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Aim: The aim of this study is to compare how a KAM process may differ between large 

and small companies in the B2B market.  

 

Method: We perform a multi-case study with a qualitative research design. Qualitative 

semi-structural interviews were designed and conducted by the help of literature in the 

field of research. with the help of an operationalization based on scientific theory. The 

interviews were recorded and carefully transcribed to focus on the essential information 

they contributed to in relation to the purpose of the study. The collected information has 

been analyzed and discussed. An conclusion is then presented to answer the research 

questions and how the study has fulfilled the aim of the study.  

 

Result & Conclusions: The study shows that all companies in the study have applied 

the presented KAM process. However, we found that there are visible differences 

between the cases in identifying and analyzing key accounts and achieving 

commitment, trust and satisfactions for their key customers in the KAM process.  

 

Suggestions for future research: Further research should examine the limitations that 

we have found in this study. The first limitation is the number of companies that 

participated in the study and therefore a further research applying a similar approach 

can be conducted on more companies for generalization. The second limitation is that 

this study only presents one model of the KAM process and a further research could 

therefore perform a similar study with multiple models of the KAM process. In our 

model we have used certain variables to study KAM process but this limitation can be 



 

 

surpassed by including other variables important for understanding and applying KAM 

process in dealing with key customers. 

Contribution of the thesis: The study contribute to examine if the same KAM process 

can be applied in both large and small businesses, or whether there are differences in the 

implementation of the KAM process. 
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Sammanfattning  

 

Titel: Key Account Management process  

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Rafal Mahdi & Sofia Nilsson  

 

Handledare: Akmal Hyder & Zahra Ahmadi  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra hur en KAM-process kan skilja sig mellan stora och 

små företag inom B2B marknad.  

 

Datum: 2015-06-03 

 

Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats. Vi utför en multipelfallstudie med en kvalitativ 

forskningsdesign. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomförs och utformas med hjälp av 

en operationalisering som grundar sig i den vetenskapliga teorin. Intervjuerna har spelats in och 

noga transkriberats för att sedan lyfta fram den mest väsentliga informationen de bidrog till, i 

förhållande till studiens syfte. Informationen har analyserats och diskuterats för att därefter 

presentera en slutsats som besvarar studiens frågeställningar och syfte.  

 

Resultat & Slutsats: Studien visar att den presenterade KAM processen tillämpas av samtliga 

fallföretag i studien. Vi fann dock att det förekommer märkbara skillnader i hur fallföretagen 

arbetar för att identifiera och analysera nyckelkunder, uppnå engagemang, förtroende och 

tillfredställelse till sina nyckelkunder i den presenterade KAM processen.  

 

Förslag till vidare forskning: Vidare forskning kan göras utifrån de begränsningar som vi fann i 

denna studie. Den första begränsningen är antalet företag som deltog i studien och därmed kan 

vidare forskning utföra en liknande studie med fler fallföretag. Den andra begräsningen är att endast 

en teoretisk modell av KAM processen studeras i denna studie. Vidare forskning kan därmed utföra 

en studie där fler modeller av KAM processen jämförs. I vår KAM process har vi använt ett 

begränsat antal faktorer, denna begränsning skulle kunna överträffas genom att inkludera fler 

faktorer som är viktiga för att tillämpa och förstå KAM processen.  



 

 

Uppsatsens bidrag: Studien visar om samma KAM process kan tillämpas i både stora och små 

företag samt vilka eventuella skillnader som kan uppstå däremellan.  

 

Nyckelord: Nyckelkund, engagemang, förtroende och tillfredsställelse.  
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1. Introduktion 
I följande avsnitt presenterar vi bakgrunden till det valda ämnet och den problemdiskussion som 

ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. Vi fortsätter därefter att presentera studiens 

avgränsning och bidrag, för att sedan introducera studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Key Account Management (KAM) är ett begrepp som har utvecklats sedan 1960-talet och var 

ursprungligen ett svar på utmaningen att hantera relationer med stora kunder (Weilbaker & Weeks, 

1997). En KAM process antas av företag för att på ett organiserat sätt kunna utveckla och 

genomföra viktiga kundrelationer (Wengler, Ehret & Saab, 2006). Det är vanligt att företag inom 

B2B-marknader engagerar sig i att utveckla sådana kundrelationer (Nätti & Palo, 2012). 

