Manager,&Ericsson,&2012^03^26]&&

Personalkrävande%
En&nackdel&som&en&av&Key&Account&Managerna&på&Ericsson&ändå&skulle&kunna&se&med&KAM,&är&att&det&

skulle&kunna&bli&för&kostsamt&och&kräva&för&mycket&personal.&Även&chefen&för&Scania&Engines&för&ett&

liknande&resonemang&då&denne&menar&att&organisationen&till&följd&av&KAM&blir&större&eftersom&Key&

Account&Managern&inte&är&någon&som&uträttar&något&egentligt&arbete,&utan&bara&koordinerar,&lite&som&

en&projektledare.&Finns&det&många&Key&Account&Managers&bidrar&det&till&att&som&denne&uttrycker&det,&

att&”organisationen&sväller”,&men&menar&samtidigt&att&detta&är&ett&nödvändigt&ont&då&det&behövs&en&

Key&Account&Manager&för&att&fastställa&en&hög&kundnöjdhet.&Även&Toyota&och&Ericsson&instämmer&i&

att&KAM&drar&resurser.&&

Minskat%engagemang%hos%vissa%parter%
Gemensamt&för&flera&av&intervjupersonerna&är&att&de&tror&att&KAM&skulle&kunna&leda&till&minskat&

engagemang&hos&vissa&parter.&Chefen&för&KAM^organisationen&på&Toyota&menar&att&risken&finns&att&

Key&Account&Managern&blir&för&operativt&styrande,&det&vill&säga&att&vissa&nyckelkunder&lutar&sig&
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tillbaka&och&tänker&att&”det&där&får&Key&Account&Managern&sköta”.&Intervjupersoner&från&Scania&

beskriver&en&annan&typ&av&risk,&nämligen&den&att&engagemanget&hos&Scanias&distributörer&och&

återförsäljare&kan&minska&om&Scanias&huvudkontor&(F&F)&tar&över&affären&för&mycket.&Även&om&Scania&

har&en&Key&Account&Manager&tillägnad&nyckelkunden,&menar&chefen&för&Buses&&&Coaches&att&det&

måste&vara&den&lokala&återförsäljaren&som&bistår&kunden&med&reservdelar&och&service&och&att&det&

därför&inte&är&bra&om&engagemanget&hos&den&lokala&återförsäljaren&minskar.&&

Fåtal%personer%hanterar%relationen%till%nyckelkunden%
Ytterligare&ett&problem&med&KAM&som&flera&av&respondenterna&tar&upp,&är&att&det&finns&en&risk&

kopplad&till&att&relationen&till&nyckelkunden&bara&hanteras&av&en&eller&ett&fåtal&personer.&På&Ericsson&

beskriver&en&av&respondenterna&att&om&dessa&personer&inte&skulle&göra&ett&tillräckligt&bra&jobb&eller&

inte&har&en&bra&relation&till&nyckelkunden,&skulle&det&kunna&ge&en&felaktig&bild&av&dem&som&företag,&

vilket&är&en&åsikt&som&också&delas&av&Product&Directorn&på&Scania.&Den&senare&ser&vidare&att&problem&

kan&uppstå&vid&överlämningen&av&denna&roll,&det&vill&säga&om&den&nuvarande&Key&Account&Managern&

slutar.&Att&lämna&över&de&stora&mängder&kontakter&till&en&ny&Key&Account&Manager&som&denne&har&

knutit,&görs&inte&helt&enkelt.&En&lösning&på&detta&problem&är&enligt&denne&till&viss&del&att&även&andra&

personer&i&Key&Account^&teamet&har&relationer&till&personer&hos&kunden&för&att&inte&bli&alltför&

beroende.&Denna&problematik&nämns&även&av&chefen&för&KAM^organisationen&på&Toyota&som&anser&

att&deras&egen&KAM^organisation&är&sårbar&då&de&är&så&få&Key&Account&Managers.&Om&en&av&Key&

Account&Managerna&skulle&sluta,&menar&denne&att&det&skulle&ta&lång&tid&för&en&ny&person&att&sätta&sig&

in&i&hur&kunden&fungerar,&då&mycket&av&affärerna&sker&till&följd&av&en&personlig&relation&vilket&är&en&

tidsödande&process.&!

Ej%effektivt%resursutnyttjande%
Några&av&de&intervjuade&på&Scania&är&inne&på&att&KAM&kan&leda&till&att&resurser&inte&utnyttjas&effektivt.&

Senior&Program&Managern&för&Terex&anser&att&KAM&kan&göra&att&det&blir&en&mindre&tydlig&organisation&

internt,&vilket&kan&leda&till&att&dubbelarbete&genomförs.&Detta&då&Key&Account&^&teamet&kan&arbeta&för&

att&lösa&ett&problem&åt&sin&nyckelkund&som&i&samma&stund&också&andra&personer&inom&organisationen&

arbetar&för&att&lösa.&För&att&denna&ineffektivitet&inte&ska&uppstå,&menar&denne&att&kommunikationen&

måste&förbättras.&&

&

Vidare&ser&chefen&för&Scania&Engines&att&det&finns&risk&för&resursslöseri&under&perioder&med&lägre&

arbetsbelastning&från&nyckelkunden&och&att&det&då&finns&en&risk&för&att&personerna&i&Key&Account^

teamet&fyller&ut&sin&dag&med&arbetsuppgifter&som&egentligen&inte&ger&något&värde&för&nyckelkunden.&

Även&den&ansvarige&för&försäljningen&av&marinmotorer&tar&upp&minskad&flexibilitet&som&ett&faktiskt&

observerat&problem&med&KAM&då&enheten&genom&att&dedicera&ett&antal&personer&till&en&specifik&kund,&
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gör&att&det&blir&svårare&att&parera&uppgångar&och&nedgångar&i&arbetsbelastningen&inom&Scania&

Engines.&&

Interna%konflikter%%
Den&ansvarige&för&International&Fleet&Sales&ser&problematiken&med&att&KAM&då&den&drivs&på&

huvudkontorsnivå,&går&in&och&styr&i&andra&avdelningars&områden.&KAM&innebär&att&ta&ett&helhetsgrepp&

om&en&affär&och&även&om&KAM^organisationen&har&mandat&att&göra&detta,&kan&det&vara&en&källa&till&

konflikt.&Denne&menar&att&det&inte&uppskattas&att&någon&annan&gör&affärer&över&huvudet&på&den&som&

är&ansvarig&för&ett&visst&område&och&dess&lönsamhet.&För&att&hantera&denna&svårighet,&krävs&enligt&

respondenten&därför&mycket&tid&till&intern&kommunikation,&politik&och&förankring&i&organisationen.&&

Osäkerhet%
Som&ett&slutligt&problem&kring&KAM,&kan&osäkerhet&nämnas.&Toyota&beskriver&att&KAM&kan&leda&till&att&

företaget&drar&på&sig&mer&risker.&De&långa&och&flexibla&uppläggen&som&ett&arbete&med&KAM&ofta&

innebär&och&som&i&Toyotas&fall&exempelvis&kan&handla&om&långa&leasingkontrakt,&gör&att&de&tar&över&en&

del&av&den&finansiella&risk&som&normalt&brukar&bäras&av&kunden&själv.&Därför&innebär&ett&arbete&med&

KAM&också&ett&mer&omfattande&arbete&med&riskanalyser.&Med&tiden&menar&Toyota&att&de&lärt&sig&att&

göra&detta&på&ett&mer&strukturerat&sätt&och&att&den&överdrivna&försiktigheten&som&fanns&inledningsvis,&

har&korrigerats&i&takt&med&att&erfarenhet&insamlats.&

5.6.2!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!för!köparen!
För&en&rättvisande&bild&av&KAM,&presenteras&här&också&hur&köparen&uppfattar&att&vara&en&nyckelkund&

och&att&vara&en&del&av&ett&KAM^arbete.&

5.6.2.1%Köparens%syn%på%KAM%
När&den&ansvarige&för&försäljningen&av&stadsbussar&på&Scania&har&varit&i&kontakt&med&de&stora&

stadsbusskunderna&är&det&framförallt&två&saker&de&efterfrågar&och&som&denne&tror&att&KAM&skulle&

kunna&bidra&till&att&förbättra.&Dels&vill&kunderna&ha&en&“single&point&of&contact”&som&representerar&

Scania&på&fabriksnivå,&och&dels&vill&de&bli&behandlade&uniformt&på&alla&marknader,&till&exempel&när&det&

gäller&priser&och&rabatter.&Åsikten&att&KAM&skulle&leda&till&en&“speaking&partner”/”single&point&of&

contact”&från&Scanias&sida,&framhålls&också&som&en&fördel&av&flera&andra&respondenter&på&Scania.&I&

Toyotas&fall&har&KAM&bidragit&till&att&kunderna&blir&behandlade&just&på&ett&uniformt&sätt.&Säljarna&och&

serviceledarna&som&arbetar&lokalt&med&nyckelkunderna&på&Toyota,&stöds&till&stor&del&av&de&avtal&som&

Key&Account&Managern&har&tagit&fram.&Dessa&avtal&skapar&en&struktur&och&gör&att&nyckelkunderna&

bemöts&på&samma&sätt&överallt&och&att&de&får&betala&samma&pris&i&Norrland&som&i&Skåne.&

&

Att&KAM&leder&till&nöjdare&kunder,&bekräftas&av&Toyotas&beskrivning&som&menar&att&de&under&sin&tid&

som&utövare&av&KAM,&inte&har&tappat&någon&nyckelkund&vilket&också&nämnts&tidigare.&Möjligen&kan&
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volymen&ha&minskat&i&enstaka&fall,&men&detta&tillskrivs&snarare&bero&på&att&kunden&har&genomfört&

strukturella&förändringar.&Vad&som&dock&har&hänt,&är&en&förflyttning&av&nyckelkunder&ned&till&

rikskundsnivå&i&de&fall&då&Toyota&upplevt&att&dessa&kunder&inte&lagt&tillräckligt&mycket&energi&på&att&till&

exempel&ta&fram&handlingsplaner&tillsammans&med&dem.&Vidare&beskrivs&att&det&finns&kunder&som&

faktiskt&inte&är&intresserade&av&att&vara&en&del&av&en&KAM^struktur.&Toyota&förklarar&att&de&vid&

implementeringen&trodde&att&KAM&var&något&som&alla&kunder&skulle&tycka&var&ett&mycket&bra&koncept&

och&något&som&alla&skulle&uppskatta,&men&detta&visade&sig&vara&felaktigt.&Anledningen&till&att&inte&alla&

kunder&är&positiva&tycks&något&oklart,&men&bland&annat&framförs&kundens&egna&sätt&att&organisera&sig&

som&en&faktor.&Kunden&kanske&inte&har&möjligheten&att&ha&några&personer&som&arbetar&centralt&mot&

Key&Account&Managerna&på&Toyota,&eller&har&kanske&fullt&upp&med&sin&egen&verksamhet.&&"&

5.7!Mätning!av!värde!till!följd!av!KAM!
I&referensramen&beskrevs&en&mängd&svårigheter&kring&KAM&och&mätning.&Bland&annat&

berördes&att&en&relations&värde,&ofta&bedöms&på&ett&högst&intuitivt&sätt&och&att&arbete&med&

KAM&innebär&att&tidshorisonten&för&utvärdering&förlängs.&I&detta&avsnitt&beskrivs&de&tre&

fallföretagens&syn&på&mätning&av&värdeskapande&till&följd&av&KAM.&

5.7.1!Dagens!uppföljning!hos!fallföretagen!
Flera&av&intervjupersonerna&på&Scania&anser&att&det&finns&en&hel&del&förbättringsmöjligheter&i&de&

finansiella&rapporter&som&används&för&att&följa&kunderna.&Bland&annat&efterfrågar&den&ansvarige&för&

Scania&Mining&möjligheten&att&kunna&se&den&konsoliderade&lönsamheten&för&en&kund&vilket&idag&inte&

kan&göras&fullt&ut,&då&det&finns&en&försvårande&problematik&kring&kundnummer&på&Scania.&Exempelvis&

beskrivs&att&det&i&teorin&går&att&se&vad&en&försäljningsinsats&mot&en&kund&ger&för&intäkter&och&

kostnader,&men&att&detta&i&praktiken&leder&till&mycket&handpåläggning&enligt&ett&flertal&intervjuade&på&

Scania.&&

5.7.1.1%Behovet%av%kundnummer%
Mer&eller&mindre&alla&respondenter&från&Scania&menar&att&ett&problem&kring&uppföljning&på&Scania,&är&

att&de&har&svårt&att&följa&hela&affären&på&en&kund.&Idag&försvinner&information&på&vägen&och&

respondenter&menar&att&det&kan&vara&svårt&att&se&vad&en&specifik&kund&köper&i&form&av&till&exempel&

reservdelar&och&service,&vilket&beror&på&problem&med&kundnummer.&För&att&kunna&följa&den&totala&

lönsamheten&av&en&kund&krävs&att&samma&kundnummer&används&varje&gång&som&kunden&på&ett&eller&

annat&sätt&är&i&kontakt&med&Scania&eller&deras&distributörer/återförsäljare.&Idag&kan&dock&en&kund&få&

service&från&en&återförsäljare&utan&att&få&något&kundnummer&alls,&att&denne&får&fel&kundnummer&eller&

ett&helt&nytt&som&alltså&inte&är&samma&som&det&som&skapades&till&den&ursprungliga&försäljningen&av&

hårdvaran.&&
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&

Orsaken&till&problematiken&med&kundnummer&tillskrivs&av&en&av&respondenterna&vara&att&Scania&inte&

äger&alla&sina&distributörer/återförsäljare&och&att&Scania&inte&har&haft&energin&att&tvinga&dessa&

distributörer/återförsäljare&att&rapportera&tillbaka&till&Scania&med&korrekt&kundnummer.&Att&tvinga&

vissa&distributörer/återförsäljare&att&rapportera&exakt&vad&de&säljer&till&en&specifik&kund,&är&dock&ingen&

lätt&uppgift&enligt&controllern&inom&Scania&Mining.&Att&få&vissa&distributörer/återförsäljare&att&lämna&

ifrån&sig&mer&information&kommer&inte&vara&något&problem&eftersom&de&“är&väldigt&mycket&Scania”,&

men&vissa&icke&Scania^ägda&distributörer/återförsäljare&kommer&inte&vara&villiga&att&ge&ut&denna&typ&

av&information&på&grund&av&att&de&inte&vill&visa&sin&lönsamhet&och&vilket&pris&de&har&till&kund.&Även&

chefen&för&Buses&&&Coaches&tror&att&det&kommer&bli&tungt&att&tvinga&fram&den&här&informationen&från&

alla&distributörer/återförsäljare&och&det&bästa&enligt&denne&skulle&vara&om&det&på&något&sätt&gick&att&

hitta&ett&system&som&låg&över&alla&de&andra&systemen&där&det&gick&att&ta&fram&den&här&typen&av&

information.&Förklaringen&till&att&Scania&inte&tidigare&har&ansträngt&sig&mer&för&att&få&information&från&

distributörer/återförsäljare&är&att&Scanias&modell&bygger&på&att&värde&till&kunden&ska&skapas&genom&

entreprenörskap&ute&hos&återförsäljaren&som&dessutom&har&ett&eget&lönsamhetsansvar.&För&att&

återförsäljarna&ska&lyckas&så&bra&som&möjligt&som&entreprenörer,&har&Scania&låtit&dessa&till&stor&del&

sköta&sig&själva.&&

&

Fallföretaget&Ericsson&har&inte&alls&samma&problematik&med&kundnummer&som&Scania.&Ericsson&har&

möjlighet&att&samla&upp&alla&affärer&som&rör&en&kund&på&ett&kundnummer,&även&om&de&underliggande&

affärerna&kan&vara&spretiga,&vilket&gör&att&Ericsson&kan&följa&hela&affären&på&kundnivå.&Detta&är&också&

det&som&efterfrågas&av&flera&respondenter&på&Scania&och&exempelvis&den&ansvarige&för&Scania&Mining&

beskriver&att&denne&vill&kunna&se&den&konsoliderade&lönsamheten&på&till&exempel&reservdelar,&service&

och&hårdvara&från&både&fabrik,&distributör&och&återförsäljare.&Idag&kan&denne&se&hur&mycket&

reservdelar&som&säljs&från&fabrik&till&en&viss&marknad,&men&inte&hur&mycket&av&de&reservdelarna&som&

säljs&till&gruvkunder,&vilket&denne&är&särskilt&intresserad&av.&Om&Scania&genomförde&

systemförbättringar,&tror&flera&respondenter&att&de&lättare&skulle&kunna&mäta&vad&en&kund&bidrar&med&

och&vidare&att&det&är&viktigt&att&få&fram&vilken&lönsamhet&Scania&har&på&åtminstone&de&största&

kunderna&för&att&kunna&se&var&förbättringsmöjligheter&finns.&Om&Scania&skulle&lyckas&förbättra&sitt&

system&med&kundnummer,&menar&den&ansvarige&för&stadsbussförsäljningen&att&detta&skulle&

möjliggöra&en&utvärdering&av&vilket&värde&som&skapas&av&KAM.&&

5.7.1.2%Uppföljning%på%Scania%
Liksom&den&ansvarige&för&Scania&Mining,&uttrycker&också&Senior&Program&Managern&för&Terex&att&

denne&gärna&skulle&vilja&kunna&se&lönsamheten&på&hela&affären&på&en&kund&eftersom&detta&skulle&
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kunna&underlätta&vid&prisdiskussioner.&Till&exempel&skulle&Scania&kunna&sänka&försäljningspriset&idag&

om&de&tydligt&genom&denna&information&skulle&kunna&se&att&de&kommer&tjäna&igen&pengarna&på&

eftermarknadsförsäljning.&Idag&är&ett&sådant&beslut&något&som&ofta&baseras&på&känsla.&&

&

Chefen&för&Scania&Engines&uttrycker&tvärtemot&övriga&intervjuade&på&Scania,&att&de&rapporter&som&

denne&får&idag&är&tillräckliga&för&utvärdera&om&de&nyckelkunder&som&de&har&identifierat&inom&Scania&

Engines,&är&lönsamma&eller&ej.&Tidigare&har&denna&rapportering&bara&funnits&på&vissa&kunder,&men&

sedan&en&tid&tillbaka&finns&den&på&alla&större&kunder&och&rapporteringen&har&även&blivit&mer&

strukturerad."Controllern&som&arbetar&med&att&ta&fram&dessa&rapporter&berättar&dock&att&

upprättandet&av&rapporterna&kräver&att&schabloner&används&och&att&siffrorna&därför&inte&är&exakta.&

&

Även&inom&Scania&Mining&tas&de&första&stegen&mot&att&ta&fram&uppföljningsrapporter&för&enskilda&

kunder.&Från&och&med&bokslutet&det&första&kvartalet&2012,&ska&de&tio&största&gruvländerna&rapportera&

in&hur&det&ser&ut&för&de&fem&största&gruvkunderna&i&det&landet&och&det&ska&då&bli&möjligt&att&kunna&

följa&till&exempel&hur&lastbilsförsäljningen&ser&ut&till&en&specifik&kund.&Tanken&är&att&intäktssidan&av&

resultaträkningen&så&småningom&ska&brytas&ner&per&kund&och&för&att&detta&ska&fungera&måste&

återförsäljaren&rapportera&tillbaka&till&Scania&centralt&vad&som&säljs&per&kundnummer&enligt&den&

ansvariga&för&Scania&Mining.&KAM&kommer&därför&kräva&att&dagens&uppföljningssystem&ändras:&

&

“Alltså"systemen"finns"i"grund"och"botten"där"och"begreppet"kundnummer"finns"i"systemen,"men"vi"

måste"anpassa"våra"system"för"att"suga"upp"det"här.”"[Bo&Junebrink,&controller&på&Scania&Mining,&

Scania&2012^03^22]"&

&

Vidare&beskrivs&att&Scanias&modulsystem&försvårar&möjligheten&att&följa&en&omfattande&affär&ända&

ned&till&exempelvis&reservdelsnivå,&vilket&i&korthet&innebär&att&Scania&genom&så&få&komponenter&som&

möjligt,&försöker&skapa&en&så&stor&bredd&som&möjligt&i&produktutbudet.&Som&exempel&kan&ges&att&det&

är&samma&typ&av&filter&som&används&i&en&lastbil&som&i&en&buss&vilket&gör&att&en&försäljning&av&ett&

sådant,&leder&till&att&slutkunden&är&okänd.&&&

5.7.1.3%Uppföljning%på%Ericsson%
Till&skillnad&från&flera&av&respondenterna&från&Scania&tycks&de&två&intervjuade&Key&Account&Managerna&

på&Ericsson,&tycka&att&de&uppföljningsrapporter&som&de&idag&får&ger&dem&den&information&som&de&

behöver.&Uppföljningsrapporterna&som&görs&kontinuerligt,&tas&fram&av&Ericssons&controllers&och&

inkluderar&även&ordinarie&kunder&och&alltså&inte&enbart&nyckelkunder.&Rapporterna&är&därmed&inte&

speciellt&framtagna&för&att&passa&KAM&och&de&stora&dragen&i&rapporterna&är&därför&relativt&lika&i&hela&
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organisationen&för&att&nå&så&hög&effektivitet&som&möjligt,&även&om&vissa&delar&av&rapporterna&ändras&

för&att&passa&ett&speciellt&ändamål.&&

&

En&av&Key&Account&Managerna&på&Ericsson&anser&att&de&relativt&tydligt&i&siffror&kan&se&när&det&finns&fog&

för&att&lägga&mer&eller&mindre&prioritet&på&en&kund&och&därmed&måste&omfördela&sina&resurser.&Ett&

minskat&fokus&och&prioritet&på&en&kund,&beror&för&det&mesta&på&att&kunden&har&blivit&mindre,&till&

exempel&att&de&inte&har&lagt&någon&order&på&länge&eller&att&Ericsson&endast&har&kunnat&fakturera&dem&

små&belopp,&vilket&också&syns&i&uppföljningsrapporterna.&Den&andra&intervjuade&Key&Account&

Managern,&uttrycker&också&en&belåtenhet&med&den&information&som&fås&från&controllerna&och&att&

denna&räcker&för&att&de&ska&kunna&fatta&rätt&beslut.&&

5.7.1.4%Uppföljning%på%Toyota%
Toyota&beskriver&att&de&inte&har&några&speciella&mätvariabler&eller&nyckeltal&mer&än&omsättning&och&

lönsamhet&som&de&använder&sig&av&när&de&utvärderar&nyckelkunder.&Till&skillnad&från&Ericsson,&ger&

respondenterna&på&Toyota&bilden&av&att&allt&inte&kan&mätas&i&siffror.&De&beskriver&att&det&oftast&är&Key&

Account&Managern&eller&andra&personer&som&arbetar&nära&nyckelkunden,&som&avgör&om&det&är&

lönsamt&att&fortsätta&behandla&en&specifik&kund&som&en&nyckelkund.&Detta&menar&de&är&ett&beslut&

som&inte&kan&fattas&av&en&controller&då&han&eller&hon&bara&kan&se&siffrorna,&men&inte&vet&så&mycket&

mer&om&kunden.&&

&

En&av&Key&Account&Managerna&på&Toyota&beskriver&att&det&är&svårt&att&se&att&en&viss&intäkt&kommer&

ifrån&att&KAM&används&och&att&det&därför&också&rör&sig&om&subjektiva&bedömningar&vid&utvärdering.&

Toyota&för&hela&tiden&dialog&med&sina&kunder&för&att&få&reda&på&hur&de&upplever&dem&för&att&bedöma&

huruvida&en&kund&ska&fortsätta&behandlas&som&en&nyckelkund&eller&inte.&Fortsätter&kunden&att&anlita&

Toyota&och&vill&utveckla&samarbetet&utan&en&mängd&klagomål,&anser&Key&Account&Managern&att&det&är&

fruktbart&att&behålla&kunden&som&en&nyckelkund.&Vidare&genomför&Toyota&undersökningar&för&att&

komma&fram&till&ett&nöjd^kundindex.&Dessa&riktar&sig&dock&inte&enbart&mot&nyckelkunder&utan&

genomförs&på&alla&typer&av&kunder.&&

5.7.2!Att!avgöra!om!KAM!är!en!lönsam!strategi!
&

“Vi"måste"ju"ha"möjlighet"att"på"något"sätt"summera"upp"vad"är"det"kunden"ger."För"vi"får"ju"inte"

heller"glömma"att"det"gäller"att"det"här"är"en"lönsam"affär"för"oss,"det"är"ju"inte"bara"att"sälja"stora"

volymer,"utan"det"måste"ju"också"vara"lönsamt”&[Klas&Dahlberg,&chef&för&Buses&&&Coaches,&Scania,&

2012^04^02]&

&
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5.7.2.1&Att%kunna%redovisa%intäkter%och%kostnader%%
Både&Key&Account&Managern&på&Toyota&och&Product&Directorn&på&Scania&beskriver&att&det&är&enkelt&

att&se&att&KAM&är&en&lönsam&strategi&på&så&sätt&att&de&är&helt&övertygade&om&att&de&annars&inte&hade&

fått&vissa&stora&kunder&om&de&inte&hade&använt&KAM&mot&dessa.&Den&ansvarige&för&International&Fleet&

Sales&beskriver&dock&att&denne&visserligen&kan&se&hur&mycket&de&tjänar&på&en&affär&med&en&

nyckelkund,&men&att&det&är&svårt&att&veta&om&Scania&hade&kunnat&genomföra&de&affärer&som&idag&

hanteras&av&enheten&också&utan&KAM:s&inflytande&och&att&det&därför&är&svårt&att&särskilja&vad&som&så&

att&sägas&skapas&utöver&det&som&hade&fåtts&ändå.&Den&ansvarige&för&Scania&Mining&beskriver&att&ett&

sätt&att&se&om&KAM&som&strategi&är&lönsam,&är&att&efter&implementeringen&jämföra&med&hur&det&såg&ut&

tidigare.&Exempelvis&skulle&hur&mycket&marknadsandelen&på&alla&tjänster&kring&själva&produkten&ökat,&

till&exempel&service&och&finansiering,&kunna&mätas.&Problemet&uppstår&när&Scania&har&använt&sig&av&

KAM&under&en&längre&tid&eftersom&det&då&blir&svårare&att&jämföra&med&utfallet&innan&KAM&på&grund&av&

att&risken&för&att&fler&händelser&kan&ha&skett&som&påverkar&utfallet&än&bara&KAM,&ökar&med&tiden.&&

&

På&Ericsson&beskrivs&att&de&gör&en&kontinuerlig&utvärdering&och&uppföljning&på&sina&kunder&för&att&se&

om&de&är&lönsamma,&dock&utvärderas&inte&om&KAM&som&strategi&är&lönsam.&Detta&beror&på&att&

Ericsson&är&övertygade&om&att&de&behöver&en&KAM^organisation&för&att&hantera&sina&kunder&och&inte&

ser&några&andra&alternativ.&Ericsson&menar&vidare&att&det&är&svårt&att&avgöra&om&en&specifik&intäkt&

eller&kostnad&kommer&ifrån&att&företaget&använder&sig&av&KAM&eller&istället&från&någon&annan&

aktivitet,&en&uppfattning&som&delas&också&av&Toyota:&&

&

“För"det"är"ju"väldigt"svårt"att"säga,"hur"mycket"av"försäljningen"som"kommer"ifrån"att"man"har"en"

Key"Account"Manager"eller"hur"mycket"som"skulle"kommit"ändå.”"[Erik&Sjöberg,&Key&Account&

Manager,&Ericsson,&2012^03^26]"&&

&

Även&på&Scania&tycks&en&liknande&problematik&finnas,&även&om&Scanias&svårigheter&ligger&på&en&helt&

annan&nivå.&Ett&antal&intervjupersoner&på&Scania&anser&att&Scania&inte&kan&genomföra&

intäkts/kostnadsberäkning&för&en&specifik&kund,&vilket&till&stor&del&beror&på&Scanias&problematik&med&

kundnummer.&En&ytterligare&förklaring&är&att&den&ekonomiska&uppföljningen&på&Scania&traditionellt&

sett&har&varit&geografiskt&uppdelad.&Uppställningen&som&finns&kan&exempelvis&tala&om&hur&många&

motorer&som&sålts&till&Frankrike,&men&uppställningen&berättar&inte&hur&många&motorer&som&sålts&till&

en&specifik&kund.&Dock&har&de&båda&Key&Account^&teamen&inom&Scania&Engines&börjat&skapa&egna&

rapporter&för&att&kunna&följa&sina&nyckelkunder.&I&dessa&rapporter&består&intäkterna&i&princip&av&

försäljningen&av&motorerna.&Tyvärr&är&rapporterna&inte&helt&optimala&just&till&följd&av&att&det&inte&går&

att&få&reda&på&all&information&som&till&exempel&reservdelsförsäljning&varför&schabloner&använts.&
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&

Likaså&kostnaderna&är&ett&problem&anser&Product&Directorn&från&Scania&vilket&också&Toyota&och&

Ericsson&är&samstämmiga&i.&De&menar&att&det&är&svårt&att&veta&vilka&kostnader&som&drivs&av&just&den&

här&kunden&och&vilka&kostnader&som&skulle&uppstå&i&alla&fall.&En&förklaring&som&enligt&Senior&Program&

Managern&för&Terex&kan&ges&till&varför&det&är&svårt&att&se&vad&en&specifik&försäljningsinsats&genererar&

för&intäkter/kostnader,&är&på&grund&av&att&denna&typ&av&affärer&har&mycket&långa&ledtider.&En&

försäljningsinsats&i&form&av&exempelvis&en&kampanj,&kommer&inte&leda&till&att&försäljningen&ökar&från&

en&månad&till&en&annan,&vilket&försvårar&uppföljningen.&&

&

För&att&anpassa&sina&finansiella&rapporter&bättre&till&KAM&tycker&Product&Directorn&att&Scania&redan&

när&de&första&stegen&mot&ett&Key&Account^&team&runt&en&kund&tas&och&den&första&bearbetningen&av&

kunden&börjar,&ska&ta&fram&en&kontostruktur&för&den&typ&av&utgifter&som&då&uppkommer.&Idag&jobbar&

de&istället&med&att&försöka&efterhandskonstruera,&vilket&ibland&leder&till&att&vissa&kostnader&bokförs&på&

nyckelkunden&fast&de&inte&borde&ligga&där&eller&det&motsatta.&Genom&en&tidig&bokföring&direkt&på&

kunden,&kan&utgifterna&redan&från&början&bokföras&på&rätt&konto&för&att&det&då&tydligare&ska&gå&att&se&

vilka&resurser&som&läggs&på&nyckelkunden.&Respondenten&menar&att&om&detta&gjordes,&skulle&det&gå&

att&se&en&nyckelkund&som&ett&profit&&&loss^center&vilket&inte&sker&idag.&Att&genomföra&denna&

förändring,&tror&inte&respondenten&skulle&vara&någon&större&svårighet&då&de&idag&vet&ungefär&vilka&

kostnader&de&har,&problemet&är&att&kostnaderna&idag&läggs&i&en&stor&klumpsumma.&Exempelvis&läggs&

vid&det&första&stadiet&av&bearbetning&av&kunden&idag&resekostnader&på&kontot&för&industriförsäljning&

och&respondenten&tycker&att&kostnaderna&redan&vid&detta&stadie&borde&läggas&på&ett&konto&speciellt&

skapat&för&resekostnader&på&nyckelkunden&istället.&&

&

Gällande&just&kostnaderna,&beskriver&fallföretagen&olika&sätt&att&se&på&vilka&kostnader&som&skall&tas&

med&i&uppföljningen&av&KAM.&Toyota&och&Scania&tar&i&motsats&till&Ericsson,&inte&med&lönekostnaderna&

för&Key&Account^&teamet,&däremot&tar&Scania&med&till&exempel&kostnader&för&resor&och&besök&till&

kunden.&Ericssons&uppföljningsrapport&är&uppdelad&på&olika&kostnadsnivåer;&kostnader&för&Key&

Account^teamet,&kostnaden&för&själva&produkten&samt&kostnaden&för&projekt&som&till&exempel&att&

hjälpa&kunden&att&implementera&produkter.&&

5.7.2.2%Vilka%nyckeltal/mätvariablar%är%lämpliga%för%att%utvärdera%nyckelkunder%
Ericsson&utvärderar&kontinuerligt&sina&kunder&och&använder&sig&av&ett&antal&olika&KPI:er.&Exempel&på&

dessa&KPI:er&är&antalet&order,&nettoförsäljning,&marginal,&rörelsekapital&i&procent&av&nettoförsäljning&

och&kundnöjdhetsindex.&Ericsson&är&även&intresserade&av&hur&kassaflödena&ser&ut,&det&vill&säga&hur&

snabbt&de&får&betalt&från&kunderna&och&hur&lager&omsätts.&En&av&Key&Account&Managerna&på&Ericsson&
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beskriver&vidare&att&de&där&använder&sig&av&relativt&hårda&faktorer&när&de&utvärderar&sina&kunder,&

vilket&kan&jämföras&med&de&mätvariabler&som&controllern&på&Scania&Mining&anser&skulle&vara&lämpliga&

att&använda&om&Scania&skulle&implementera&KAM&på&en&bredare&basis.&Denne&anser&att&det&då&skulle&

vara&intressant&att&mäta&saker&som&hur&trogna&kunderna&är&och&hur&deras&beteende&på&

eftermarknaden&ser&ut,&vilka&kan&klassas&som&mjukare.&

&

5.7.2.3%Användningen%av%magkänsla%
!
“Uppföljning"används,"men"det"handlar"också"om"känsla"och"det"är"ibland"den"som"skriker"högst.“&

[Hans&Wising,&Senior&Program&Manager&för&Terex,&Scania,&2012^03^28]&

&

Det&är&tydligt&utifrån&flera&av&intervjuerna&att&magkänsla&är&något&som&ofta&används&kring&KAM,&

exempelvis&när&företagen&ska&bedöma&om&en&kund&ska&fortsätta&att&behandlas&som&en&nyckelkund&

eller&hur&omfördelningen&av&resurser&mellan&olika&kunder&ska&se&ut.&Key&Account&Managern&från&

Toyota&uttrycker&flera&gånger&under&intervjun,&att&det&är&svårt&att&veta&vilket&värde&som&har&skapas&

specifikt&av&KAM&eller&att&säga&att&lönsamheten&har&ökat&just&till&följd&av&KAM.&Respondenten&menar&

att&bedömningarna&ofta&är&subjektiva&och&att&de&många&gånger&baseras&på&magkänsla.&Vidare&anser&

denne&att&det&inte&går&att&räkna&ut&vad&KAM&bidrar&med&i&kronor,&vilket&är&en&åsikt&som&delas&av&Key&

Account&Managerna&från&Ericsson.&Intervjupersoner&från&Scania&för&även&de&ett&liknande&resonemang,&

då&de&framför&att&beslutet&kring&vilka&kunder&Scania&ska&lägga&extra&prioritet&på,&till&stor&del&är&baserat&

på&magkänsla.&Vidare&anser&den&ansvarige&för&Scania&Mining&att&Scania&idag&inte&har&något&bra&

mätistrument&för&att&vara&säkra&på&att&de&fokuserar&på&rätt&kunder.&Skulle&detta&finnas,&menar&denne&

att&mätinstrumenten&skulle&visa&att&Scania&många&gånger&lägger&sina&resurser&på&fel&kunder.&Den&

intervjuade&controllern&inom&Scania&Mining&delar&denna&åsikt&då&denne&anser&att&många&inom&Scania&

ofta&kan&ha&en&uppfattning&om&saker&och&ting,&men&att&de&också&många&gånger&har&fel&då&de&bara&ser&

en&liten&del&av&hela&kakan.&

5.8!Sammanfattning!av!värdeskapande!till!följd!av!KAM!
Precis&som&gjordes&i&referensramen,&sammanfattas&nedan&dels&det&värde&som&skapas&till&följd&av&de&

fem&faktorerna&som&KAM&enligt&definition&som&gjorts,&består&av&och&dels&det&värde&som&de&tre&

fallföretagen&anser&skapas&till&följd&av&“hela”&begreppet&KAM:&
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Figur&5:&Värdeskapande&enligt&de&fem&faktorerna&enligt&intervjuerna&

Figur&6:&Värdeskapande&till&följd&av&"hela"&begreppet&KAM&enligt&intervjuerna&
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Kapitel!6.!Analys!
I"detta"kapitel"förenas"de"genomförda"intervjuerna"med"det"teoretiska"ramverket"och"en"analys"och"

diskussion"kring"intressanta"områden"förs.""

"

6.1!Begreppet!KAM!
I&referensramen&presenterades&att&det&finns&en&uppsjö&av&olika&namn&och&begrepp&för&samma&

underliggande&koncept.&Detta&har&även&visat&sig&vara&fallet&under&empiriinsamlingen&och&en&

begreppsförvirring&är&framträdande.&&

6.1.1!Begreppsförvirring!
Under&de&genomförda&intervjuerna&framkommer&att&själva&begreppet&KAM&ställer&till&en&del&

huvudbry,&vilket&även&visades&i&referensramen.&Den&första&problematiken&berör&den&tre&bokstäver&

långa&förkortningen&och&i&detta&examensarbete&har&författarna&valt&att&särskilja&

managementkonceptet&Key&Account&Management&från&den&person&som&arbetar&med&KAM,&det&vill&

säga&Key&Account&Managern&genom&att&inte&använda&samma&förkortning&för&olika&saker.&Detta&är&

något&som&inte&alltid&gjorts&i&de&artiklar&som&är&grunden&för&detta&examensarbete,&vilket&lett&till&

förvirring&för&författarna&själva.&Denna&användning&av&ett&och&samma&begrepp;&KAM,&till&två&olika&

saker,&har&också&förvirrat&de&personer&som&intervjuats&och&ordet&“KAM”&i&en&ställd&intervjufråga&har&

därför&uppfattats&på&olika&sätt&beroende&på&den&intervjuades&uppfattning.&Utöver&denna&

begreppsförvirring,&tillkommer&det&faktum&att&det,&framförallt&internationellt&sett,&också&finns&andra&

begrepp&än&Key&Account&Management&som&till&exempel&National&Account&Management&(NAM)&eller&

Strategic&Account&Management&(SAM).&En&rad&författare&har&beskrivit&att&det&egentligen&inte&tycks&

finnas&någon&skillnad&mellan&begreppen,&exempelvis&Al^Husan&och&Brennan&(2009)&eller&Boles&et&al.&

(1999),&vilket&inte&gör&detta&område&mer&lättförståeligt.&&

&

Författarna&till&detta&examensarbete&har&i&litteraturen&inte&sett&någon&förklaring&till&varför&det&finns&

denna&förvirring&kring&begreppen,&men&det&skulle&eventuellt&kunna&förklaras&av&att&konceptet&länge&

setts&som&något&som&inte&akademiker&ska&intressera&sig&för&(McDonald&et&al.,&1997).&Därför&tycks&det&

som&att&företagen&har&fått&ett&försprång&inom&detta&område&och&att&de&akademiska&verken,&

åtminstone&historiskt&sett,&därför&hamnat&lite&efter.&Utvecklingen&av&KAM,&har&drivits&av&faktorer&som&

påverkat&företagen&såsom&större&försäljningar,&högre&kostnader&för&försäljningar&(Benson&et&al.,&2006;&

Cardozo&et&al.,&1987)&och&att&företag&växt&sig&allt&större&(Rehme&2001;&Benson&et&al.,&2006)&och&har&

därför&redan&haft&en&drivkraft&till&dess&framväxt&och&utveckling,&utan&att&akademiker&har&ägnat&sig&åt&

detta.&Utvecklingen&av&begreppen&skulle&därför&kunna&tänkas&ha&skett&på&ett&flertal&platser&parallellt,&
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samtidigt&som&litteraturen&varit&för&sen&att&sammanfatta&konceptet&i&ett&gemensamt&begrepp.&Vidare&

är&KAM&något&som&om&än&vanligt&förekommande,&är&något&som&tycks&ytterst&företagsspecifikt&och&

företag&tycks&göra&sina&egna&val&och&anpassningar&kring&KAM.&Ytterligare&en&förklaring&till&

begreppsförvirringen&bland&de&intervjuade&kan&vara&att&begreppen&KAM&och&Key&Account&Manager&

mer&eller&mindre&alltid&används&gemensamt&på&så&sätt&att&ett&företag&som&arbetar&med&KAM,&också&

har&en&Key&Account&Manager.&Key&Account&Managern&är&den&person&som&särskiljer&själva&KAM^

funktionen&från&den&vanliga&säljorganisationen&och&därför&kan&det&tyckas&naturligt&att&en&person&som&

beskriver&fenomenet,&kan&hänvisa&både&till&KAM&som&koncept&och&Key&Account&Managern,&då&det&är&

Key&Account&Managern&som&är&stommen&i&KAM.&&

6.1.2!Skild!syn!på!vad!som!avses!med!KAM!
Den&beskrivna&begreppsförvirringen&skulle&också&kunna&vara&förklaringen&till&att&det&inte&tycks&finnas&

någon&allmängiltig&definition&som&anammats&av&akademiker&såväl&som&praktiker.&Istället&görs&egna&

definitioner&och&en&stor&mängd&artiklar&innehåller&också&någon&typ&av&förklaring&till&hur&de&ser&på&

KAM.&Detta&var&också&förklaringen&till&att&författarna&till&detta&examensarbete&ansåg&att&det&var&viktigt&

att&i&ett&inledningsskede&skapa&en&definition.&Även&praktiker&skapar&sina&egna&definitioner&av&KAM&och&

exempelvis&kunde&Toyota&visa&sin&egengjorda&definition&(som&tyvärr&inte&får&publiceras&här).&Vidare&är&

detta&något&som&också&flera&av&de&intervjuade&på&Scania&som&kan&sägas&vara&i&ett&tidigare&skede&av&sitt&

KAM^arbete&än&de&övriga&två&fallföretagen,&framför&som&något&som&är&oerhört&viktigt.&De&menar&att&

det&finns&ett&stort&behov&av&att&definiera&hur&de&som&företag&ser&på&KAM&för&att&kunna&ta&nästa&steg&i&

processen&och&fundera&på&KAM&i&en&större&kontext&än&i&de&små&enheter&som&finns&idag.&

&

Författarna&till&detta&examensarbete&anser&att&bristen&på&definition,&är&än&mer&problematiskt&än&

bristen&på&ett&och&samma&begrepp.&Detta&eftersom&det&leder&till&att&företag&och&akademiker&ser&på&

KAM&på&olika&sätt.&Bland&de&tre&fallföretagen&fanns&visserligen&någon&slags&konsensus&kring&vad&de&såg&

som&KAM,&men&det&beskrevs&ofta&på&ett&relativt&omständligt&sätt&och&aldrig&på&ett&enligt&författarna&

mer&fullständigt&plan.&Varje&enskild&intervjuperson&tycktes&beskriva&fragment&av&KAM&och&som&

summerat&visserligen&bildade&en&mer&heltäckande&bild.&&

&

Att&kunna&förmedla&vad&KAM&är&till&den&övriga&organisationen&som&beskrevs&som&viktigt&av&bland&

annat&Toyota,&blir&därför&extra&svårt&om&en&bra&beskrivning&av&vad&KAM&är,&inte&kan&göras.&Bäst&vore&

naturligtvis&om&akademiker&skulle&kunna&enas&om&en&gemensam&definition.&Ett&sämre&alternativ&som&