Motivationen till att utveckla en KAM process kommer från antagandet i B2B marknader att, färre 

kunder genererar mer vinst än en större grupp av mindre kunder (Nätti & Palo, 2012; Boles, 

Johnston & Gardner, 1999). Workman, Homburg & Jensen (2003) menar att en av de 

grundläggande ideérna för KAM är önskan att vara mer mottaglig till de behov som är av vikt för 

företagets kunder och att skapa interna program, system och rutiner för att kunna ge de viktigaste 

kunderna en annorlunda behandling till skillnad från andra kunder. KAM omfattar ett systematiskt 

urval, analys och hantering av de viktigaste befintliga och potentiella nyckelkunder (Zupancic, 

2008) för att skapa och utveckla en långsiktig relation mellan företaget och den aktuella 

nyckelkunden (Ojasalo, 2001). 

Drivkraften bakom KAM har sin grund i olika förändringar i omvärlden, vilket bidrar till att ett 

företag söker nya vägar för att bygga relationer med deras kunder (Gezelius & Wildenstam, 2007). 

På grund av olika faktorer som påverkar marknaden, exempelvis ökad konkurrens, globalisering 

och ökat kundfokus har KAM fått stor betydelse för säljande företaget (Guesalaga & Johnson, 

2010). Företag reagerar på den förändrade efterfrågan och konkurrenssituationer på marknaden 

genom att skapa nya marknadsföringsmetoder såsom KAM (Pardo, Ivens & Wilson, 2013), vilket 

har bidragit till att fler företag idag utvecklar KAM processer (Marcos-Cuevas, Nätti, Palo & Ryals, 

2014). Majoriteten av företag tar hjälp av KAM på ett eller annat sätt (Weilbaker & Weeks, 1997), 

även om de formellt inte erkänner det (Nätti & Palo, 2012; Wengler et al. 2006). 
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1.2 Problematisering  

KAM processen anses vara en långtgående strategisk process som kan innebära betydande 

utmaningar för det säljande företaget (Kempeners & Van der Hart, 1999). Det kan medföra stora 

förändringar i företagets struktur och processer, vilket kan bli aktuellt för att stödja skapandet av en 

KAM process (Nätti & Palo, 2012). Det finns dock en stor förståelse för att företag måste utveckla 

långsiktiga relationer med utvalda, högt värderade kunder, vilket företaget kan uppnå genom en 

KAM process (Guenzi, Georges & Pardo, 2007). En framgångsrik KAM process underlättar 

relationen mellan företaget och nyckelkunden samtidigt som det ger en mer intensiv relation med 

nyckelkunderna (Nätti & Palo, 2012). En misslyckad KAM process kan resultera i att det uppfattas 

som ett mer säljande tillvägagångssätt som saknar möjligheten att skapa djupare förståelse om 

nyckelkunderna (Marcos-Cuevas et al. 2014). 

KAM är en process som används i stor utsträckning och i en mängd olika industrier (Nätti & Palo, 

2012), dock menar Marcos-Cuevas et al. (2014) att KAM processen genomförs på olika sätt 

beroende på vilket företag som utövar den. Det har därmed presenterats olika definitioner av KAM 

processen i litteraturen, den KAM process som genomsyrar i den befintliga litteraturen menar att 

KAM processen innebär att företaget identifierar och analyserar kunder för att sedan jobba med 

olika faktorer för att bygga långsiktiga relationer till de utvalda nyckelkunderna (Nätti & Palo, 