är&bättre&än&inget,&är&att&varje&företag&i&ett&inledningsskede&av&en&implementering&får&göra&sin&egen&

definition&som&de&kommunicerar&till&den&övriga&organisationen.&Författarna&till&detta&examensarbete&

har&dock&delvis&förståelse&för&att&det&saknas&en&definition.&KAM&är&inte&enbart&ett&sätt&att&öka&sin&
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försäljning&till&väl&utvalda&kunder&(Spencer,&1999),&det&är&en&betydligt&mer&värdeskapande&process&än&

så,&vilket&har&försökt&visats&i&bland&annat&de&fem&faktorerna.&KAM&är&betydligt&mycket&mer&än&endast&

en&försäljningsstrategi&eller&ett&sätt&att&organisera&en&försäljningsavdelning&och&ju&mer&insatta&i&ämnet&

författarna&har&blivit,&ju&mer&komplext&och&tvärfunktionellt&har&det&tyckts&bli.&Detta&är&också&

anledningen&till&att&den&definition&som&gjorts&av&författarna&är&omfattande&och&i&var&och&en&av&de&fem&

faktorerna&gömmer&sig&en&utmaning&i&sig&för&att&KAM&ska&nå&framgång.&Denna&uppenbara&komplexitet&

sammanfattades&bra&i&det&citat&av&Anders&Lewander,&Key&Account&Manager&på&Toyota&som&visades&

tidigare&och&som&beskrev&att&KAM&är&en&livsstil&och&ett&sätt&att&vara.&Genom&att&se&på&KAM&på&detta&

sätt,&ges&en&god&förklaring&till&varför&en&definition&saknas.&Att&beskriva&en&livsstil,&värderingar&och&hur&

ett&företag&är,&är&inte&enkelt&att&sammanfatta&kort&och&därför&är&frågan&kring&en&definition&av&KAM&om&

än&viktig,&också&svårgjord.&Att&se&på&KAM&som&en&livsstil,&kan&också&förklara&varför&företag&ser&ett&

behov&av&att&göra&en&egen&definition&som&passar&dem&själva&utifrån&deras&egna&specifika&

förutsättningar;&deras&livsstil.&&

6.2!Begreppet!värde!
I&referensramen&har&en&modell&av&Pardo&et&al.&(2006)&som&beskriver&olika&nivåer&av&det&värde&som&

skapas&vid&KAM&omnämnts.&Dessa&författare&menar&att&värde&vid&en&KAM^relation&skapas&antingen&av&

säljaren,&nyckelkunden&eller&gemensamt&mellan&säljaren&och&nyckelkunden.&Vid&en&jämförelse&mellan&

den&insamlade&empirin&och&Pardo&et&als&(2006)&modell,&framstår&det&som&att&respondenterna&anser&

att&det&värde&som&skapas&vid&en&KAM&^&relation&hör&hemma&på&den&nivå&som&Pardo&et&al.&(2006)&kallar&

“Relational&value”.&Denna&nivå&innebär&att&värde&skapas&gemensamt&av&säljaren&och&nyckelkunden&

samt&konsumeras&av&dem&bägge.&Respondenterna&är&av&åsikten&att&värde&är&något&som&skapas&

gemensamt&med&nyckelkunden&och&även&påståendet&om&att&värde&är&något&som&konsumeras&av&både&

säljare&och&nyckelkund,&stöds&av&både&referensram&och&övrig&empiri&då&det&där&tydligt&framgår&att&

båda&parter&kan&dra&fördelar&av&KAM&genom&den&uppdelning&av&köpare&och&säljare&som&gjorts.&&

6.3!De!fem!faktorerna!
Precis&som&i&referensramen&samt&i&empirikapitlet&används&även&här&de&fem&faktorerna&strategisk&

betydelse,&nära&relationer,&systemförsäljning,&kundanpassning&och&integration&som&bygger&upp&den&

egna&definitionen&av&KAM&och&som&alla&analyseras&var&och&en&separat.&&

6.3.1!Strategisk!betydelse!
Det&är&tydligt&från&både&teori^&och&empirinsamling&att&både&kvantifierbara&och&mindre&

kvantifierbara&mått&används&vid&ett&företags&urval&av&nyckelkunder.&Ericsson&tycks&i&

större&utsträckning&använda&sig&av&kvantifierbara&mått&vid&urvalet&av&nyckelkunder,&

jämfört&med&Toyota&och&Scania.&Ericsson&nämner&exempelvis&försäljningsvolym&och&

storlek&på&kunden&som&viktiga&urvalskriterier,&medan&Toyota&och&Scania&förutom&hårdare&mått,&också&
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nämner&urvalskriterier&som&att&kunden&finns&på&flera&platser,&att&det&sedan&tidigare&finns&en&bra&

relation&till&kunden&eller&att&kunden&finns&på&en&viktig&marknad.&&

&

Grundtanken&bakom&begreppet&strategisk&betydelse&eller&nyckelkunder&är&paretoeffekten,&det&vill&

säga&att&en&stor&del&av&ett&företags&försäljning&kommer&från&en&handfull&kunder&(Millman&&&Wilson,&

1999).&Detta&är&också&något&som&bekräftas&av&statistik&från&Ericsson,&Toyota&och&Scania&Engines.&I&

Ericssons&fall&står&de&tio&största&kunderna&för&44&procent&av&omsättningen,&på&Toyota&representerar&

14&kunder&omkring&30&procent&av&omsättningen&och&inom&Scania&Engines&skapar&de&tio&största&

kunderna&två&tredjedelar&av&omsättningen.&Därför&beskrivs&det&både&i&litteraturen&och&bland&

fallföretagen,&att&detta&faktum&är&något&som&bör&utnyttjas.&&

&

De&genomförda&intervjuerna&på&Toyota&visade&att&det&viktigaste&kriteriet&för&dem&vid&urval&av&

nyckelkunder&var&potential.&Detta&går&i&enlighet&med&Boles&et&al.&(1999)&och&McDonald&et&als&(1997)&

studier&som&kom&fram&till&att&den&potentiella&storleken&på&en&affär&var&det&viktigaste&urvalskriteriet&vid&

val&av&nyckelkunder.&Även&på&Scania&nämns&potential&som&ett&avgörande&kriterium,&vilket&kan&

jämföras&med&Ericssons&syn.&Ericsson&uttrycker&visserligen&också&att&potential&har&en&betydelse,&men&

poängterar&att&den&faktiska&försäljningen&idag&är&kanske&än&viktigare&då&de&menar&att&de&också&måste&

se&till&affärsnyttan&här&och&nu.&&

&

Något&som&framkom&som&intressant&under&en&av&intervjuerna,&var&att&Ericsson&beskriver&sig&ha&alla&

sina&kunder&i&en&KAM^struktur&vilket&författarna&till&detta&examensarbete&ifrågasatte.&Tanken&med&att&

välja&ut&de&strategiskt&viktigaste&kunderna&att&arbeta&med,&är&just&att&välja&och&begränsa&sig,&inte&att&

kunna&behandla&alla&kunder&som&nyckelkunder&då&det&vore&alltför&kostsamt&(Millman&&&Wilson,&

1999).&Vid&en&närmare&granskning,&visade&det&sig&dock&att&även&om&alla&kunder&bekräftades&befinna&

sig&inom&KAM^strukturen,&gjordes&val&och&prioriteringar&i&bland&dessa.&Därför&ses&inte&heller&alla&

kunder&på&Ericsson&som&nyckelkunder&som&det&först&tycktes&som.&Återigen&finns&alltså&ett&problem&

med&definitioner&och&begrepp&och&det&finns&därför&en&poäng&i&att&undersöka&varje&enskilt&fall&

noggrant&då&företag&tycks&göra&sina&egna&val&avseende&att&se&på&saker&och&ting&kring&KAM.&&

6.3.2!Nära!relationer!
Som&den&mest&framträdande&beskrivningen&av&KAM,&har&relationsbyggande&framkommit&

både&utifrån&litteraturinsamlingen&såväl&som&genom&de&genomförda&intervjuerna.&

Utläggningen&i&detta&kapitel,&blir&därför&liksom&i&referensramen&såväl&som&i&empirikapitlet&

den&mest&omfattande&av&de&fem&faktorerna.&
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6.3.2.1%Belöning%av%relationsbyggande%
Under&empiriinsamlingen&framkom&att&flera&av&respondenterna&ansåg&att&en&viktig&framgångsfaktor&

för&KAM,&är&att&säljarna&inte&belönas&efter&hur&många&produkter&som&säljs&idag&utan&att&de&belönas&för&

att&bygga&långsiktiga&relationer&och&för&den&fakturering&som&skapas&till&kunden&långsiktigt.&Detta&är&

något&som&stöds&av&Walter&(1999)&som&menar&att&det&är&viktigt&att&utvecklandet&av&långsiktiga&

företagsrelationer&uppmuntras&och&belönas.&&

6.3.2.2%Kontextens%betydelse%för%byggandet%av%nära%relationer%
Respondenter&från&Scania&påvisar&att&en&av&de&största&vinningarna&de&skulle&få&om&KAM&

implementerades&i&större&utsträckning&inom&företaget,&skulle&vara&att&det&blev&enklare&att&hantera&

kunder&som&befinner&sig&i&flera&länder.&Detta&var&även&en&av&anledningarna&till&att&Terex&fick&ett&Key&

Account^team&tilldelat&sig&då&Terex&har&produktionsorter&i&flera&länder&som&kräver&samordning.&

Walters&(1999)&studie&stödjer&detta&och&menar&att&hanteringen&av&företag&som&befinner&sig&i&en&

internationell&kontext,&underlättas&om&det&finns&en&person&som&är&hängiven&att&bygga&relationer,&till&

exempel&en&Key&Account&Manager.&Denne&menade&att&språk&och&kultur&skapade&barriärer&mot&

effektivt&relationsbyggande&som&lättare&hanteras&genom&existerandet&av&en&Key&Account&Manager.&

Då&artikeln&är&publicerad&år&1999,&skulle&det&kunna&ifrågasättas&om&det&inte&har&hänt&saker&sedan&dess&

vad&gäller&internationalisering,&men&att&det&fortsatt&skulle&vara&ett&problem&bekräftas&av&controllern&

på&Scania&Mining.&Författarna&tror&visserligen&att&språkbarriärerna&sannolikt&har&minskat,&men&menar&

att&kultur&är&något&som&är&mer&trögföränderligt&och&att&det&som&Walter&(1999)&menar,&därför&fortsatt&

borde&vara&ett&problem.&

&

Inte&bara&kundens&geografiska&splittring&är&en&faktor&som&gör&att&KAM&kan&vara&lämpligt,&även&det&

säljande&företagets&utseende&har&betydelse.&Exempelvis&beskriver&Rehme&(2001)&att&ett&införande&av&

KAM&kan&vara&ett&resultat&av&att&koordinering&behövs&då&en&enskild&kund&servas&av&flera&olika&

avdelningar,&divisioner&etcetera,&och&den&historiska&utvecklingen&till&produkt^&och&geografiska&

divisioner&har&menar&Rehme&(2001),&inte&tagit&hänsyn&till&behoven&hos&de&större&kunderna.&För&att&

serva&dessa&kunder&på&ett&bra&sätt,&behövs&koordinering&mellan&olika&enheter&för&att&kunden&ska&

slippa&ha&alltför&många&kontakter.&Detta&är&också&det&som&uttrycks&vara&en&anledning&till&

implementering&på&alla&tre&fallföretag&och&exempelvis&beskriver&den&ansvariga&för&International&Fleet&

Sales,&Key&Account&Managerns&roll&att&koordinera&som&en&av&huvuduppgifterna.&&

&

En&annan&av&de&stora&vinningarna&med&KAM&för&fallföretagen&är&att&de&kommer&närmare&

nyckelkunderna,&vilket&gör&det&enklare&att&förutspå&deras&behov.&Detta&bekräftas&av&Boles&et&al.&

(1994)&som&menar&att&den&speciella&relationen&som&skapas&till&nyckelkunderna&leder&till&att&företaget&

på&ett&bättre&sätt&kan&förstå&dessa&kunders&behov&och&även&kunna&erbjuda&dem&bättre&tjänster.&&&
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6.3.2.3%Information%och%kommunikation%
Respondenter&beskriver&liksom&teorin,&att&information&och&kommunikation&är&nyckelfaktorer&för&en&

lyckad&relation&vilket&gäller&framförallt&en&KAM^relation&(Ojasalo,&2001;&Ojasalo,&2002).&Toyota&

beskriver&exempelvis&att&de&fått&ett&mer&långsiktigt&tänk&till&följd&av&KAM&och&att&dialog&med&kunden&

kan&föras&på&ett&annat&sätt&om&framtiden.&Exempelvis&har&de&bättre&kunnat&hantera&en&nedläggning&

då&vetskapen&om&detta&faktum&kommit&tidigare&än&vad&som&annars&hade&varit&fallet&om&en&etablerad&

KAM^relation&inte&hade&funnits.&Information&går&även&åt&det&andra&hållet&och&på&Toyota&erbjuds&

nyckelkunder&rapporter&om&deras&egen&verksamhet.&&

&

Walter&(1999)&beskriver&det&ständiga&lärandet&mellan&parterna&som&något&som&måste&finnas&för&att&i&

så&stor&utsträckning&som&möjligt&utnyttja&en&relations&potential.&Därför&menar&denne&att&viktiga&

uppgifter&i&relationen&är&att&söka,&filtrera,&bedöma&och&lagra&information&om&nyckelkunden,&om&dess&

strategier,&mål,&potential&och&problem.&Detta&är&något&som&stämmer&väl&in&på&Toyota&som&beskrivit&

att&de&exempelvis&arbetar&med&att&ta&fram&SWOT^analyser&för&varje&nyckelkund&utifrån&dennes&såväl&

som&sitt&eget&perspektiv.&Vidare&görs&handlingsplaner&utifrån&nyckelkundens&målsättningar.&Denna&

information&skall&sedan&spridas&vidare&i&organisationen&till&de&personer/funktioner&som&den&berör&

enligt&Walter&(1999).&Denna&interna&informationsspridning&är&något&som&Toyota&beskriver&som&en&

utmaning&och&som&något&som&inte&görs&helt&lättvindigt.&Inga&bra&flöden&för&kommunikation&sägs&

finnas&eller&någon&tydlig&struktur&för&hur&och&när&information&ska&delas.&&

6.3.2.4%Internt%stöd%% %
Den&ansvariga&för&försäljning&av&marinmotorer,&menar&att&brist&på&information&kan&leda&till&

oförståelse&eller&konflikter&internt&inom&den&övriga&organisationen.&Saknas&information&kring&kunden&

och&dess&affärer,&riskerar&Key&Account^&teamet&att&inte&få&tillgång&på&resurser&eller&stöd&och&hjälp&från&

övrig&verksamhet.&Vidare&beskrevs&i&litteraturen&att&den&faktiska&informationsdelningen&till&stor&del&

beror&på&attityder&och&parternas&förtroende,&vilket&är&något&som&det&säljande&företaget&måste&

förtjäna&genom&dess&prestation&över&tiden&(Ojasalo,&2001).&Detta&är&något&som&uttrycks&på&Toyota&i&

form&av&att&det&är&viktigt&att&Key&Account&Managern&inte&byts&ut&för&ofta&för&att&inte&förtroendet&som&

byggts&upp&ska&gå&förlorat.&Positionen&som&Key&Account&Manager&är&unik&och&ett&övertagande&av&

rollen&kräver&tid.&Dels&behövs&tid&för&att&vinna&förtroende&och&att&bygga&upp&en&kommunikation&med&

kunden&och&dels&tar&det&tid&att&förstå&de&individuella&behoven&och&kraven&hos&kunden.&(Walter,&1999)&&

&

De&kunder&som&kan&betraktas&som&nyckelkunder&ställer&ofta&högre&krav&på&sina&leverantörer&vad&

gäller&exempelvis&kvalitet&och&service&(Walter,&1999)&och&för&att&möta&dessa&krav,&krävs&att&Key&

Account&Managern&har&mandat&att&också&kunna&utföra&de&handlingar&som&krävs&för&att&kunna&

utveckla&relationen&(Benson&et&al.,&2006;&Walter,&1999;&Rehme,&2001).&Detta&är&också&tydligt&utifrån&
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flera&av&de&genomförda&intervjuerna&och&alla&tre&fallföretag&instämmer&i&att&Key&Account&Managern&

måste&ha&befogenheter&att&ta&beslut,&men&också&att&KAM&måste&vara&förankrat&hos&ledningen&och&att&

det&måste&finnas&en&samsyn&kring&KAM&inom&organisationen.&Som&beskrevs&fick&Scania&Engines&erfara&

att&ledningen&har&en&betydande&roll&i&att&kommunicera&till&övriga&delar&av&organisationen&att&det&är&

Key&Account&Managern&som&har&det&övergripande&ansvaret&för&nyckelkunden.&Ett&misslyckande&med&

denna&kommunikation,&ledde&till&att&andra&funktioner&genomförde&åtgärder&mot&kunden&vilket&i&sin&

tur&fick&konsekvensen&att&det&därför&inte&gick&att&koordinera&arbetet&på&ett&bra&sätt.&

6.3.2.5%Kostnad%vs%nytta%%
Att&byggandet&av&nära&relationer&till&sina&kunder&skulle&vara&ett&universalknep&för&att&få&ökad&vinst,&

större&möjlighet&till&kvarhållande&av&kunder,&och&en&ökad&vilja&att&rekommendera&företaget&till&andra&

och&så&vidare&(e.g.&Crosby&et&al.,&1990;&Helfert&&&Gemunden,&1998),&är&dock&inte&fallet.&Högre&grad&av&

engagemang&mellan&parterna,&innebär&visserligen&fördelar,&men&kräver&också&mer&resurser&i&anspråk&

för&koordinering&av&aktiviteter&och&interaktion&mellan&människor.&För&att&etablera&och&underhålla&en&

nära&relation,&krävs&därför&att&kostnaderna&inte&överstiger&nyttan&av&den.&(e.g.&Araujo&et&al.,&1999)&

Detta&kan&tyckas&självklart&och&nämns&också&av&Ericsson&som&uttrycker&att&det&inte&bara&handlar&om&

att&skapa&nöjda&kunder&för&sakens&skull,&utan&att&det&också&i&allra&högsta&grad&handlar&om&att&det&

aktiva&företaget&också&får&ut&något,&såväl&mjukare&som&hårdare&värden.&Det&är&i&detta&resonemang&

som&författarna&anser&att&hela&kontentan&av&detta&examensarbete&finns.&För&att&ett&företag&ska&vilja&

satsa&resurser&på&något&som&bevisat&inte&är&gratis,&är&det&också&viktigt&att&företaget&vet&att&det&skapas&

ett&mervärde&för&dem&genom&detta&sätt&att&arbeta.&Underligt&nog&är&en&utvärdering&av&en&nyckelkunds&

lönsamhet&eller&hela&KAM^konceptet&som&sådant,&ett&underprioriterat&område&och&många&företag&

tycks&nöja&sig&med&ett&intuitivt&sätt&att&utvärdera&vilket&diskuteras&vidare&i&avsnitten&6.5"

Värdeskapande"till"följd"av"KAM&samt&6.6&Mätning"av"värde"till"följd"av"KAM.&

6.3.2.6%Olika%nivåer%på%KAMD%relationen%
Vid&en&analys&av&hur&nära&relationer&fallföretagen&har&med&sina&nyckelkunder,&har&Lambe&och&

Spekmans&(1997)&modell&använts.&Modellen&som&beskrevs&i&referensramen&består&av&tre&olika&nivåer&

av&samarbete&som&finns&i&en&KAM^relation.&De&tre&nivåerna&är;&upprepade&transaktioner,&långsiktig&

relation&och&KAM^allianser.&Inget&av&fallföretagens&relationer&till&sina&nyckelkunder&tycks&befinna&sig&

på&nivån&“upprepade&transaktioner”,&vilket&författarna&till&detta&examensarbete&grundar&i&typen&av&

produkter&som&företagen&säljer.&Företag&vars&KAM^relationer&befinner&sig&på&denna&nivå,&säljer&ofta&

enklare&produkter&vartill&det&är&svårt&att&addera&värde&genom&kringtjänster.&Detta&är&inte&något&som&

är&utmärkande&för&något&av&fallföretagen,&då&alla&tre&säljer&komplexa&produkter&som&de&kan&öka&

värdet&på&genom&kundanpassningar&och&tilläggstjänster.&Ett&ytterligare&utmärkande&drag&för&nivån&

upprepade&transaktioner&är&att&det&inte&finns&någon&ständigt&pågående&relation&mellan&köpare&och&
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säljare.&Denna&bedömning&är&något&svårhanterlig&då&de&studerade&företagen&alla&har&olika&typer&av&

kunder&som&de&ägnar&mer&eller&mindre&uppmärksamhet&åt.&De&långa&projekt&som&finns&på&Ericsson&

kan&knappast&tolkas&som&relationsfria,&vilket&gäller&även&de&två&andra&företagen.&På&Toyota&genomförs&

exempelvis&strukturerade&möten&med&nyckelkunderna&och&kontakter&med&dessa&finns&på&en&mängd&

olika&nivåer.&&

&

Nästa&nivå,&långsiktig&relation,&karakteriseras&av&att&säljare&och&köpare&är&relativt&beroende&av&

varandra&på&grund&av&att&de&har&gjort&investeringar&i&relationen,&men&att&gemensam&planering&saknas.&

Det&torde&vara&relativt&självklart&att&alla&fallföretagen&är&beroende&av&sina&nyckelkunder&då&siffror&

visar&på&att&deras&nyckelkunder&står&för&en&stor&del&av&deras&omsättning.&Den&högsta&nivån,&“KAM^

allianser”,&utmärks&av&en&hög&grad&av&samarbete,&informationsdelning,&icke^&opportunistiskt&

beteende&och&ett&långsiktigt&engagemang.&Författarna&till&detta&examensarbete&har&ansett&att&KAM^

relationerna&hos&alla&tre&företagen&skulle&kunna&befinna&sig&på&den&här&nivån&gällande&de&mest&

komplexa&kunderna.&Detta&grundar&sig&i&att&alla&tre&verkar&vara&intresserade&av&att&skapa&ett&

långsiktigt&engagemang&hos&sina&nyckelkunder.&Slutsatsen&är&att&det&inte&är&glasklart&vart&någonstans&

på&skalan&de&tre&fallföretagens&KAM^relationer&befinner&sig&och&det&är&även&svårt&avgöra&vilket&av&

företagens&KAM^relationer&som&har&nått&den&högsta&graden&av&samarbete.&Den&slutsats&som&kan&dras&

är&att&inget&av&fallföretagen&har&relationer&med&sina&nyckelkunder&som&befinner&sig&på&nivån&

“upprepade&transaktioner”&utan&befinner&sig&alla&någonstans&vid&“långsiktig&relation”&och&“KAM^

allianser”.&&

&

Författarna&till&detta&examensarbete&har&förstått&det&som&att&alla&tre&nivåer&i&Lambe&och&Spekmans&

(1997)&modell&kan&kallas&för&KAM,&vilket&inte&går&i&samklang&med&den&definition&på&KAM&som&används&

i&detta&examensarbete.&På&nivån&“upprepade&transaktioner”&finns&inte&någon&ständigt&pågående&

relation&mellan&köpare&och&säljare&(Webster,&1992),&vilket&således&innebär&att&det&inte&kan&

förekomma&en&nära&relation&mellan&dessa&och&därmed&blir&den&delen&av&definitionen&på&KAM&i&detta&

examensarbete&inte&uppfylld.&Vidare&ska&det&vara&svårt&att&addera&värde&till&de&produkter&som&

befinner&sig&i&relationer&på&nivån&“upprepade&transaktioner”&enligt&Lambe&och&Spekman&(1997).&Även&

detta&motsägs&av&definitionen&på&KAM&i&detta&examensarbete&då&det&enligt&den&går&att&tillföra&värde&

till&produkten&med&hjälp&av&kundanpassning&och&systemförsäljning.&&

6.3.3!Systemförsäljning!
Utgångspunkten&i&detta&examensarbete&har&varit&att&systemförsäljning&måste&existera&för&

att&företaget&ska&kunna&anses&ha&KAM,&vilket&också&nämns&i&den&gjorda&definitionen.&
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Denna&utgångspunkt&förstärks&ytterligare&av&empiriinsamlingen&då&några&av&respondenternas&åsikter&

visat&på&att&det&finns&en&länk&mellan&systemförsäljning&och&KAM.&Dessa&har&beskrivit&att&de&genom&att&

de&arbetar&med&KAM&automatiskt&arbetar&med&systemförsäljning,&och&att&Key&Account^teams&är&

mycket&användbara&vid&bedrivandet&av&systemförsäljning&då&det&behövs&många&olika&kompetenser&

för&att&kunna&genomföra&en&lyckad&sådan,&något&som&Key&Account&Managern&kan&hjälpa&till&att&

sammanföra.&&

&

Den&definition&på&systemförsäljning&som&har&använts&i&detta&examensarbete&är&Millmans&(1996,&

p.632)&definition&som&lyder&enligt&följande:&“systems"selling"involves"offering"and"delivering"a"

comprehensive"“package”"or"“bundle”"of"product/service"attributes"and"benefits"to"selected"

customers”.&Alla&tre&fallföretagen&uppfyller&första&delen&av&denna&definition&då&alla&tre&har&

möjligheten&att&kombinera&sina&produkter&med&olika&typer&av&kringtjänster.&Den&andra&delen&av&

definitionen&uttrycker&att&systemförsäljning&är&något&som&görs&till&utvalda&kunder&(selected&

customers),&vilket&är&något&som&inte&är&lika&självklart.&Enligt&empiriinsamlingen&kan&de&tre&

fallföretagen&i&princip&genomföra&systemförsäljning&till&alla&sina&kunder&och&inte&endast&till&några&få&

utvalda.&Dock&visar&den&insamlande&empirin&att&systemförsäljning&trots&allt&är&något&som&fallföretagen&

främst&genomför&mot&stora&och&strategiskt&viktiga&kunder,&och&de&gör&således&någon&form&av&urval&

när&de&avgör&vilka&kunder&som&ska&få&mest&uppmärksamhet&i&denna&fråga.&Slutsatsen&kan&därför&dras&

att&de&tre&fallföretagen&uppfyller&Millmans&(1996)&definition&på&systemförsäljning.&&

&

Enligt&teorin&finns&det&vidare&tillfällen&då&kunder&har&svårt&att&acceptera&systemförsäljning&och&som&

exempel&gavs&i&referensramen&att&inköparen&ofta&är&bekymrad&över&priset&(Hannaford,&1976).&Fokus&

har&i&detta&examensarbete&inte&legat&på&kundens&upplevelser&av&KAM&även&om&detta&delvis&också&

kommit&upp,&utan&istället&på&säljarens&syn.&Sägas&i&detta&ämne,&kan&ändock&att&Toyota&beskriver&att&

priserna&åtminstone&har&blivit&stabila&mellan&olika&enheter.&Vidare&är&tanken&hos&alla&de&intervjuade&

fallföretagen&samt&också&i&litteraturen,&att&kunderna&ska&bli&nöjdare&genom&att&arbeta&på&detta&sätt.&

Är&kunden&inte&intresserad&av&att&vara&en&del&av&KAM,&kommer&utfallet&inte&att&bli&bra&enligt&Toyota&

och&även&i&litteraturen&beskrivs&att&KAM&som&strategi&endast&blir&effektiv&när&säljare&och&köpare&har&

samma&krav&och&förväntningar&på&relationen&(Piercy&&&Lane,&2006).&Därför&kan&denna&fråga&tyckas&

oviktig&då&varken&kunder&eller&säljare&kommer&att&vilja&ingå&ett&sådant&samarbete&och&istället&vara&mer&

intresserad&av&ett&mer&ordinärt&förhållande&till&varandra.&

&

Avslutningsvis&kan&slutsatsen&dras&att&systemförsäljning&är&viktigt&för&ett&företags&fortsatta&

konkurrenskraft.&Detta&beskrivs&av&Ravald&och&Grönroos&(1996)&studie&som&menar&att&det&är&servicen&

relaterad&till&produkten,&som&särskiljer&företaget&från&dess&konkurrenter.&Detta&sammanfaller&vidare&
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med&några&av&respondenternas&åsikter&om&att&systemförsäljning&är&ett&sätt&att&skapa&ett&attraktivt&

erbjudande&till&kunderna&och&bidrar&till&att&företaget&är&fortsatt&framgångsrikt.&

6.3.4!Kundanpassning!
Enligt&Millman&och&Wilson&(1999)&är&en&del&av&KAM&att&lösa&och&identifiera&problem&i&

samarbete&med&nyckelkunden,&men&det&kan&också&handla&om&att&lösa&nyckelkundens&

problem&på&egen&hand.&Ett&exempel&från&Toyota&där&ett&problem&har&identifierats,&är&när&

kunderna&anser&att&de&får&höga&kostnader&för&trucken&utöver&den&regelbundna&hyran,&till&

följd&av&att&truckfören&åsamkar&trucken&skador.&Då&försöker&Toyota&lyfta&blicken&hos&kunden&för&att&få&

dem&att&inse&att&det&inte&enbart&uppkommer&kostnader&för&skador&på&trucken&utan&även&kostnader&i&

form&av&att&till&exempel&fastigheten&försämras&om&truckföraren&exempelvis&kör&in&i&en&vägg.&Toyota&

kan&då&hjälpa&kunden&att&få&ner&dessa&kostnader&med&hjälp&av&bland&annat&förarutbildning.&&

&

Vidare&beskriver&Millman&och&Wilson&(1999)&att&för&att&det&inte&ska&bli&för&kostsamt&att&behandla&alla&

kunder&individuellt,&behövs&allmänna&och&specifika&processer.&Allmänna&processer&hanterar&den&stora&

majoriteten&av&kunderna,&medan&de&specifika&processerna&är&förbehållna&nyckelkunderna.&Detta&visar&

sig&även&i&empiriinsamlingen&där&det&framgår&att&företagen&är&benägna&att&anpassa&sina&

produkter/tjänster&mer&efter&kundens&önskemål&om&det&är&en&nyckelkund.&Som&en&allmän&process&

skulle&Toyotas&och&Scanias&ordinarie&produktionssystem&kunna&ses.&Genom&dessa&produktionssystem&

har&de&stora&möjligheter&att&anpassa&produkterna&efter&användarens&behov,&vilket&är&något&som&görs&

till&både&nyckelkunder&och&vanliga&kunder.&Denna&typ&av&kundanpassning&stämmer&väl&överens&med&

Harts&(1995)&praktiska&definition&av&kundanpassning&då&det&handlar&om&masstillverkande&

produktionssystem&som&kan&erbjuda&individuellt&kundanpassade&produkter&till&en&låg&kostnad&genom&

flexibla&processer.&Ett&exempel&på&en&specifik&process&sedan,&är&den&specialanpassning&av&motorer&

som&Scania&Engines&gör&för&de&kunder&som&köper&stora&volymer&motorer,&eller&den&kundanpassning&

som&görs&för&ett&stort&stadsbussinköp&till&en&stad.&&

&

Senior&Program&Managern&för&Terex,&beskrev&att&det&genom&KAM&är&lättare&att&få&hela&bilden&av&

kundens&verksamhet,&vilket&leder&till&att&det&är&enklare&att&fatta&rätt&beslut&kring&vilka&anpassningar&

som&ska&göras&till&en&specifik&kund.&Detta&visar&på&att&även&empirin&stödjer&att&det&finns&en&koppling&

mellan&kundanpassning&och&KAM&och&att&det&således&är&korrekt&att&ha&med&kundanpassning&i&

definitionen&av&KAM.&I&referensramen&beskrevs&att&det&ibland&händer&att&kunden&inte&alltid&i&förhand&

vet&vilken&typ&av&lösning&som&är&den&bästa&för&denne&i&ett&långsiktigt&perspektiv,&vilket&beskrevs&gälla&

framförallt&om&en&kund&har&problem&eller&behov&av&komplex&karaktär&som&kräver&en&hög&grad&av&

expertkunskap.&Då&menar&Ojasalo&(2000),&att&köparen&måste&bli&övertalad&att&anta&en&
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produkt/service/lösning&som&inte&omedelbart&bidrar&till&att&uppnå&organisationens&mål,&men&som&

leder&till&kundnöjdhet&och&att&målen&uppnås&i&ett&längre&perspektiv.&För&att&kundanpassning&ska&leda&

till&värdeskapande,&krävs&dock&att&leverantören&vet&vad&kunden&vill&ha&(Ojasalo,&1999),&vilket&KAM&

möjliggör&(Boles&et&al.,&1994).&Detta&är&också&den&uppfattning&som&fås&av&intervjuerna&och&för&att&

säljaren&skall&lyckas&få&köparen&att&anta&en&lösning&som&inte&omedelbart&skapar&det&högsta&värdet,&

krävs&sannolikt&en&stor&portion&tillit&som&nämnts&som&en&framgångsfaktor&för&KAM.&

6.3.5!Integration!!
I&metodkapitlet&nämndes&att&intervjuerna&på&Toyota&fått&en&påverkan&på&utformningen&av&

det&fortsatta&arbetet.&Det&författarna&avsåg&med&detta,&var&det&faktum&att&integration&fram&

till&dess,&inte&hade&uppmärksammats&i&litteraturen&i&den&breda&kontext&som&nu.&Faktorn&

integration&har&utvecklats&från&att&från&de&första&genomförda&intervjuerna&på&Toyota&

kallats&integrerade&processer,&till&att&kallas&endast&integration.&Författarna&såg&från&början&

integrerade&processer&som&något&som&hade&att&göra&med&exempelvis&samarbeten&kring&FoU&mellan&

köpare&och&säljare,&men&med&tiden&har&detta&breddats.&Toyota&talade&nämligen&i&form&av&kontaktytor&

när&författarna&diskuterade&integration&och&långt&senare&har&stöd&för&detta&också&hittats&i&litteraturen&

genom&att&söka&aktivt&efter&detta.&Dessa&kontaktytor&kan&exempelvis&handla&om&FoU&som&hade&

uppmärksammats,&men&författarna&har&valt&att&se&på&integration&i&ett&betydligt&vidare&perspektiv&och&

avser&alla&de&kontaktytor&som&bildas&mellan&två&företag,&vilket&alltså&är&närliggande&nära&relationer,&

men&även&kontaktytor&inom&ett&företag&då&KAM&kräver&en&ökad&kommunikation&mellan&olika&

personer&och&enheter.&Kontaktytorna&behöver&inte&bestå&av&en&dialog&mellan&köpare&och&säljare,&det&

skulle&också&kunna&bestå&av&till&exempel&en&gemensam&webbportal&som&Toyota&beskrev&enligt&

författarna.&Vidare&skulle&också&de&specialanpassningar&av&en&produkt&som&görs&till&en&nyckelkund&

kunna&ses&som&en&typ&av&integration&då&en&relation&som&är&tillräckligt&fylld&av&samarbete,&gör&att&

resurser&knyts&samman&(Håkansson,&1993&i&Rehme&2001;&Narus&&&Anderson,&1995&i&Rehme,&2001).&

&

Integrationsaspekten&skulle&kunna&delas&in&i&två&

delar&som&vardera&får&olika&konsekvenser,&men&

som&kan&sägas&stå&i&ett&inbördes&förhållande&till&

varandra&och&skulle&kunna&kallas&extern&respektive&

intern&integration.&Med&den&externa&integrationen&

avser&författarna&till&detta&examensarbete&den&

integration&som&skapas&mellan&köparen&och&säljaren&till&följd&av&ett&arbete&med&KAM.&Den&interna&

integrationen&är&den&som&sker&internt&hos&säljaren&och&kan&i&viss&mån&sägas&vara&ett&sätt&att&

åstadkomma&den&externa.&För&att&kunna&integrera&sig&med&kunden&och&dess&verksamhet,&krävs&enligt&

Figur&7:&Författarnas&syn&på&integration!
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författarna&också&att&säljaren&skapar&kontaktytor&internt&för&att&få&någon&typ&av&smidighet&i&

arbetssättet.&Ett&arbete&med&KAM&innebär&att&ett&tvärfunktionellt&arbete&krävs&för&att&sy&ihop&en&stor&

affär&bestående&av&exempelvis&både&hårdvara&respektive&mjukvara&som&kräver&att&olika&delar&inom&ett&

företag&behöver&vara&involverade.&Key&Account&Managern&spelar&här&den&avgörande&rollen&som&

spindeln&i&nätet&och&ser&till&att&rätt&kompetens&finns&på&plats&i&rätt&tid,&exempelvis&då&det&uppstår&ett&

problem&hos&kunden.&Om&denna&interna&smidighet&inte&finns&och&Key&Account&Managern&inte&kan&

tillkalla&dessa&snabbt&och&smidigt,&har&inte&den&interna&integrationen&fungerat.&Genom&denna&

beskrivning&syns&också&likheten&mellan&det&sistnämnda&och&koordinering,&vilket&är&ett&begrepp&som&

tycks&nämnas&oftare&i&litteraturen&än&integration.&Författarna&tycker&dock&att&koordinering&är&ett&

smalare&begrepp&och&eventuellt&en&förgrening&av&intern&integration.&Den&interna&integrationen&skulle&

bättre&kunna&liknas&vid&ordet&”livsstil”&som&nämndes&som&en&anledning&till&varför&det&är&svårt&att&

sammanfatta&vad&KAM&egentligen&är.&Istället&för&att&bara&se&det&som&intern&koordinering&att&se&till&att&

personer&finns&på&rätt&plats&i&rätt&tid,&är&intern&integration&sättet&som&människor,&aktiviteter&eller&

resurser&länkas&samman&så&att&de&blir&en&fullständig&del&av&varandra.&Den&externa&integrationen&är&

betydligt&enklare&att&beskriva&och&är&helt&enkelt&alla&de&sammanlänkningar&mellan&personer,&resurser&

eller&aktiviteter&som&sker&mellan&köparen&och&säljaren.&För&att&skapa&en&bra&sammanlänkning&externt,&

krävs&en&bra&intern&integrering&och&exempelvis&är&det&viktigt&att&det&tydligt&är&klargjort&vem&som&ska&

hålla&kontakt&med&en&nyckelkund&i&en&viss&fråga&för&att&inte&ett&problem&kunden&har&ska&falla&mellan&

stolarna&som&beskrevs&ske&på&Scania.&

&

I&referensramen&beskrevs&att&gemensamma&forsknings&^&och&utvecklingsprojekt&&är&vanliga&mellan&det&

säljande&företaget&och&dess&nyckelkunder&(Ojasalo,&2001).&Detta&är&dock&inget&som&verkar&vara&helt&

naturligt&för&fallföretagen.&Varken&Toyota&eller&Scania&har&traditionellt&sett&bedrivit&FoU&i&samarbete&

med&sina&kunder,&även&om&det&har&börjat&komma&mer&och&mer&av&den&typen&av&projekt&på&Scania.&

Ericsson&verkar&vara&det&fallföretag&som&har&kommit&längst&i&detta&hänseende.&Ericssons&nyckelkunder&

beskrivs&påverka&den&produktutveckling&som&sker&och&vidare&finns&det&som&kallas&First&Office&

Application&(FOA)&som&beskrivits&tidigare.&Dock&ska&poängteras&att&FOA&är&något&som&skulle&kunna&

göras&mot&alla&kunder&även&om&det&framförallt&görs&mot&de&mest&prioriterade&kunderna&vilket&

indikerar&att&inte&heller&Ericsson&har&nått&den&“högsta&nivån”&när&det&gäller&gemensam&FoU&med&

nyckelkunder.&&&&

&

I&referensramen&beskrevs&vidare&en&modell&av&Millman&och&Wilson&(1995)&innehållande&de&olika&

faserna&i&en&KAM^relation.&Som&tidigare&har&nämnts,&anser&författarna&till&detta&examensarbete&att&en&

KAM^relation&behöver&komma&upp&på&nivån&“Mid^KAM”&för&att&det&ska&anses&röra&sig&om&integration.&

Denna&nivå&beskrivs&som&en&nivå&där&kontakten&mellan&olika&avdelningar&på&de&båda&företagen&ökar,&
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vilket&är&något&som&tydligt&känns&igen&från&framförallt&de&KAM^relationer&som&Toyota&har&med&sina&

nyckelkunder.&Nivån&“Synergistic^KAM”&som&befinner&sig&ett&steg&upp&på&skalan&och&som&innebär&att&

de&båda&företagen&ses&som&en&stor&enhet&som&skapar&gemensamt&värde&på&marknaden,&känns&dock&

inte&igen&från&de&KAM^relationer&som&har&beskrivits&under&de&genomförda&intervjuerna.&Detta&då&det&

inte&framkommer&några&tecken&på&att&de&KAM^relationer&som&finns&skulle&leda&till&att&fallföretagen&

blir&så&djupt&integrerade&med&sina&nyckelkunder&att&de&tillsammans&ses&som&en&enhet&på&marknaden.&

Millman&och&Wilson&(1995)&menar&vidare&att&målet&inte&är&att&alltid&få&alla&KAM^relationer&att&nå&den&

högsta&nivån.&Högre&nivåer&är&mer&kostsamma&och&därför&är&det&inte&heller&möjligt&att&betrakta&alla&

kunder&som&nyckelkunder.&Detta&bekräftas&av&den&insamlade&empirin&från&Ericsson&där&i&och&för&sig&

alla&kunder&på&ett&eller&annat&sätt&har&kontakt&med&deras&KAM^organisation,&men&företaget&väljer&

ändå&att&prioritera&de&kunder&som&anses&vara&de&strategiskt&mest&viktiga.&&

&

6.3.6%Slutkommentarer%kring%de%fem%faktorerna!!
Den&definition&som&gjorts&varifrån&de&fem&faktorerna&härrör,&har&arbetats&fram&med&tidens&gång,&det&

vill&säga&genom&utvecklandet&av&referensramen&respektive&empirikapitlet.&Definitionen&har&justerats&

för&att&i&detta&examensarbete&presenteras&endast&i&sin&slutgiltiga&form&och&därför&den&variant&som&

författarna&till&detta&examensarbete&anser&vara&den&bästa&beskrivningen&av&vad&KAM&är.&Som&redan&

har&nämnts,&har&författarna&till&detta&examensarbete&valt&att&se&på&de&fem&faktorerna&som&ett&krav&för&

att&det&ska&anses&handla&om&KAM.&Ett&företag&som&anpassar&sina&produkter&efter&kunderna&och&

bedriver&systemförsäljning,&men&som&till&exempel&inte&väljer&ut&strategiskt&viktiga&kunder,&anses&

därför&inte&arbeta&i&enlighet&med&KAM^konceptet.&Den&definition&som&gjorts,&

skall&därför&ses&i&sin&helhet&och&det&är&därmed&också&ointressant&att&

diskutera&huruvida&någon&faktor&är&mer&viktig&än&någon&annan.&Författarna&

har&istället&fått&uppfattningen&att&alla&faktorer&har&lika&betydelse&och&att&en&

försummelse&av&någon&av&dem,&leder&till&ett&sämre&utfall.&Görs&inte&det&

strategiska&urvalet&bra&och&säljaren&till&exempel&väljer&en&kund&som&inte&vill&

samarbeta,&köper&en&liten&volym&och&dessutom&inte&har&någon&framtida&

potential,&kan&företagen&jobba&ihjäl&sig&med&de&fyra&andra&faktorerna.&Av&

denna&anledning&är&tårtbitarna&i&hjulet&också&lika&stora&för&att&poängtera&

att&de&alla&är&lika&viktiga&att&få&att&fungera.&

&

Att&välja&ut&de&strategiskt&mest&betydelsefulla&kunderna&eller&nyckelkunderna&med&ett&annat&ord,&är&

enligt&författarna&grunden&till&arbetet&med&KAM.&Strategisk&betydelse&är&också&den&av&de&fem&

faktorerna&som&har&setts&som&enklast&att&specificera&och&konkretisera&i&ord,&både&i&teorin&och&ute&

bland&företagen.&Först&när&en&organisation&har&gjort&ett&bra&urval,&börjar&det&långa&arbetet&med&att&

Figur&8:&Definitionen&
av&KAM&har&lika&stora&
tårtbitar&av&en&
anledning!
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implementera&och&arbeta&med&KAM,&vilket&är&det&som&de&fyra&andra&faktorerna&beskriver.&Det&dagliga&

arbetet&med&KAM,&är&omfattande&och&svårbeskrivet,&men&sammanfattas&enligt&författarna&alltså&väl&

med&de&andra&fyra&faktorerna&nära&relationer,&systemförsäljning,&kundanpassning&samt&integration.&

De&andra&faktorerna&är&dock&mer&innehållsrika,&svårbeskrivna&och&ofta&företagsspecifika&jämfört&med&

faktorn&strategisk&betydelse.&Med&att&de&är&företagsspecifika&menar&författarna&att&beskrivningen&av&

dessa&faktorer&kan&skilja&sig&mycket&åt&mellan&olika&företag.&Företagen&har&olika&produkter,&kunder,&

interna&förutsättningar&och&även&skillnader&i&hur&de&är&organiserande.&Till&exempel&skulle&

beskrivningen&av&nära&relationer&mellan&olika&företag&kunna&skilja&sig&åt&då&byggandet&av&relationer&

kan&ske&på&olika&sätt.&Dessutom&finns&det&få&vedertagna&begrepp&eller&standardiserade&mått&för&att&

beskriva&nära&relationer&jämfört&med&strategisk&betydelse&och&att&beskriva&en&nära&relation&kräver&

snarare&en&målande&beskrivning.&&

&

Som&tidigare&beskrivits,&har&just&nära&relationer&setts&som&den&mest&framträdande&faktorn&både&i&

litteraturen&såväl&som&hos&de&tre&fallföretagen.&Det&beror&sannolikt&på&att&detta&är&grunden&i&

utvecklingen&av&KAM&då&managementkonceptets&uppkomst&är&ett&resultat&av&att&stora&förändringar&

har&skett&på&marknader&såsom&konsolideringar&och&ändrade&behov&hos&kunderna.&Dessa&förändringar,&

har&bland&annat&resulterat&i&en&större&tonvikt&på&att&ta&hand&om&de&relationer&som&ett&företag&redan&

har.&KAM&har&således&skapats&utifrån&ett&behov&av&att&knyta&sig&närmare&sina&kunder&och&vårda&

relationer.&Med&detta&sagt,&är&det&inte&heller&anmärkningsvärt&att&denna&faktor&är&den&faktor&av&de&

fem,&som&är&mest&framträdande&då&skapandet&av&nära&relationer&är&grunden&till&hela&KAM:s&existens.&

Dock&är&denna&också&den&som&kanske&är&mest&svår&att&specificera.&Relationer&eller&

relationsmarknadsföring&vilket&det&egentligen&handlar&om,&är&om&än&väl&beskrivet&i&litteraturen,&ändå&

ett&abstrakt&område.&Vidare&anser&författarna&att&relationsmarknadsföring&närmast&kan&anses&gränsa&

till&psykologi&då&ting&som&de&ingående&personernas&personlighet&i&en&relation,&eller&saker&som&kultur&

spelar&in.&Även&faktorn&integration&är&svårspecificerad&och&uppträder&inte&heller&tydligt&i&litteraturen,&

åtminstone&inte&som&ett&sammanfattade&ord.&Integration&kan&dock&ses&som&en&vidareutveckling&eller&

nedtrattning&av&nära&relationer&då&det&handlar&om&hur&kontaktytor&bildas&externt&mellan&köpare&och&

säljare,&men&även&internt&i&det&säljande&företaget.&&
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&

6.4!Framgångsfaktorer!för!KAM!
Precis&som&gjordes&i&empirikapitlet&samt&i&referensramen,&är&det&rimligt&att&föra&en&

diskussion&kring&vilka&faktorer&som&i&intervjuerna&framhållits&driva&ett&effektivt&KAM^arbete&

innan&en&redogörelse&för&vilka&värden&som&skapas&för&ett&företag&som&bedriver&ett&KAM^

program.&

6.4.1!Samsyn!kring!KAM!
KAM&som&strategi&har&beskrivits&endast&bli&effektiv&när&säljare&och&köpare&har&samma&krav&och&

förväntningar&på&relationen.&Till&exempel&kan&säljaren&vilja&bygga&upp&en&närmare&relation&med&

kunden,&medan&kunden&inte&tycker&att&säljaren&är&en&tillräckligt&viktig&leverantör&eller&helt&enkelt&inte&

arbetar&på&det&sättet.&(Piercy&&&Lane,&2006)&Detta&var&precis&det&som&Toyota&beskrev&under&en&av&

intervjuerna&och&menade&att&de&hade&förväntat&sig&att&alla&kunder&skulle&uppskatta&att&bli&behandlade&

som&nyckelkunder,&men&att&detta&inte&alltid&varit&fallet.&Istället&har&det&funnits&kunder&som&faktiskt&

inte&varit&intresserade&av&detta&och&även&om&orsaken&är&oklar&för&Toyota&varför&detta&varit&fallet,&

framförs&kundens&egna&sätt&att&organisera&sig&eller&arbeta&som&en&faktor,&vilket&alltså&stämmer&

överens&med&vad&litteraturen&säger.&Även&om&KAM&innebär&betydande&fördelar,&finns&som&bekant&

Figur&9:&Sammanlagda&fördelar&från&empiri&såväl&som&referensramen&uppdelat&på&de&fem&faktorerna!
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också&nackdelar&eller&problem&som&måste&övervinnas.&För&kunder&som&tackar&nej&till&att&vara&en&del&av&

ett&KAM^program,&tycks&alltså&kostnaden&eller&uppoffringen&vara&större&än&vinsten,&eller&som&Blau&

(1964)&uttryckte&värdeskapandet&i&form&av&att&köparen&dras&till&en&säljare&om&den&ser&säljaren&som&en&

värdefull&förening&och&en&förening&som&gagnar&den&själv,&vilket&alltså&inte&kan&sägas&gälla&i&detta&fall.&Å&

andra&sidan&kan&KAM&ses&som&så&eftersträvansvärt&att&krav&på&det&ställs&som&i&fallet&med&Scania&och&

Terex&där&Scania&inte&skulle&haft&Terex&som&kund&om&de&inte&hade&bildat&ett&Key&Account^team&kring&

dem.&Kundens&sätt&att&organisera&sig,&nämns&också&som&en&framgångsfaktor&av&Barrett&(1986)&som&

menar&att&ett&KAM^program&är&extra&värdefullt&då&kunden&har&en&viss&storlek&samt&en&centraliserad&

inköpsfunktion&eller&där&huvudkontoret&har&kontroll&över&decentraliserade&inköpsavdelningar.&&

&

6.4.2!Kulturens!påverkan!
I&referensramen&beskrevs&kulturella&skillnader&vara&en&faktor&som&har&betydelse&för&ett&införande&av&

KAM:s&lämplighet.&Detta&beskrevs&av&Al^&Husan&och&Brennan&(2009)&som&menade&att&kulturella&

skillnader&kan&få&en&påverkan&på&KAM^programmets&utformning,&exempelvis&vad&gäller&ledningens&

involvering&som&är&mer&efterfrågat&i&vissa&länder.&Här&tycker&författarna&till&detta&examensarbete&att&

även&kultur&i&en&smalare&form&också&borde&påverka,&närmare&bestämt&företagskulturen.&Med&samma&

resonemang&som&Al^Husan&och&Brennan&(2009),&borde&ett&hierarkiskt&företag&också&efterfråga&en&

högre&inblandning&av&personer&högre&upp&från&det&säljande&företagets&sida&jämfört&med&en&mer&platt&

organisation.&Att&företagskulturen&visst&har&en&påverkan,&stöds&också&av&Millman&och&Wilson&(1999)&

som&menar&att&ledningen&måste&vara&hängivna&och&att&företagskulturen&skall&vara&präglad&av&

samarbete,&vilket&en&platt&organisation&kan&tänkas&ha&i&större&omfattning.&

6.4.3!Vikten!av!Key!Account!Managern!!
På&Scania&uttryckte&en&av&de&intervjuade&cheferna&vikten&av&att&välja&rätt&Key&Account&Manager.&

Denne&beskrivs&bland&annat&behöva&ha&en&viss&pondus,&utbildningsnivå&och&erfarenhet&inom&en&

mängd&olika&områden.&Detta&är&också&i&stor&enighet&med&vad&som&beskrivs&i&litteraturen&och&en&

mängd&artiklar&behandlar&just&betydelsen&av&Key&Account&Managern&och&dennes&arbetsuppgifter.&

Bland&annat&beskriver&Wotruba&och&Castleberry&(1993)&att&det&finns&en&genomgående&syn&att&en&

avgörande&faktor&för&ett&KAM^programs&framgång,&är&att&anställa&rätt&personer&till&ett&Key&Account^&

team.&Som&en&av&respondenterna&på&Scania&framhållit,&ska&inte&en&Key&Account&Manager&ses&som&en&

“super&sales&man”,&utan&det&handlar&istället&om&att&inneha&en&koordinerande&roll.&På&Toyota&

sammanfattas&detta&på&ett&bra&sätt&då&de&beskriver&att&Key&Account&Managerns&roll&snarare&skall&ses&

som&en&vårdare&av&relationer,&än&som&en&säljare.&På&Ericsson&dock,&är&det&sammanvävda&intrycket&att&

försök&görs&till&att&försöka&kombinera&dessa&då&Key&Account&Managerna&där&som&beskrivits,&har&

säljmål.&&
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&

På&Scania&uttrycktes&ofta&termen&“Speaking&Partner”&och&alla&tre&företag&talar&om&att&KAM&skapar&en&

gemensam&kontaktyta&dit&nyckelkunden&kan&vända&sig&i&alla&typer&av&frågor.&Pardo&(1999)&framhåller&

dock&att&det&finns&en&missuppfattning&kring&vem&som&ska&ansvara&för&kontakten&med&kunden&och&

menar&att&det&funnits&en&överanvändning&av&termen&“one&voice”.&Detta&ska&menar&denne,&därför&ha&

lett&till&en&tro&att&det&endast&är&Key&Account&Managern&som&ska&sköta&kontakten&med&kunden,&oavsett&

vilken&fråga&det&handlar&om.&Istället&ska&Key&Account&Managern&ses&som&en&möjliggörare&och&vara&den&

som&samlar&in,&behandlar,&berikar&och&omdistribuerar&informationen.&På&Ericsson&tycks&detta&vara&

sättet&att&se&på&KAM&där&det&beskrivs&att&Key&Account&Managerns&uppgift&är&att&ha&ett&koordinerande&

ansvar&samt&ett&kundansvar&när&det&gäller&lönsamhet&på&en&övergripande&nivå.&Då&kunden&har&

specifika&frågor&om&produkten,&tillkallas&personer&som&besitter&en&teknisk&specialitet.&Pardo&(1999)&

beskriver&vidare&att&Key&Account&Managern&har&fullständig&information&om&vad&som&händer&i&

relationen&mellan&köpare&och&säljare,&men&att&denne&inte&tar&över&redan&existerande&relationer.&Detta&

tror&dock&författarna&behöver&sättas&i&relation&till&hur&länge&KAM&funnits&på&ett&företag.&På&ett&företag&

som&Ericsson&där&KAM&alltid&funnits&på&ett&eller&annat&sätt,&torde&det&finnas&mindre&risk&för&att&Key&

Account&Managerns&roll&överlappar&arbetsuppgifterna&för&någon&annan&i&organisationen,&då&rollerna&

där&har&hunnit&blivit&tydligt&definierade.&Detta&är&dock&ett&problem&som&till&viss&del&verkar&uppkomma&

på&Scania&då&det&beskrivs&att&Key&Account&^teamen&ibland&tar&över&arbetsuppgifter&som&tidigare&har&

varit&till&exempel&en&regionchefs&ansvar&vilket&leder&till&att&det&kan&uppstå&motsättningar.&En&av&

förklaringarna&till&detta&bör&alltså&vara&att&Key&Account^teams&är&så&pass&nytt&på&Scania&att&deras&roll&

ännu&inte&har&hunnit&definierats&tydligt&inom&organisationen.&Detta&visar&ännu&en&gång&att&det&är&

oerhört&viktigt&att&hela&organisationen&har&en&tydlig&definition&av&vad&KAM&innebär&och&att&en&

förståelse&och&acceptans&för&arbetssättet&finns&internt.&&

6.4.4!Information!och!kommunikation!
Mycket&viktigt&för&ett&KAM^programs&framgång,&beskrivs&vara&att&ha&kunskap&och&en&förståelse&för&

vad&kundernas&verksamhet&handlar&om&(Abratt&&&Kelly,&2002).&Detta&beskrivs&vara&viktigt&för&att&

kunna&förutspå&kundernas&framtida&behov,&vilket&är&något&som&också&nämns&av&fallföretagen.&Bland&

annat&beskriver&Toyota&sig&genom&att&besitta&mer&kunskap&om&sina&nyckelkunder&än&om&andra&

kunder,&kunna&diskutera&med&nyckelkunden&om&vad&som&händer&på&dennes&marknad.&Möten&och&

aktiviteter&är&planlagda&tillsammans&med&nyckelkunden&och&Toyota&läser&branschtidningar&för&att&

hålla&sig&uppdaterade&om&nyckelkundens&marknad.&Att&få&mer&kunskap&om&kunden&är&också&något&

som&Scania&hoppas&att&KAM&ska&kunna&bidra&till&och&kunna&förstå&kundens&situation&och&behov&bättre.&&

&

Pardo&(1999),&menade&att&en&bra&“Account&plan”&samt&ett&bra&informationssystem&kan&främja&flödet&
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av&information.&En&Account&plan,&är&precis&det&som&Toyota&beskriver&sig&ha&i&form&av&handlingsplaner&

kring&varje&enskild&nyckelkund&där&mål&och&aktiviteter&definieras&tillsammans&med&kunden.&Denna&

erbjuder&enligt&Pardo&(1999)&en&god&möjlighet&för&kommunikation&inom&företaget,&exempelvis&vid&

dess&uppdaterande.&Informationssystemet&sedan,&är&en&betydligt&mer&omfattande&historia&än&vad&

som&först&kan&tyckas.&Detta&märks&kanske&framförallt&på&Scania&som&ibland&har&stora&problem&med&att&

få&fram&den&information&som&efterfrågas&då&information&försvinner&på&vägen&eller&kräver&betydande&

handpåläggning&för&att&fås&fram.&Därför&är&det&inte&anmärkningsvärt&att&ett&informationssystem&av&

Pardo&(1999)&beskrivs&som&ett&viktigt&verktyg&för&KAM&vilket&inkluderar&insamling,&bearbetning,&

utvidgning&och&omdistribuering&av&information.&Informationsteknologin&beskrivs&av&Rehme&(2001)&

kunna&stötta&försäljningsprocessen&och&hjälpa&till&i&koordineringen&av&KAM^organisationen&internt&

liksom&vid&koordineringen&mellan&köparen&och&säljaren.&I&referensramen&beskrevs&dock&att&det&inte&

alltid&är&bristen&på&information&som&är&ett&problem.&Ibland&finns&också&internt&motstånd&till&att&ta&

fram&eller&använda&denna.&På&Scania&blir&det&också&tydligt&att&det&finns&betydligt&fler&komplicerande&

faktorer&och&att&informationsteknologin&skulle&lösa&alla&problem,&är&alltför&enkelt.&&Där&finns&

problematiken&med&helägda&respektive&icke^helägda&distributörer&och&frågan&hur&dessa&ska&motiveras&

och&hur&bonus&ska&fördelas&vilket&diskuteras&vidare&i&6.4.6"Belöning"och"Motivation.&

&

Abratt&och&Kelly&(2002)&beskriver&att&en&god&implementering&ses&som&viktigt&för&både&köpare&och&

säljare,&och&att&detta&i&sin&tur&kräver&en&omfattande&förståelse&från&alla&nivåer&inom&ett&flertal&olika&

avdelningar&hos&leverantörer.&Tillverkning,&distribution,&inköp&och&marknadsförings^&och&

försäljningsavdelningar&beskrivs&alla&behöva&förstå&anledningen&till&KAM&och&vad&det&kommer&att&

medföra.&Information&och&kommunikation&internt&till&andra&delar&än&själva&Key&Account^teamet,&

beskrivs&av&alla&tre&fallföretag&som&viktigt,&men&kanske&inte&till&den&grad&att&alla&i&organisationen&

inklusive&de&i&produktion,&behöver&veta&vilka&kunder&som&är&organisationens&nyckelkunder.&Istället&

uttrycker&en&respondent&att&det&är&viktigt&att&åtminstone&de&personer&som&har&kontakt&med&

nyckelkunden&på&ett&eller&annat&sätt,&har&vetskap&om&detta&faktum.&Information&är&också&en&

nyckelfaktor&när&det&kommer&till&uppföljning&och&bristen&på&information&gör&detta&svårare&vilket&

diskuteras&mer&under&6.6&Mätning"av"värde"till"följd"av"KAM.&

6.4.5!Intern!organisering!
Något&som&inte&har&stötts&på&i&litteraturen,&är&frågan&som&Scania&Engines&lyfte&kring&huruvida&Key&

Account^teamet&skall&vara&fysiskt&separerade&från&övrig&verksamhet&eller&inte.&Fördelarna&som&

framfördes,&var&bland&annat&spontan&överhörning&och&mer&fokus&på&nyckelkunden.&Å&andra&sidan&var&

en&respondent&rädd&för&underutnyttjande&av&resurser&i&de&tider&då&arbetsbördan&kring&nyckelkunden&

sjunker.&Vad&som&däremot&har&stötts&på,&är&just&ordet&fokus&och&bland&annat&beskrivs&att&det&antal&
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kunder&som&en&Key&Account&Manager&har&ansvar&för,&inte&får&vara&för&många&till&antalet&för&att&inte&

förlora&fokus&(Abratt&&&Kelly,&2002).&Vidare&beskrivs&i&litteraturen&att&det&är&vanligt&att&Key&Account&

Managern&inte&känner&att&denne&får&tillräckligt&med&stöd&eller&de&rätta&verktygen&för&att&kunna&utföra&

sitt&arbete&på&rätt&sätt.&Scania&Engines&tycks&vara&ett&bra&exempel&på&detta&där&det&tycks&finnas&

meningsskiljaktigheter&kring&hur&arbetet&ska&bedrivas.&Ericsson&och&Toyota&tycks&ha&kommit&ett&steg&

längre&i&denna&process&och&de&interna&konflikterna&är&färre,&framförallt&vad&gäller&Ericsson&som&har&en&

lång&tid&bakom&sig&sedan&KAM:s&införande.&Key&Account&Managerna&på&Toyota&och&Ericsson&hanterar&

ett&flertal&kunder&vardera,&varför&det&kan&tänkas&att&variationer&i&arbetsbördan&därför&jämnas&ut&

bättre&till&skillnad&från&Key&Account^teamen&kring&Terex&och&Doosan&som&hanteras&separat.&Även&om&

inga&stöd&för&den&fysiska&placeringen&av&KAM^gruppen&finns,&beskrivs&av&Millman&och&Wilson&(1995)&i&

litteraturen&ett&mycket&närliggande&område,&nämligen&hur&företag&ska&organisera&KAM^funktionen&

inom&företaget.&Då&funktionen&är&placerad&inom&den&ordinarie&försäljningsavdelningen,&finns&en&risk&

att&KAM^funktionen&inte&blir&särskild&från&den&ordinarie&verksamheten,&vilket&är&just&det&som&upplevs&

som&ett&problem&på&Scania&Engines&om&de&inte&är&fysiskt&separerade.&Ett&skapande&av&en&separat&

enhet&kan&å&andra&sidan&orsaka&friktion&mellan&KAM^funktionen&och&försäljningsavdelningen&och&

skapa&koordineringsproblem&med&dessa&enligt&Millman&och&Wilson&(1995).&Även&detta&stämmer&väl&

överens&med&sagomålet&från&Scania&Engines&som&beskriver&just&att&det&tidigare&skapats&friktion&då&det&

saknades&förståelse&från&den&övriga&organisationen&att&en&viss&kund&kunde&bli&tilldelad&så&mycket&

uppmärksamhet.&Vidare&skapades&koordineringsproblem&innan&rollfördelningen&tydligt&klargjordes&

inom&Scania&Engines&och&fortfarande&kan&dubbelarbete&förekomma&då&Key&Account^teamet&och&övrig&

verksamhet&inte&kommunicerar&med&varandra.&

6.4.6!Belöning!och!motivation!
Som&beskrevs&tidigare&i&detta&kapitel&och&som&ska&kommenteras&ytterligare&under"6.6"Mätning"av"

värde"till"följd"av"KAM,&har&flera&av&respondenterna&kommenterat&rätt&belöningssystem&som&en&

framgångsfaktor.&Säljarna&bör&inte&belönas&efter&antalet&produkter,&utan&bör&istället&uppmuntras&att&

bygga&långa&relationer.&På&Toyota&framkom&just&belöning&som&en&stötesten&och&Key&Account&

Managern&menade&att&denne&hade&haft&svårt&att&motivera&de&ordinarie&säljarna&att&sälja&begagnade&

truckar&till&nyckelkunderna.&Detta&problem&löstes&genom&att&Key&Account&Managern&fick&tilldelad&sig&

andra&personer&som&inte&blev&belönad&utifrån&nyförsäljning&som&de&ordinarie&säljarna.&På&Scania&tycks&

dock&problematiken&vara&mer&omfattande&än&på&Toyota&då&organisationen&kompliceras&av&

uppdelningen&i&F&F&och&S&S&samt&helägda&respektive&icke^ägda&distributörer&och&återförsäljare&som&

alla&vill&ha&en&del&av&kakan.&När&olika&enheter&bidrar&till&en&försäljning&måste&denna&kaka&på&något&sätt&

fördelas&vilket&orsakar&meningsskiljaktigheter.&Likaså&finns&det&problem&som&beskrivits&tidigare&att&

affärer&görs&över&huvudet&på&andra&enheter&vilket&kan&leda&till&interna&konflikter.&På&Ericsson&sköter&
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Key&Account^teamet&affären&från&början&till&slut&och&dessa&komplicerande&uppdelningar&som&Scania&

har,&tycks&inte&finnas.&Problematiken&har&inte&heller&påträffats&specifikt&i&litteraturen,&men&vad&som&

däremot&sägs&är&att&KAM&innebär&en&organisatorisk&utmaning&enligt&till&exempel&McDonald&et&al.&

(1997)&och&Millman&(1996)&och&att&KAM&i&sig&självt,&kan&skapa&en&organisatorisk&komplexitet&för&

säljaren&(Pardo,&1997).&I&dagsläget&finns&som&beskrivits&KAM&endast&på&ett&antal&enheter&på&Scania,&

och&en&mer&omfattande&implementering&kommer&att&kräva&att&frågan&kring&hur&en&organisering&ska&

ske,&hanteras.&Intressant&att&tillägga&i&denna&diskussion,&är&att&Ericsson&uttrycker&att&de&inte&vet&något&

företag&som&har&den&komplexa&lösningsstruktur&som&de&själva&har,&som&inte&arbetar&på&samma&sätt&

som&dem.&För&dem&tycks&KAM&mycket&självklart&och&de&kan&inte&förställa&sig&några&andra&alternativ.&

Scanias&val&att&inte&arbeta&på&detta&sätt,&har&beskrivits&genom&en&historisk&tillbakablick&då&Scanias&

produkter&beskrevs&sälja&sig&själva&genom&att&ha&duktiga&ingenjörer.&Även&om&produkterna&och&även&

kunderna,&ofta&är&något&skilda&på&de&bägge&företagen&Ericsson&och&Scania,&finns&ändå&stora&likheter&

som&gör&det&extra&intressant&att&förstå&varför&de&har&valt&olika&vägar.&Scanias&stora&kunder,&exempelvis&

gruvkunder&som&köper&en&mängd&typer&av&produkter&och&tjänster&under&en&lång&tid,&har&stora&likheter&

med&en&kund&intresserad&av&att&köpa&en&basstation&tillsammans&med&installation&och&service&av&

Ericsson.&Detta&har&tidigare&alltså&gjorts&genom&att&varje&produktenhet&sålt&till&en&gruvkund,&men&

ingen&har&tagit&en&helhetssyn&och&försökt&erbjuda&denne&en&hel&lösning.&Scanias&modell&att&skapa&en&

viss&marginal&i&varje&led&(fabrik,&distributör&och&återförsäljare)&menar&flera&respondenter,&är&ett&av&

Scanias&framgångskoncept,&och&även&om&det&kan&leda&till&suboptimering&och&att&energi&får&läggas&på&

interna&förhandlingar,&har&det&alltså&setts&som&något&positivt.&Detta&sätt&att&bedriva&verksamhet,&

kommer&i&framtiden&snarast&innebära&en&försvårande&omständighet&vid&en&mer&omfattande&

implementering&av&KAM&som&företaget&måste&hantera.&Affärer&kommer&att&behöva&göras&över&

huvudet&på&andra&avdelningar,&vilket&inte&kommer&att&tas&emot&positivt&och&de&kommer&behöva&

acceptera&att&sälja&till&en&lägre&lönsamhet&till&förmån&för&helhetens&alternativt&hitta&någon&lösning&där&

koncernen&kompenserar&till&exempel&en&icke^helägd&återförsäljare&av&lastbilar&för&att&denne&ska&sälja&

till&större&rabatt&än&vad&denne&själv&skulle&önska.&&

6.5!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!
I&följande&avsnitt&redogörs&för&vad&litteraturen&säger&om&“hela”&begreppet&KAM,&det&vill&

säga&vad&alla&de&diskuterade&faktorerna&tillsammans&skapar&för&värde.&Här&kopplas&det&

värdeskapande&som&litteraturen&ger&stöd&för,&samman&med&vad&som&framkommit&under&

intervjuerna&och&avsnittet&är&som&tidigare,&uppdelat&på&säljaren&respektive&köparen.&&

6.5.1!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!för!säljaren!
Huvudfokus&i&detta&examensarbete&har&legat&på&det&säljande&företagets&perspektiv&och&nedan&följer&



! !

117!
!

en&analys&av&den&teori&och&empiri&som&har&inhämtats&avseende&fördelar&och&nackdelar&för&det&

säljande&företaget&med&KAM.&Innan&detta&görs,&förs&liksom&i&tidigare&kapitel&dock&en&diskussion&om&

anledningar&till&implementering&av&KAM.&

6.5.1.1%Skäl%till%implementering%
Även&om&det&finns&likheter&mellan&Ericsson&och&Scanias&kunder&som&beskrevs&tidigare,&finns&det&också&

stora&skillnader&vilket&skulle&kunna&vara&en&av&förklaringarna&till&varför&KAM&ses&som&naturligt&på&

Ericsson,&medan&det&är&uppmärksammat&av&Scania&relativt&nyligen&vid&en&jämförelse.&Scanias&kunder&

har&traditionellt&sett&varit&små&åkerier&som&många&gånger&bara&köpt&en&lastbil.&Till&följd&av&att&

kunderna&har&varit&så&små,&har&KAM&inte&ansetts&vara&en&nödvändig&strategi&att&hantera&dem&och&det&

skulle&bli&en&kostsam&process.&Nu&går&dock&utvecklingen&mot&att&det&sker&fler&och&fler&konsolideringar&

av&företag&på&buss^&och&lastbilsmarknaden,&vilket&gör&att&Scanias&kunder&blir&större,&vilket&i&sin&tur&är&

en&av&anledningarna&till&att&ett&behov&av&KAM&har&uppstått.&Ericssons&kundbas&däremot,&består&av&

endast&400&kunder&och&varje&kund&är&därför&mycket&viktig&och&dessutom&är&många&av&dessa&kunder&

mycket&stora&aktörer.&KAM&har&på&Ericsson&därför&setts&som&en&nödvändig&strategi&för&att&hantera&

dessa&kunder&och&minimera&risken&för&att&förlora&någon&av&dem.&&

&

Enligt&Pardo&(1997)&kan&implementeringen&av&KAM&bero&på&ett&företags&egna&särdrag&eller&

karakteristika&som&till&exempel&att&en&kund&hanteras&av&flera&olika&dotterbolag.&Just&detta&är&något&

som&flera&av&de&intervjuade&på&Scania&understryker&är&en&av&orsakerna&till&att&diskussioner&om&KAM&

har&startat&inom&Scania.&Om&KAM&implementerades&menar&respondenterna&att&en&“speaking&partner”&

skapas&åt&nyckelkunden&vilket&gör&att&denna&hanteras&på&ett&enhetligt&sätt&även&om&den&bedriver&

verksamhet&i&flera&länder.&Rehme&(2001)&är&inne&på&samma&linje&då&denne&menar&att&kunder&som&

köper&från&flera&divisioner&inte&vill&behöva&prata&med&alla&dessa&utan&vill&prata&med&en&

sammanhållande&organisation.&&

&

Enligt&Boles&et&als&(1999)&studie&var&ett&av&skälen&till&att&företag&valde&att&implementera&KAM,&att&

företagens&strategi&hade&ändrats.&Detta&är&inte&något&som&tydligt&framkommer&på&något&av&

fallföretagen.&Däremot&beskriver&de&att&marknaden&och&kunderna&har&ändrats&och&att&fokus&ligger&på&

andra&saker&idag&jämfört&med&tidigare,&vilket&också&litteraturen&har&gett&stöd&för&och&som&

presenterats&inledningsvis&i&referensramen.&Ett&annat&av&Boles&et&als&(1999)&skäl,&var&tryck&från&

marknaden,&vilket&kan&ses&som&anledningen&till&att&Toyota&valde&att&implementera&KAM&då&de&insåg&

att&de&behövde&nya&metoder&för&att&möta&de&behov&som&kunder&inom&transport^&och&logistiksektorn&

hade/har.&På&Scania&uppges&till&exempel&det&faktum&att&mer&och&mer&fokus&behöver&läggas&på&att&

försöka&lösa&kundernas&problem&som&en&anledning&till&att&diskussioner&kring&KAM&har&uppstått,&vilket&
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skulle&stödja&Boles&et&als&studie&(1999).&Författarna&till&detta&examensarbete&har&dock&svårt&att&se&

skillnaden&i&Boles&et&als&precis&beskrivna&skäl,&och&anser&att&det&ofta&borde&finnas&ett&samband&mellan&

dessa.&Ett&tryck&från&marknaden&menar&författarna,&borde&ofta&resultera&i&just&en&förändring&av&ett&

företags&strategi&och&indelningen&i&det&ena&eller&det&andra&tycks&därför&svårtillgänglig.&Exempelvis&

ligger&idag&mer&och&mer&fokus&på&att&knyta&kunderna&närmare&sig&och&skapa&helhetslösningar&åt&dem,&

vilket&kan&sägas&vara&en&anledning&till&att&behöva&ändra&sin&strategi.&&

&

6.5.1.2%Mjukare%värden%som%skapas%till%följd%av%KAM!
Genom&teoriinsamlingen&har&förbättrade&relationer&identifierats&som&ett&huvudområde&som&KAM&

bidrar&till.&Liknande&slutsatser&kan&också&dras&av&empiriinsamlingen,&då&flera&av&respondenterna&

menar&att&de&genom&KAM&kommer&närmare&sina&kunder,&vilket&i&sin&tur&gör&att&de&lär&sig&mer&om&dem&

och&har&enklare&att&förstå&deras&behov.&Enligt&teorin&blir&relationen&till&säljaren&till&följd&av&KAM&

svårare&för&kunden&att&avsluta.&Detta&då&det&genom&interaktion&mellan&människor&skapas&vänskap&och&

sociala&bindningar&som&är&svåra&att&bryta.&(Barrett,&1986;&Boles&et&al.,&1997)&Även&under&

empiriinsamlingen&framkommer&detta&då&några&av&respondenterna&förklarar&att&de&försöker&skapa&

flera&kontaktytor&med&nyckelkunden&för&att&det&ska&bli&svårare&för&denne&att&bryta&relationen.&!

En&av&få&studier&gällande&fördelar&till&följd&av&ett&arbete&med&KAM,&är&Cardozo&et&als&(1987)&artikel&

som&menar&att&KAM&leder&till&ökad&kundnöjdhet.&Den&enda&förklaringen&till&detta&som&ges&i&artikeln,&är&

att&KAM&bidrar&till&en&förbättrad&service&för&kunderna,&vilket&i&sin&tur&leder&till&ökad&kundnöjdhet.&För&

att&komplettera&den&förklaring&som&ges&av&Cardozo&et&al.&(1987),&kan&en&studie&av&den&insamlade&

empirin&göras.&Respondenter&på&de&tre&fallföretagen&menar&att&de&tack&vare&KAM&minskar&risken&för&

missförstånd&då&kunden&blir&behandlad&på&samma&sätt&oavsett&vart&den&befinner&sig&geografiskt.&

Vidare&beskrivs&det&ta&kortare&tid&att&lösa&kundens&problem&och&kunden&blir&inte&heller&bollad&mellan&

olika&avdelningar.&Sammantaget&menar&de&att&detta&leder&till&nöjdare&kunder.&&

&

Vidare&visar&teoriinsamlingen&att&det&råder&viss&oenighet&om&KAM&leder&till&förbättrad&intern&

koordination&eller&inte&då&Pegram&(1972)&och&Stevenson&(1981)&kommer&fram&till&olika&slutsatser.&

Empiriinsamlingen&som&gjorts&är&inte&heller&den&helt&samstämmig&i&hur&det&verkliga&utfallet&blir.&I&såväl&

referensramen&som&i&empirin,&har&det&visats&att&KAM&i&sig&själv,&leder&till&en&organisatorisk&

komplexitet&för&säljaren&vilket&enligt&författarna&till&detta&examensarbete&gör&den&interna&

koordinationen&svårare.&Information&skall&flöda&internt&och&i&olika&riktningar&till&de&personer&den&

berör&och&många&olika&kompetenser&skall&samordnas.&Vidare&ska&frågor&kring&befogenheter&och&vem&

som&ska&få&fatta&beslut&lösas&och&en&förmedling&av&detta&ska&ske&för&att&inte&nyckelkunder&ska&hamna&

mellan&stolarna&och&liknande&saker&som&beskrivits&tidigare.&Å&andra&sidan,&är&detta&Key&Account&
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Managerns&huvuduppgift,&det&vill&säga&att&koordinera&allt&detta,&och&till&exempel&uttrycker&en&av&

respondenterna&att&KAM&innebär&kommersiell&projektledning.&Ericsson&beskriver&exempelvis&att&

tydlighet&internt&skapas&till&följd&av&KAM&då&det&tydliggör&vem&som&är&ansvarig&för&en&specifik&kund.&

Från&kundens&sida,&torde&därför&upplevelsen&vara&en&förbättring&av&detta&område&(om&företaget&

sköter&sina&kort&någorlunda&rätt)&och&flera&av&respondenterna&på&Scania&beskriver&att&en&fördel&med&

KAM&är&att&det&underlättar&just&koordineringen&av&stora&och&internationella&kunder&och&att&KAM&

bidrar&till&att&de&blir&bemötta&på&ett&enhetligt&sätt&varje&gång&de&är&i&kontakt&med&Scania.&Det&finns&

således&två&sätt&att&se&på&den&interna&koordinationen,&från&kundens&eller&säljarens&sida&och&att&

åstadkomma&en&intern&koordination&som&är&bättre&än&den&som&tidigare&varit,&borde&kunna&kopplas&till&

en&del&av&de&framgångsfaktorer&som&pekats&ut.&Exempelvis&borde&valet&av&“rätt”&Key&Account&

Manager,&ha&en&stor&betydelse&för&utfallet.&Likaså&borde&en&ledning&som&är&tydlig&i&hur&

maktfördelningen&ser&ut&efter&ett&implementerande&av&KAM&också&få&en&påverkan&på&huruvida&

exempelvis&information&flödar&internt&eller&om&beslut&kan&fattas&på&ett&smidigare&sätt.&Dessa&båda&

exempel&beskrevs&också&i&realiteten&på&Scania.&&

&

Ett&område&från&teoriinsamlingen&där&enigheten&däremot&tycks&vara&större,&är&att&kommunikationen&

mellan&köpare&och&säljare&förbättras&när&KAM&implementeras&(Stevenson,&1981).&Det&stämmer&

överens&med&den&insamlade&empirin&och&ett&exempel&på&detta&är&Toyota&som&tar&fram&en&

handlingsplan&tillsammans&med&nyckelkunden&som&de&sedan&kommunicerar&kring.&Ytterligare&en&

fördel&enligt&teorin,&är&att&det&säljande&företaget&får&bättre&och&mer&information&om&nyckelkundens&

marknadssituation&och&trender&på&marknaden&(Bragg,&1982&i&Barrett,&1986),&vilket&även&det&bekräftas&

av&Toyota&som&bland&annat&läser&nyckelkundernas&branschtidningar.&&

&

En&intressant&fördel&med&KAM&som&poängterades&av&flertalet&respondenter,&men&som&inte&har&

påträffats&i&teorin&är&att&organisationer&genom&att&arbeta&med&KAM&ges&möjlighet&att&se&till&hela&

affären&och&även&följa&affären&mer&långsiktigt.&Till&exempel&menar&några&av&respondenterna&att&de&

genom&KAM&skulle&kunna&sänka&priset&på&sina&produkter&idag&för&att&sedan&tjäna&igen&det&på&till&

exempel&service&i&ett&senare&skedde.&Om&denna&möjlighet&inte&finns,&finns&risken&att&kunden&går&till&en&

konkurrent&som&kan&erbjuda&ett&lägre&pris.&Detta&visar&återigen&att&ett&från&början&mjukt&värde,&

möjligheten&att&se&helheten&av&affären,&leder&till&ett&hårdare&värde,&försäljningsintäkter&från&en&kund&

som&annars&skulle&köpt&av&en&konkurrent.&&

&

Nyckelkundernas&strategiska&betydelse&gör&att&de&har&en&stark&position&gentemot&leverantören&och&

utan&användning&av&KAM&finns&ett&ständigt&hot&om&att&som&leverantör&inte&få&vara&med&att&sätta&

spelreglerna&(Millman&&&Wilson,&1999).&Exempelvis&beskrivs&köparen&vid&en&systemförsäljning&vara&en&
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aktiv&part&på&så&sätt&att&den&gärna&är&den&som&själv&styr&vad&som&säljaren&ska&prestera&(Millman,&

1996).&Arbetet&med&KAM&kan&därför&vara&ett&sätt&att&hantera&den&underlägsna&positionen&gentemot&

sina&kunder&eller&mer&specifikt&sina&nyckelkunder&(Millman&&&Wilson,&1999).&Detta&tycks&stämma&väl&

in&på&vad&flera&av&respondenterna&beskriver,&även&om&det&inte&framkommer&tydligt&i&intervjuerna.&

Terex&är&ett&exempel&på&en&kund&som&visat&sig&ha&en&stark&position&på&det&sättet&att&de&kunnat&ställa&

kravet&på&Scania&att&de&vill&bli&behandlade&som&nyckelkunder&för&att&ens&vara&intresserade&av&en&affär.&

Liknande&beskrivs&också&av&Toyota&som&menar&att&de&inte&hade&kunnat&få&vissa&kunder&om&de&inte&

behandlat&dem&som&nyckelkunder&med&allt&vad&det&innebär.&Uppfattningen&författarna&fått&under&

intervjuerna,&är&dock&att&dessa&kunder&fortsatt&är&kravställare&och&att&maktfördelningen&skulle&skiftats&

över&åt&det&andra&hållet,&det&vill&säga&till&säljarens&fördel,&tycks&inte&vara&fallet.&Även&om&alla&kunder&

som&görs&till&nyckelkunder,&är&av&strategisk&betydelse&och&enligt&Millman&och&Wilson&(1999)&gör&att&

säljaren&har&en&underlägsen&position,&finns&sannolikt&stora&individuella&skillnader&mellan&olika&

nyckelkunder.&Exempelvis&tycks&det&logiskt&att&den&relativa&storleken&företagen&emellan&borde&

påverka&detta,&liksom&det&faktum&att&också&nyckelkunden&borde&kunna&vara&beroende&av&säljaren&och&

inte&bara&det&motsatta.&Åtminstone&gäller&detta&då&en&relation&är&etablerad,&då&KAM&enligt&Lambe&och&

Spekman&(1997)&leder&till&högre&engagemang&från&parterna,&att&de&gör&stora&investeringar&i&varandras&

verksamheter&och&har&upprättat&samarbete&mellan&olika&avdelningar.&Således&borde&detta&innebära&

att&maktfördelningen&skiftas&spontant&vid&ett&upprättande&av&ett&KAM^samarbete&och&att&parterna&

därför&gör&sig&beroende&av&varandra,&vilket&borde&vara&det&som&Millman&och&Wilson&(1999)&avser&med&

att&KAM&kan&vara&ett&sätt&att&hantera&den&underlägsna&positionen.&Detta&motsäger&dock&utläggningen&

om&opportunistiska&beteenden&från&köparens&sida&i&en&KAM^relation&om&maktfördelningen&blir&mer&

jämlik.&Hur&den&exakta&fördelningen&blir&mellan&en&köpare&och&säljare,&är&således&enligt&författarna&

mer&komplext&än&att&säga&att&utfallet&blir&det&ena&eller&det&andra&för&alla&typer&av&nyckelkunder&som&

nämnda&författare&tycks&hävda.&Säljaren&har&trots&allt&ofta&goda&marginaler&på&dessa&typer&kunder&

vilket&tyder&på&att&de&i&en&KAM^relation,&inte&kan&ha&en&alltför&underlägsen&roll&och&uppenbarligen&

erbjuder&något&som&köparen&anser&vara&attraktivt&att&betala&mer&för.&Hade&köparen&haft&en&mycket&

stark&position&gentemot&säljaren,&är&det&rimligt&att&tro&att&denne&också&hade&kunnat&pressat&priset.&

Denna&attraktivitet&som&köparen&således&uppfattar,&är&ett&tecken&på&att&det&är&en&relation&som&både&

köpare&och&säljare&trots&allt&tjänar&på&och&därför&borde&vara&intresserade&av&att&denna&fungerar&också&

fortsättningsvis,&vilket&skulle&tyda&på&att&köparen&inte&skulle&vilja&ägna&sig&åt&opportunistiska&

beteenden&som&skulle&kunna&skada&denna&relation.&Vidare&har&tillit&nämnts&som&en&framgångsfaktor&

vilket&skulle&kunna&ses&stå&i&en&stark&motsats&till&opportunistiskt&beteende.&Anser&bägge&parter&att&en&

relation&fylld&av&samarbete&bär&frukt,&borde&det&opportunistiska&beteendet&snarast&ersättas&av&tillit.&
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6.5.1.3%Hårdare%värden%som%skapas%till%följd%av%KAM%
Den&forskning&som&finns&om&KAM&framför&få&hårda&värden&som&skapas&av&KAM,&åtminstone&på&ett&

icke^normativt&plan,&vilket&berördes&redan&under&problematiseringen.&Vidare&har&författarna&till&detta&

examensarbete&tidigare&beskrivit&att&det&ofta&är&samma&artiklar&som&blir&citerade&i&litteraturen&när&det&

gäller&att&beskriva&vilka&hårdare&värden&som&KAM&skapar.&Stevenson&(1981)&tycks&vara&en&författare&

som&en&stor&mängd&andra&författare&bygger&sina&resonemang&kring.&Detta&gäller&även&Barrett&(1986)&

som&egentligen&inte&själv&kommer&fram&till&några&hårda&värden&som&skapas&av&KAM,&utan&främst&

bekräftar&Stevensons&(1981)&slutsatser&och&till&viss&del&förklarar&varför&dessa&värden&skapas.&

Stevenson&(1981)&tycks&därför&vara&ursprungskällan&till&all&vidare&beskrivning&av&värdeskapande&som&

innefattar&hårda&faktorer&på&ett&icke^normativt&plan,&åtminstone&den&som&författarna&stött&på&under&

de&månader&som&arbetet&med&detta&examensarbete&skett.&Stevenson&(1981)&presenterar&ett&antal&

hårdare&värden&som&skapas&av&KAM&vilket&görs&genom&att&denne&ställer&upp&hypoteser&som&i&sin&tur&

bygger&på&en&studie&av&Pegram&(1972).&Det&som&författarna&till&detta&examensarbete&ställer&sig&

frågande&till&och&anser&är&anmärkningsvärt,&är&att&Stevensons&och&Barretts&studier&som&alltså&är&två&av&

de&mest&citerade&artiklarna&avseende&hårda&värden&som&skapas&av&KAM,&i&skrivande&stund&är&omkring&

30&år&gamla,&och&den&ena&av&dem&bygger&dessutom&på&en&studie&som&idag&är&40&år&gammal.&När&dessa&

studier&genomfördes&var&KAM&ett&relativt&nytt&fenomen&och&under&de&år&som&har&förflutit&sedan&dess,&

är&det&inte&osannolikt&att&förändringar&skett&kring&vilka&hårdare&värden&som&skapas&av&KAM.&Därför&ter&

det&sig&märkligt&att&det&inte&verkar&finnas&några&nyare&studier&i&detta&ämne&samt&att&forskare&fortsatt&

förlitar&sig&på&Stevenson&(1981)&och&Barretts&(1986)&artiklar.&Tillförlitligheten&till&dessa&båda&studier&

kan&dessutom&ifrågasättas&inte&bara&till&följd&av&deras&ålder,&utan&även&utifrån&det&faktum&att&de&båda&

innehåller&få&referenser.&I&dessa&studier&verkar&det&som&att&författarna&själva&drar&slutsatser&som&de&

inte&underbygger&med&hänvisning&till&tidigare&studier&eller&tydliga&resonemang,&vilket&gör&att&

tillförlitligheten&kan&ifrågasättas.&En&förklaring&till&detta&kan&naturligtvis&vara&att&de&var&bland&de&första&

som&skrev&inom&detta&område,&samt&att&kravet&på&källor&och&granskning&av&forskningsartiklar&

eventuellt&inte&var&lika&strikt&som&det&är&idag.&Ytterligare&kritik&som&kan&framföras&mot&Stevensons&

(1981)&artikel&är&att&studien&grundar&sig&på&en&kvantitativ&undersökning,&trots&att&kvantitativa&

intervjuer&endast&har&genomförts&med&23&företag&som&implementerat&KAM.&Spontant&upplevs&en&

urvalsstorlek&på&23&företag&vidare&som&ett&för&litet&urval&för&att&kunna&dra&så&långtgående&slutsatser&

som&faktiskt&görs&i&artikeln.&&

&

Vidare&kan&en&intressant&aspekt&tilläggas&att&det&i&Stevensons&studie&(1981),&inte&finns&någon&

hänvisning&till&tidsaspekten.&Med&detta&menar&författarna&till&examensarbetet,&att&det&inte&förs&något&

resonemang&kring&hur&lång&tid&ett&företag&ska&förvänta&sig&att&det&tar&innan&ett&implementerande&av&

KAM,&visar&sig&vara&lönsamt.&Anledningen&till&detta&ifrågasättande,&är&att&McDonald&et&al.&(1997)&



! !

122!
!

menar&att&det&tar&lång&tid&att&bygga&upp&en&KAM^&relation,&uppemot&tio&år&från&det&att&nyckelkunden&

identifieras&tills&dess&att&hela&potentialen&av&relationen&kan&utnyttjas.&Under&empiri^&respektive&

teoriinsamlingen,&har&det&inte&framkommit&när&fördelar&till&följd&av&ett&KAM^arbete&uppstår,&vilket&

säkerligen&härrör&från&det&faktum&att&det&knappt&är&studerat&vad"som&fås&ut,&mer&än&på&ett&normativt&

plan.&Det&som&däremot&har&sagts&under&intervjuerna,&är&att&KAM&innebär&ständiga&förbättringar&och&

förfiningar&av&hur&arbetet&kring&detta&utförs.&&

&

Slutsatsen&av&ovanstående&resonemang,&är&alltså&att&det&är&anmärkningsvärt&att&Stevenson&(1981)&och&

Barretts&(1986)&studier&är&så&citerade&när&det&gäller&hårdare&värden&till&följd&av&KAM&och&vidare&att&

inga&andra&författare&har&ifrågasatt&deras&tillförlitlighet&eller&genomfört&nyare&studier&inom&ämnet.&

Detta&visar&ännu&en&gång&att&det&finns&ett&behov&av&mer&studier&inom&detta&ämne.&Att&det&finns&lite&

forskning&om&framförallt&vilka&hårdare&värden&som&fås&av&KAM,&var&även&huvudanledningen&till&att&de&

fem&faktorerna&skapades&i&detta&examensarbete.&Genom&att&insamla&teorier&om&dessa&fem&faktorer&

har&referensramen&kunnat&byggas&ut&och&komplettera&den&kunskap&som&finns&om&vad&hela&begreppet&

KAM&anses&leda&till.&Genom&att&studera&varje&ingående&komponent&i&KAM,&det&vill&säga&varje&så&kallad&

faktor&och&dess&värdeskapande,&har&litteraturen&om&värdeskapande&till&följd&av&KAM,&kunnat&ökas.&

Under&insamlingen&av&teorier&har&det&också&framkommit&en&mängd&olika&ting&som&kommer&att&

påverka&utfallet&av&KAM&i&positiv&eller&negativ&riktning,&varför&delen&“Framgångsfaktorer”&har&lagts&till&

i&analysmodellen.&Författarna&har&som&tidigare&beskrivits,&ansett&sig&vilja&ha&ett&förklarande&syfte&

snarare&än&ett&hypotesprövande&vilket&förklarar&varför&stort&utrymme&har&lämnats&åt&att&beskriva&

dessa&ting.&&

&

Även&om&Stevenson&(1981)&samt&Barretts&(1986)&studier&nu&har&kritiserats&hårt&av&författarna&till&detta&

examensarbete,&är&det&ändå&intressant&att&jämföra&dessa&resultat&med&de&genomförda&intervjuerna.&

De&hårdare&värden&som&enligt&Stevenson&(1981)&skapas&av&KAM&är&att&försäljningen&till&kunden&blir&en&

större&del&av&företagets&totala&försäljning&efter&att&kunden&blir&behandlad&som&en&nyckelkund&och&en&

ökad&absolut&försäljning.&Detta&stöds&även&av&den&insamlade&empirin&och&som&ett&exempel&kan&ges&att&

Toyota&ökade&sin&marknadsandel&hos&Schenker&från&15&till&32&procent&efter&att&de&började&hantera&

Schenker&som&en&nyckelkund.&Allt&annat&lika&borde&detta&innebära&att&Schenker&nu&utgör&en&större&

andel&av&Toyotas&kundbas.&Att&sedan&den&absoluta&försäljningen&skulle&öka,&stöds&av&att&några&av&

respondenterna&menar&att&de&inte&hade&fått&vissa&stora&affärer&om&de&inte&hade&hanterat&dessa&

kunder&med&Key&Account^&teams.&Under&intervjuerna,&fås&dock&det&sammanlagda&intrycket&att&

företagen&talar&ur&det&normativa&synsätt&som&beskrivits&ovan.&Fallföretagen&uttrycker&sig&ofta&i&

formen&”KAM&borde&leda&till&att”,&vilket&kan&innebära&en&stor&skillnad&jämfört&med&”KAM&leder&till”&

och&att&kunna&presentera&faktiska&stöd&för&sina&uttalanden.&&
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&

Något&som&framkommit&under&empiriinsamlingen,&men&som&inte&har&hittats&lika&tydligt&i&tidigare&

studier&är&att&KAM&ger&en&möjlighet&att&öka&försäljningen&av&tjänster&kring&själva&produkten.&Några&av&

respondenterna&menar&att&detta&är&en&viktig&fördel&med&KAM,&då&priserna&på&hårdvaran&många&

gånger&pressas&i&dagens&läge,&men&att&det&genom&försäljning&av&kringtjänster&går&att&behålla&

lönsamhet&trots&allt.&Kanske&är&fallet&det&att&företag&sedan&Stevenson&(1981)&och&Barretts&(1986)&

studier&genomfördes,&fått&ett&ökat&behov&av&att&kunna&sälja&kringtjänster&runt&själva&produkten&för&att&

kunna&behålla&sin&lönsamhet&då&förändringar&av&marknaden&har&skett,&och&att&dessa&studier&därför&

skulle&vara&missvisande&på&den&punkten.&Det&tycks&alltså&som&att&det&finns&hårdare&värden&av&KAM&

som&inte&fångats&upp&av&Stevenson&(1981)&och&Barrett&(1986),&eventuellt&till&följd&av&att&det&sedan&

dess&skett&förändringar&i&till&exempel&marknadens&efterfrågan&vilket&ytterligare&motiverar&intresset&av&

nyare&studier.&&&

6.5.1.4%Potentiella%problem%och%nackdelar%med%KAM%för%säljaren%
Vid&en&jämförelse&av&de&problem&och&nackdelar&som&tagits&upp&i&referensramen&och&de&som&

framkommit&under&intervjuerna&på&de&tre&fallföretagen,&skiljer&de&sig&relativt&mycket&åt&även&om&det&

givetvis&finns&vissa&liknande&beröringspunkter.&Förklaringen&till&detta&är&valet&av&semi^strukturerade&

intervjuer,&vilket&motiverades&i&kapitel&2.0"Metod.&Detta&har&gjort&att&respondenterna&istället&för&att&

bli&tillfrågade&om&specifika&nackdelar/problem&från&referensramen,&har&getts&möjligheten&att&fritt&få&

beskriva&de&nackdelar/problem&som&denne&ansetts&vara&mest&viktiga&att&framföra.&

&

Det&finns&dock&vissa&områden&avseende&problem&och&nackdelar&med&KAM&som&berörs&av&både&

referensramen&och&empirin&och&ett&sådant&område&är&att&KAM&bidrar&till&organisatorisk&komplexitet.&

Pardo&(1999)&menar&att&det&finns&en&samsyn&bland&experter&att&den&största&problematiken&finns&just&i&

de&organisatoriska&frågorna.&Det&är&även&något&som&visar&sig&i&praktiken&då&vissa&respondenter&menar&

att&interna&konflikter&kan&uppstå&när&Key&Account&Managern&får&ansvaret&för&uppgifter&som&tidigare&

har&skötts&av&andra.&Ytterligare&en&nackdel&med&KAM&som&återkommer&både&i&referensramen&och&i&

empirin&är&att&kunden&lägger&över&för&mycket&ansvar&på&säljaren.&Pardo&(1997)&beskriver&det&som&att&

vissa&kunder&ser&KAM&som&en&lösning&på&sina&interna&problem&och&lämpar&över&de&problem&som&de&

inte&själva&vill&lösa&till&säljaren.&Av&en&liknande&uppfattning&är&en&av&respondenterna&från&Toyota,&då&

denne&menar&att&det&finns&en&risk&Key&Account&Managern&blir&för&operativt&styrande,&det&vill&säga&att&

vissa&kunder&lutar&sig&tillbaka&och&tänker&att&”det&där&får&Key&Account&Managern&sköta”.&Dessutom&

visar&empirin&att&även&andra&organisatoriska&frågor&kan&behöva&besvaras&till&följd&av&KAM&som&inte&

påträffats&i&teorin,&exempelvis&om&Key&Account^teamet&ska&vara&fysiskt&separerade&från&övrig&

verksamhet&eller&inte.&&&
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&

Som&tidigare&har&kommenterats&hade&de&intervjuade&på&Scania&mycket&lättare&att&komma&på&

nackdelar,&problem&och&risker&med&KAM&jämfört&med&de&intervjuade&på&Toyota&och&Ericsson.&En&av&

förklaringarna&till&detta&kan&vara&att&alla&de&intervjuade&på&Toyota&och&Ericsson&arbetar&som&Key&

Account&Managers.&Det&blir&då&naturligt&att&de&är&positiva&till&KAM&och&vill&att&företaget&även&

fortsättningsvis&ska&arbeta&med&KAM&och&vill&framställa&detta&i&god&dager,&medvetet&såväl&som&

omedvetet.&En&ytterligare&förklaring&är&att&det&för&Ericsson&är&mycket&naturligt&att&arbeta&med&KAM&

och&respondenterna&därifrån&kunde&inte&föreställa&sig&Ericsson&utan&det&sättet&att&arbeta.&Detta&kan&

göra&det&svårare&för&dem&att&komma&på&problem&och&nackdelar&med&KAM,&då&de&menar&att&risken&

med&att&inte&ha&KAM&är&större&än&risken&att&ha&KAM.&Jämfört&med&Scania&är&det&här&en&stor&skillnad.&

Scania&har&inte&använt&KAM&i&någon&större&utsträckning,&vilket&kan&medföra&att&det&inte&anses&lika&

naturligt.&På&Scania&har&också&intervjuer&skett&med&personer&som&innehar&rollen&som&Key&Account&

Manager,&men&dessa&har&ändå&ansetts&kunna&se&mer&nackdelar&än&i&fallet&med&de&två&övriga&

företagen.&Eventuellt&kan&det&förklaras&av&att&Scania&tycks&ha&fler&komplicerande&faktorer&kring&sig&

som&beskrivits&tidigare,&samt&att&de&befinner&sig&just&i&ett&inledningsskede&och&därmed&har&en&mer&

nyanserad&bild&på&KAM.&Flera&av&respondenterna&från&Scania&påpekar&även&att&Scania&har&varit&

framgångsrikt&och&lönsamt&trots&att&det&inte&har&arbetat&med&KAM,&och&även&detta&kan&vara&en&av&

förklaring&till&att&de&intervjuade&på&Scania&har&lättare&att&se&nackdelar&med&KAM&jämfört&med&övriga&

respondenter.&&&

6.5.2!Värdeskapande!till!följd!av!KAM!för!köparen!
Enligt&Rehme&(2001)&borde&uppfattningen&om&KAM&vara&bättre&då&det&startas&utifrån&kundproblem&

och&inte&som&ett&försäljningsprogram.&Detta&torde&vara&en&realistisk&slutsats&då&kunden&känner&att&det&

säljande&företaget&genom&KAM&verkligen&vill&hjälpa&till&och&lösa&kundens&problem&och&att&det&inte&

bara&är&en&metod&för&att&sälja&mer&produkter&eller&tjänster&till&kunden.&Från&empirin&framgick&det&

dessutom&att&en&bra&säljare&inte&automatiskt&blir&en&bra&Key&Account&Manager&utan&att&uppgiften&som&

Key&Account&Manager&är&mer&vårdande.&Även&detta&stödjer&resonemanget&om&att&KAM&borde&

uppskattas&av&kunder&då&det&till&stor&del&handlar&om&att&hjälpa&dem&och&lösa&deras&problem.&&

&

Vidare&skapar&existerandet&av&en&Key&Account&Manager&också&ett&värdeskapande&i&sig&för&

nyckelkunden.&Genom&KAM&menar&Rehme&(2001)&att&nyckelkunden&endast&behöver&en&

kontaktperson&på&det&säljande&företaget,&vilket&är&något&som&kunden&uppfattar&som&positivt&då&det&

förenklar.&Detta&bekräftas&även&av&flera&respondenter&som&menar&att&KAM&skapar&en&“speaking&

partner”&vilket&kunder&ofta&efterfrågar.&Enligt&Georges&och&Eggert&(2003)&skapar&KAM&värde&för&

kunden&genom&internalA"och"external"function,"vilket&kan&kopplas&till&den&insamlade&empirin.&Internal&
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function&innebär&att&den&komplexa&kundprocessen&inom&det&säljande&företaget&koordineras&på&ett&

bra&sätt&och&detta&kan&jämföras&med&att&många&av&respondenterna&uttrycker&att&koordinering&är&ett&

viktigt&ansvarsområde&för&Key&Account&Managern.&Key&Account&Managern&ska&bland&annat&

koordinera&olika&funktioner&inom&företaget&som&tillsammans&löser&kundens&problem.&Även&external&

function&som&innebär&att&säljarens&erbjudande&anpassas&till&kundens&behov&och&på&så&sätt&skapar&

värde,&återkommer&i&empirin.&Detta&då&alla&tre&företagen&har&möjlighet&att&anpassa&sina&

produkter/tjänster&efter&kundens&behov&vilket&de&är&mer&benägna&att&göra&om&det&rör&sig&om&en&

nyckelkund.&&

6.5.3!Slutkommentar!om!värdeskapande!till!följd!av!KAM!
Woodruff&(1997)&och&ett&antal&andra&författare,&menar&att&ett&företag&genom&att&skapa&värde&för&sina&

kunder,&själva&kommer&att&åstadkomma&ett&högre&värdeskapande.&Genom&att&förstå&hur&kunden&

skapar&värde,&menar&Blois&(2003)&att&leverantören&kan&förstå&sitt&eget&värdeskapande&och&hur&det&

egna&erbjudandet&ska&utvecklas.&Detta&är&enligt&författarna&ett&mycket&rimligt&resonemang&och&att&

förstå&kunden&uttrycks&också&av&fallföretagen&som&eftersträvansvärt&samt&också&något&som&KAM&

hjälper&till&att&åstadkomma.&&

&&&

Som&nämndes&redan&inledningsvis,&bygger&idén&att&långvariga&relationer&leder&till&ökat&värde&på&att&

det&är&billigare&att&behålla&existerande&kunder&än&att&försöka&skaffa&nya&kunder&(e.g.&Storbacka&et&al.,&

1994;&Benson&et&al.,&2006).&Genom&nära&relationer&kan&företag&öka&sina&chanser&att&få&sälja&mer&till&en&

specifik&kund&då&leverantören&kanske&bara&är&en&av&flera&leverantörer,&samt&en&ökad&möjlighet&att&

bedriva&cross^selling.&Denna&logik&bygger&på&antagandet&att&en&kundrelation&alltid&är&lönsam&vilket&

inte&alltid&är&fallet&i&verkligheten.&Alla&kunder&är&inte&lönsamma&och&inte&heller&en&långvarig&relation&är&

en&garanti&för&att&relationen&till&kunden&är&lönsam.&(Storbacka&et&al.,&1994)&Därför&är&det&också&viktigt&

att&kunna&mäta&detta&vilket&diskuteras&i&nästa&avsnitt.&
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6.6!Mätning!av!värde!till!följd!av!KAM!
Avsevärda&svårigheter&kring&mätning&har&framträtt&både&i&referensramen&såväl&som&genom&

de&genomförda&intervjuerna,&vilket&kopplas&samman&i&de&nästkommande&avsnitten.&

6.6.1!Säljmål!!
På&Ericsson&beskrevs&att&organisationen&arbetade&med&säljmål&på&alla&sina&kunder,&inklusive&

nyckelkunderna.&Detta&ställde&författarna&till&detta&examensarbete&sig&frågande&till&då&säljmål&kan&

tyckas&ligga&närmare&transaktionsförsäljning&än&relationsmarknadsföring&som&KAM&handlar&om.&Ett&

lyckosamt&hanterande&av&relationer,&kräver&att&säljaren&frångår&att&fokusera&på&en&enskild&försäljning&

och&istället&fokuserar&på&relationen&säljaren&och&kunden&emellan&(Benson&et&al.,&2006),&vilket&gör&att&

ett&existerande&av&säljmål,&kan&ifrågasättas.&På&Toyota&beskrevs&till&skillnad&från&Ericsson&något&helt&

annat,&nämligen&att&det&finns&en&konflikt&mellan&den&ordinarie&säljkåren&som&belönas&utifrån&snabba&

avslut&och&KAM^organisationen&som&inte&hade&samma&drivkrafter&till&att&sälja&på&kort&sikt,&vilket&även&

tidigare&har&nämnts&i&denna&analys.&Långsiktigheten&beskrevs&också&i&litteraturen&där&Rust&et&al.&

Figur&10:&Det&sammanlagda&värdeskapandet&som&setts&i&litteratur&samt&genom&
intervjuer&till&följd&av&"hela"&begreppet&KAM!
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(2010)&menade&att&ett&ökat&kundfokus&innebär&att&värdet&av&en&kundrelation&över&hela&dess&livslängd&

blir&det&intressanta&istället&för&fokus&på&aktuell&försäljning.&Vidare&beskrevs&att&ett&företag&som&idag&

har&en&bra&försäljning&inte&är&garanterad&goda&framtidsutsikter&(Rust&et&al.,&2010).&Ett&arbete&med&

KAM,&innebär&att&tidshorisonten&förlängs&och&en&aktivitet&som&genomförs&idag,&kan&få&konsekvenser&

långt&senare.&Därför&är&en&bra&försäljning&idag&missvisande&för&att&bedöma&en&Key&Account&Managers&

arbete&då&den&bakomliggande&aktiviteten&kan&ha&utförts&långt&innan&denne&tillträdde.&Istället&bör&mer&

fokus&läggas&på&värden&som&inte&mäter&försäljning,&till&exempel&hur&KAM^relationen&bidrar&till&

säljarens&konkurrenskraft&och&relationen&bör&värderas&efter&hur&den&bidrar&till&försäljning&på&ett&

helhetsplan.&(Lambe&&&Spekman,&1997)&Vidare&beskriver&Benson&et&al.&(2006)&att&ett&lyckosamt&

hanterande&av&relationer,&ibland&kan&kräva&att&behöva&göra&det&som&inte&är&det&bästa&för&företaget&på&

kort&sikt&utan&istället&försöka&optimera&kundens&verksamhet&vilket&i&slutändan&kommer&gynna&bägge.&

Något&som&inte&är&förenligt&med&kortsiktiga&säljmål,&är&därför&det&som&Benson&et&al.&(2006)&beskriver&i&

att&erkänna&för&kunden&att&en&konkurrent&har&en&bättre&produkt.&

&

Författarna&till&detta&examensarbete,&menar&att&mycket&av&kärnan&i&KAM,&ligger&i&just&det&som&Rust&et&

al.&(2010)&säger,&att&värdet&av&en&relation&över&hela&dess&livslängd&(customer&equity).&Fokus&flyttas&

därför&naturligt&bort&från&upprepade&transaktioner&och&de&grunder&som&beslut&tidigare&har&fattats&på,&

det&vill&säga&att&åtgärder&ska&leda&till&vinster&på&kort&sikt,&ändras.&Därmed&blir&andra&saker&viktigare&

och&de&diskuterade&framgångsfaktorerna&är&ting&som&bör&tas&i&åtanke&eller&funderas&över&för&att&fokus&

ska&flyttas&till&värdet&av&en&relation&på&lång&sikt.&Exempelvis&diskuterades&Key&Account&Managerns&roll&

för&att&bygga&relationer&på&lång&sikt,&eller&en&ändring&av&belöningssystem&som&ska&till&för&att&få&

människor&att&ändra&synsätt&mot&ett&mer&långsiktigt&sätt&att&tänka.&Även&informationsdelning,&tillit&

och&samsyn&mellan&köpare&och&säljare&nämndes,&vilka&alla&är&ting&som&leder&till&ett&mer&långsiktigt&

tänk&på&en&relation&och&värdeskapandet&av&denna.&De&saker&som&här&tagits&upp,&är&alltså&saker&som&

gjort&att&författarna&valt&att&lyfta&in&begreppet&framgångsfaktorer&i&analysmodellen&då&utfallet&av&

KAM,&det&vill&säga&värdeskapandet&av&KAM,&är&så&nära&knutet&till&“hur&det&görs”.&Om&företag&

misslyckas&med&att&skapa&tillit&eller&en&bra&informationsdelning&internt&exempelvis,&kommer&det&att&

påverka&värdeskapandet&vilket&är&hela&kontentan&i&detta&examensarbete.&

6.6.2!Uppföljningsrapporter!och!uppföljningssystem!för!KAM!
På&Ericsson&beskrev&de&intervjuade&Key&Account&Managerna&sig&vara&nöjda&med&de&

uppföljningsrapporter&de&fick&tillhanda.&De&ansåg&att&de&kunde&se&när&en&omprioritering&av&resurser&

behövdes&och&att&de&hade&tillräcklig&information&för&att&kunna&fatta&rätt&beslut&i&övrigt.&Detta&har&

troligtvis&mycket&att&göra&med&det&faktum&att&det&finns&tillgång&till&ett&ordentligt&system&med&

kundnummer&och&att&uppföljning&kan&göras&ända&ned&på&kundnivå.&Som&tidigare&nämnts&är&detta&inte&
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fallet&med&Scania&som&i&dagsläget&inte&har&den&möjligheten.&Detta&är&något&som&starkt&efterfrågas&och&

som&anses&som&en&förutsättning&för&att&i&framtiden&få&en&bättre&uppföljning.&Som&beskrevs&på&Scania&

är&detta&något&som&också&hade&underlättat&vid&prisdiskussioner&om&Key&Account&Managern&genom&att&

ha&tillgång&till&denna&information&på&ett&mer&strukturerat&sätt&hade&kunnat&se&att&ett&lägre&pris&i&ett&

inledningsskede&av&en&försäljning,&hade&tagits&igen&senare.&Då&hade&också&denne&haft&mer&argument&

för&att&kunna&motivera&för&resten&av&organisationen&att&en&viss&affär&som&förvisso&inte&är&lönsam&dag&

ett,&men&som&kan&vara&en&mycket&lönsam&affär&på&lång&sikt.&Detta&är&något&som&inte&framkommit&som&

en&fördel&av&KAM&genom&studerandet&av&litteraturen,&men&som&tycks&mycket&rimlig.&&

&

Som&Ericsson&framför,&är&avancerade&uppföljningssystem&specifikt&för&KAM&inte&alltid&motiverat.&

Kostnaden&för&speciellt&anpassade&system&kan&mycket&väl&vara&högre&än&nyttan&av&dem&och&därför&

använder&de&sig&i&grunden&av&samma&system&för&alla&kunder&som&sedan&anpassas&till&nyckelkunderna&i&

olika&omfattande&grad.&Vidare&menar&en&av&respondenterna&att&prisdiskussionerna&blir&mindre&

framträdande&vid&KAM&då&andra&saker&kommer&in&i&bilden,&exempelvis&en&viss&kundanpassning&till&en&

kund.&

&

Ett&alternativ&till&uppföljning&i&siffror&som&tycks&både&kostsam&och&svår,&ges&av&Toyota&som&har&en&mer&

mjuk&typ&av&uppföljning.&Detta&är&också&det&som&tycks&göras&idag&på&Scania&även&om&mer&formella&

uppföljningar&också&finns&i&begränsad&omfattning&och&med&en&del&brister&såsom&användning&av&

schabloner.&I&referensramen&presenterades&ett&avsnitt&som&beskrev&varför&uppföljning&till&följd&av&

KAM&är&speciellt.&Det&tycks&också&vara&av&dessa&anledningar&som&uppföljningen&blir&mer&komplicerad.&

Exempelvis&gör&den&längre&tidshorisonten&att&det&är&svårare&att&följa&upp&en&enskild&säljaktivitet&och&

vilket&utslag&den&ger.&Det&faktum&att&det&är&svårare&att&i&kronor&och&ören&beräkna&värdet&av&en&

kundrelation,&gör&troligtvis&att&företag&vänder&sig&till&andra&metoder&av&mer&mjuk&karaktär.&På&Toyota&

beskrevs&till&exempel&att&det&är&Key&Account&Managern&själv&som&genom&en&samlad&bedömning&får&

avgöra&om&det&är&lönsamt&att&behålla&en&specifik&kund&som&en&nyckelkund.&Detta&stämmer&också&väl&

överens&med&vad&litteraturen&säger&inom&detta&område.&För&att&en&leverantör&ska&vilja&bygga&en&KAM^

relation&med&en&kund&måste&det&vara&värt&det,&det&vill&säga&att&intäkterna&från&kunden&måste&vara&

större&än&de&kostnader&som&kommer&vid&etablerandet&och&upprätthållandet&av&relationen&(Blois,&

1999).&Dock&visade&föregående&författare&på&att&de&flesta&företagen&i&studien&visserligen&menade&att&

de&hade&byggt&upp&lönsamma&relationer,&men&kunde&inte&lägga&fram&bevis&för&detta.&Även&Andersson&

(1995)&beskriver&att&företag&tycks&använda&kvalitativ&information&i&större&grad&än&just&kvantitativ,&

vilket&tillskrivs&bero&på&att&det&faktiskt&är&svårt&att&i&monetära&termer&mäta&värdet&som&skapas.&

&

Ericsson&använder&till&skillnad&från&de&andra&två&fallföretagen&sig&av&mer&hårda&faktorer&när&de&
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utvärderar&sina&kunder.&Ericssons&KPI:er&som&antalet&order,&nettoförsäljning,&marginal,&

rörelsekapitalet&i&procent&av&nettoförsäljning&och&kundnöjdhetsindex&står&i&stark&kontrast&till&det&som&

controllern&inom&Scania&Mining&uttryckte&som&intressant,&nämligen&att&utöver&föregående&också&

studera&hur&trogna&kunderna&är&och&hur&deras&beteende&på&eftermarknaden&ser&ut.&Detta&är&dock&

inget&som&står&i&motsatsförhållande&till&varandra&och&bägge&typer&kan&anses&vara&motiverade.&&

&

Mätning&var&den&sista&delen&av&analysmodellen&och&då&hela&denna&nu&har&gåtts&igenom,&är&det&dags&

för&denna&studies&slutsatser.&&



! !

130!
!



! !

131!
!

Kapitel!7.!Avslutande!reflektioner!
I"följande"avsnitt"presenteras"detta"examensarbetes"slutsatser"och"de"förslag"på"vidare"

forskningsområden"som"författarna"till"detta"examensarbete"sett"genom"studerandet"av"litteraturen.""

&

Den&huvudsakliga&anledningen&till&att&KAM&som&koncept&har&uppstått,&tillskrivs&vara&en&större&

förändring&på&marknaden&där&behov&och&efterfrågan&hos&stora&respektive&små&kunder&ökat,&vilket&

företag&har&behövt&anpassa&sig&efter.&Genom&KAM,&väljer&företag&ut&för&dem&strategiskt&viktiga&

kunder&och&tilldelar&dessa&en&speciell&uppmärksamhet&som&får&stora&konsekvenser&på&organisationen.&

Även&om&den&djupgående&förståelsen&för&KAM&har&ökat&sedan&dess&uppkomst&i&litteraturen,&finns&ett&

betydande&kunskapsgap&kring&det&värdeskapande&som&KAM&bidrar&till.&Genom&detta&examensarbete&

har&detta&problem&belysts,&och&med&hjälp&av&en&egen&definition&som&utmynnat&i&fem&bestående&

faktorer&som&utretts&var&och&en&för&sig,&har&den&existerande&litteraturen&kring&hur&KAM&kan&skapa&

värde&som&helhet,&kunnat&kompletteras.&&

&

Den&egna&definitionen&har&skapats&till&följd&av&att&det&i&litteraturen&inte&har&hittats&någon&enhetlig&

definition&av&begreppet&och&en&mindre&begreppsutredning&har&därför&gjorts.&Empiriinsamlingen&

stödjer&att&det&finns&ett&behov&av&att&en&tydlig&definition&av&KAM&skapas,&och&det&är&även&något&som&

efterfrågas&av&en&del&respondenter.&Bland&annat&skulle&en&definition&göra&att&det&blir&enklare&att&

förmedla&till&resten&av&organisationen&vad&KAM^organisationens&arbetsuppgifter&är.&

&

Den&första&forskningsfrågan&i&detta&examensarbete&handlade&om&att&utreda&vilket&värde&som&skapas&

för&det&säljande&företaget&genom&användningen&av&KAM,&vilket&har&gjorts&genom&att&analysera&både&

de&fördelar&som&fås&till&följd&av&KAM&uppdelat&på&mjukare&och&hårdare&värden,&samt&de&nackdelar&som&

KAM&kan&medföra.&Som&fördelar&av&KAM&har&bland&annat&förbättrade&relationer,&nöjdare&kunder,&

ökad&absolut&försäljning&och&ökad&marknadsandel&hittats.&Potentiella&problem&och&nackdelar&med&

KAM&som&uppkommit&i&litteraturen&och&under&intervjuerna&är&till&exempel&organisatorisk&komplexitet,&

ökat&beroende&till&nyckelkunderna,&att&det&kräver&mycket&personal&och&att&interna&konflikter&kan&

uppstå.&I&analysen&har&hård&kritik&mot&framförallt&studier&kring&hårda&faktorer&framförts,&vilket&

poängterar&betydelsen&av&att&studera&detta&ämne&närmare&på&ett&icke^normativt&plan.&Vidare&har&ett&

antal&framgångsfaktorer&beskrivits,&exempelvis&Key&Account&Managerns&roll&och&informationsdelning&

vilka&påverkar&utfallet&av&ett&arbete&med&KAM,&det&vill&säga&det&värde&som&skapas&till&följd&av&KAM.&

&

Den&andra&forskningsfrågan&handlade&om&hur&värde&till&följd&av&KAM&skulle&kunna&mätas.&Både&
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referensramen&och&empirin&visar&att&det&här&inte&är&något&som&görs&helt&enkelt&och&att&intuition&och&

känsla&är&vanligt&förekommande&när&ett&företag&ska&avgöra&om&KAM&som&strategi&är&effektiv&eller&om&

de&ska&fortsätta&behandla&en&kund&som&en&nyckelkund.&Det&har&inte&tydligt&framkommit&att&

fallföretagen&skapar&några&specifika&finansiella&rapporter&för&att&följa&sina&nyckelkunder,&utan&istället&

tycks&de&ha&relativt&liknande&typ&av&upplägg&på&uppföljningen&som&görs&på&övriga&kunder,&även&om&

vissa&anpassningar&visserligen&förekommer.&Dock&uttrycker&flera&av&respondenterna,&framförallt&på&

Scania,&att&de&skulle&vilja&ha&bättre&rapporter&för&att&kunna&följa&kunderna&vilket&kanske&framförallt&

grundar&sig&i&problem&med&kundnummer.&Av&detta&går&det&att&dra&slutsatsen&att&det&första&steget&mot&

en&bra&uppföljning&avseende&nyckelkunder&är&att&ha&ett&system&där&det&går&att&följa&varje&kund&

specifikt,&vilket&Ericsson&har.&Detta&är&också&sannolikt&en&av&orsakerna&till&att&respondenterna&där&

säger&sig&vara&nöjda&med&dagens&uppföljning.&&

&

Detta&examensarbete&har&lyft&den&enligt&författarna&helt&avgörande&frågan&kring&vilket&värde&som&

skapas&till&följd&av&KAM&samt&hur&detta&kan&mätas.&Trots&vetskapen&om&att&mätning&är&svårt,&är&

författarna&förundrade&över&den&i&skrivande&stund&mycket&bristfälliga&litteraturen&inom&detta&område.&

Som&nämndes&i&inledningen&borde&ett&företag&som&är&i&ett&skede&av&att&eventuellt&besluta&sig&för&att&

satsa&stora&resurser&på&något&som&KAM,&också&vara&intresserade&av&att&veta&att&denne&får&avkastning&

på&insatta&medel.&Den&sammanlagda&uppfattningen&är&att&bedömningen&av&KAM&och&dess&lämplighet,&

görs&på&känsla,&vilket&enligt&författarna&är&otillräckligt&samt&att&lägga&för&mycket&ansvar&på&Key&

Account&Managern.&Detta&leder&in&på&de&vidare&forskningsfrågorna.&

Vidare!forskningsfrågor!
Examensarbetet&har&haft&som&syfte&att&undersöka&vilket&värde&som&skapas&för&det&säljande&företaget&

vid&användandet&av&KAM&då&det&har&ansetts&vara&ett&område&där&det&saknas&forskning.&Även&om&detta&

examensarbete&naturligtvis&har&haft&för&avsikt&att&besvara&syftet,&finns&det&fortfarande&ett&behov&av&

ökad&forskning&inom&detta&område&då&författarna&menar&att&de&endast&har&skrapat&på&ytan&till&denna&

frågeställning.&Författarna&ser&framförallt&ett&behov&av&studier&med&en&kvantitativ&metod&som&

utgångspunkt.&En&av&de&mest&citerade&artiklarna&inom&detta&område&som&genomfört&just&en&sådan,&är&

Stevenson&(1981).&I&analysen&riktades&dock&en&hel&del&kritik&mot&tillförlitligheten&till&denna&studie&och&

ett&behov&av&en&ny&kvantitativ&studie&ses&också&utifrån&det&faktum&att&det&i&skrivande&stund,&är&31&år&

sedan&Stevensons&artikel&publicerades.&

&

En&annan&intressant&aspekt&på&KAM&som&inte&har&berörts&i&detta&examensarbete&i&någon&större&

utsträckning,&är&vad&KAM&får&för&påverkan&på&kunder&som&inte&klassificeras&som&nyckelkunder,&och&

också&vilka&konsekvenser&som&fås&internt&på&den&ordinarie&försäljningsverksamheten&genom&ett&
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implementerande&av&KAM.&Dessa&frågeställningar&belystes&till&viss&del&i&referensramen&där&det&

beskrevs&att&det&genom&KAM&finns&en&risk&att&för&mycket&fokus&och&uppmärksamhet&läggs&på&

nyckelkunderna&och&att&de&ordinära&kunderna&därmed&negligeras.&Därför&skulle&ett&intressant&vidare&

forskningsområde&vara&att&undersöka&hur&personer&som&enbart&arbetar&med&ordinarie&kunder&tycker&

att&deras&verksamhet&har&påverkats&av&KAM.&Till&exempel&skulle&det&vara&av&intresse&att&undersöka&

om&organisationer&som&helhet&anser&att&KAM&har&påverkat&deras&möjlighet&att&erbjuda&bättre&service&

också&till&andra&kunder,&eller&om&KAM&har&bidragit&till&mer&negativa&än&positiva&konsekvenser&för&den&

ordinarie&säljkåren,&exempelvis&om&de&anser&sig&ha&fått&minskade&resurser&för&att&hantera&de&kunder&

som&inte&kan&betraktas&som&nyckelkunder.&
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Bilaga!1!UIntervjudokument!
Nedan"följer"de"frågor"som"har"ställts"under"intervjuerna"på"de"tre"fallföretagen."Noteras"ska"dock"att"
alla"frågor"inte"har"ställts"under"alla"intervjuer"utan"det"har"anpassats"efter"den"intervjuades"position"
i"företaget."

"

Inledning!
Vad&är&din&korrekta&titel?&
!
Kan&du&berätta&lite&kort&om&din&bakgrund?&
&
Vad&har&du&för&arbetsuppgifter?&

Bakgrund!
Hur&länge&har&KAM&använts&hos&er?&

Hur&växte&det&fram?&&

Vilka&anledningar&fanns&till&att&ni&valde&att&implementera&KAM?&

Hur&har&KAM&påverkat&organisationen?&Till&exempel&organisationsstruktur,&system,&
informationsdelning,&kommunikation.&Hur&blev&ni&tvungna&att&förändra&organisationen&i&stort?&

Vilka&förväntningar&har&du&på&KAM?&&

Begreppet!KAM!
Vad&är&KAM&för&dig?&&

Hur&skulle&du&definiera&KAM?&&

Hur&ser&du&på&indelningen&av&Key&Accounts?&Är&man&Key&Account&Manager&åt&en&kund&eller&mot&ett&
segment?&

Begreppet!värde!
Hur&ser&du&på&tillkomsten&av&värde?&Vem&skapar&respektive&konsumerar&värdet?&

Strategisk!betydelse!
Vad&finns&det&för&anledningar&till&att&göra&en&vanlig&kund&till&en&nyckelkund?&&

Hur&väljer&ni&ut&nyckelkunder?&

Nära!relationer!
Hur&ser&ni&på&relationen&till&en&nyckelkund&jämfört&med&en&vanlig&kund?&Skiljer&den&sig&på&något&sätt?&

Hur&arbetar&ni&för&att&bygga&relationen&med&era&nyckelkunder&jämfört&med&era&vanliga&kunder?&

Hur&viktigt&är&det&med&fysisk&närhet&till&kunden?&
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Systemförsäljning!
Hur&arbetar&ni&med&systemförsäljning?&&

Kan&du&ge&något&konkret&exempel&på&systemförsäljning&hos&er?&

Finns&det&någon&skillnad&på&systemförsäljning&när&det&gäller&försäljning&till&nyckelkunder&respektive&
vanliga&kunder?&

Kundanpassning!
På&vilket&sätt&har&ni&möjlighet&att&anpassa&produkter&eller&ett&erbjudande&efter&kunden?&

Gör&ni&mer&kundanpassning&till&vissa&kunder&än&andra&på&så&sätt&att&ni&“ger&mer”&till&vissa?&

Integration!
Hur&arbetar&ni&med&integration?&&

Kan&ni&ge&något&exempel&på&integration?&&

Finns&det&någon&skillnad&på&integration&när&det&gäller&nyckelkunder&och&vanliga&kunder?&

Framgångsfaktorer!för!KAM!
Vad&krävs&rent&kunskapsmässigt&för&en&KAM^organisation?&

Hur&hanterar&ni&kunder&som&finns&i&flera&länder?&Är&det&en&samordnare/Key&Account&Manager&per&
kund&eller&en&i&varje&land?&&

Hur&ser&du&på&din&roll&som&chef&vid&ett&användande&av&KAM?&

Tror&du&det&kan&uppstå&några&konflikter/motsättningar&mellan&olika&arbetsgrupper&till&följd&av&KAM?&

Värdeskapande!till!följd!av!KAM!
Vilka&fördelar&ser&du&med&KAM?&&
&
Vilka&nackdelar&ser&du&med&KAM?&&
&
Vilka&risker&och&problem&ser&du&med&KAM?&&

Vilka&resultat&till&följd&av&KAM&anser&du&att&ni&har&fått?&Både&hårdare&och&mjukare&värden?&

Vad&tror&du&att&KAM&skulle&kunna&bidra&med&för&er?&&

Har&ni&funderat&på&att&sluta&använda&er&av&KAM?&&

Hur&uppfattar&ni&att&kunderna&uppfattar&denna&relation?&&

Uppfattar&de&att&de&är&en&KAM^kund?&&

Förekommer&det&att&kunder&inte&längre&vill&vara&en&del&av&en&KAM^relation?&

Mätning!av!värde!till!följd!av!KAM!
&
Hur&ser&era&uppföljningssystem&mot&kunder&ut&idag?&Kan&ni&se&vilka&intäkter/kostnader&som&genereras&
av&en&särskild&försäljningsinsats&och&följer&ni&upp&individuella&kunder&i&dagsläget&just&ur&ett&
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kostnad/nytta&perspektiv?&

Är&det&lätt&att&se&vad&som&skapas&av&KAM&och&vad&det&är&som&skapas&av&andra&faktorer&eller&ren&
slump?&

Gör&ni&någon&form&av&utvärdering&eller&uppföljning&på&hur&KAM&fungerar&och&vad&det&ger&för&resultat?&

Hur&skulle&du&säga&att&det&går&att&avgöra&om&KAM&som&strategi&är&ett&lönsamt&sätt&att&bedriva&
försäljning&på?&&

Vilka&mätvariabler&används&för&att&mäta&KAM:s&effektivitet?&

Hur&tänker&ni&avseende&utvärdering&av&nyckelkunder?&Hur&vill&ni&kunna&utvärdera&en&nyckelkunds&
lönsamhet?&

Tycker&du&att&du&får&den&finansiella&information&som&krävs&för&att&utvärdera&om&ett&Key&Account^team&
är&lönsamt?&

Hur&anser&du&att&finansiella&rapporter&och&uppföljningssystem&behöver&ändras&för&att&anpassas&på&
bästa&sätt&till&KAM?&

Avslut!
Är&det&något&som&inte&har&tagits&upp&under&intervjun&men&som&du&känner&är&viktigt&att&tillägga?&
!
Kan&vi&nämna&ditt&namn&och&din&titel&i&vår&rapport?&