2012; Hsieh & Chou, 2011; Ojasalo, 2001). Identifiering och analysering av potentiella 

nyckelkunder anses vara nödvändigt för att företaget skall undvika investeringar i kunder som inte 

har potential att utvecklas till att bli nyckelkunder (Millman & Wilson, 1995). För att bygga 

långsiktiga relationer är faktorer såsom engagemang (Hsieh & Chou, 2011), förtroende (Nätti & 

Palo, 2012) och tillfredsställelse (Hsieh & Chou, 2011) viktiga för att upprätthålla en relation. Det 

är dock viktigt att notera att dessa faktorer inte ensamt kan leda till långsiktiga relationer, utan de är 

beroende av varandra för att kunna upprätthålla en relation (Hsieh & Chou, 2011; Nätti & Palo, 

2012).  

Trots att KAM processer är förekommande i en mängd olika företag (Nätti & Palo, 2012), är 

tidigare forskning kring genomförandet av KAM processer begränsad (Davis & Ryals, 2014; Nätti 

& Palo, 2012; Workman et al. 2003). Det bör därmed riktas särskild uppmärksamhet till frågor som 

rör genomförandet av KAM processer, eftersom genomförandet av processen är avgörande för 

bedömningen av framtida KAM processers funktionalitet (Nätti & Palo, 2012). 

Ett centralt problem som vi fann är att tidigare forskning kring genomförandet av KAM processer är 

bristfällig och de processer som presenteras i litteraturen är inte kompletta (Marcos-Cuevas et al. 
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2014). Med detta sagt anser vi att det finns ett existerande behov av att genomföra en jämförande 

studie för att se om en KAM process är fullständig, genom att jämföra hur olika företag genomför 

KAM processen. Vi anser att en jämförande studie kan bidra till att se om en KAM process som 

antas av ett företag är densamma för samtliga företag. En KAM process i denna studie visar hur 

företagen går till väga för att omvandla en kund till en nyckelkund och uppnå långsiktiga relationer 

tillsammans.  

I tidigare forskning har fokus legat på genomförandet av KAM processer i olika branscher och 

verksamheter (Marcos-Cuevas et al. 2014), vilket vi anser medför att forskning kring 

genomförandet av KAM processen i stora och små företag är bristfällig. Vi vill därmed med denna 

studie försöka fylla detta gap genom att jämföra genomförandet av KAM processer i stora 

respektive små företag. Det medför att studien kommer utföra en jämförelse mellan stora och små 

företag för att se potentiella skillnader som kan finnas i genomförandet av en KAM process.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att jämföra om en KAM process kan skilja sig mellan stora och små 

företag inom B2B marknader. 

Forskningsfrågor: 

• Hur genomförs en KAM process i stora företag? 

• Hur genomförs en KAM process i små företag? 

• Vad kan det finnas för skillnader mellan stora och små företags genomförande av en KAM 

process? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie har valt att endast behandla företag som tillämpar KAM processer inom B2B 

marknader och kommer därmed inte att studera KAM processen inom B2C marknader. Studien har 

valt att benämna företagen som stora och små företag efter Bolagsverkets rekommenderade 

gränsvärde (Bolagsverket, 2012).  

1.5 Bidrag  
Studien bidrar till att visa om samma KAM process kan tillämpas i både stora och små företag samt 

vilka eventuella skillnader som kan uppstå däremellan.  



 

4 
 

1.6 Disposition 

Följande figur presenterar studiens struktur och fungerar som en karta över hur arbetet är uppdelat 

och uppbyggt i studien.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över studien. (Egen konstruktion).  
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2. Teori 
Följande avsnitt börjar med att presentera en övergripande förklaring av begreppet KAM. Därefter 

presenteras fyra grundläggande element i en KAM process följt av: identifiering och analysering av 

nyckelkunder, engagemang, förtroende och tillfredställelse. Avslutningsvis presenteras en kort 

sammanfattning av den teoretiska KAM processen och den valda definitionen av KAM processen 

för denna studie. 

2.1 Begreppet KAM 

KAM är en process för kundhantering inom B2B marknader (Millman & Wilson, 1999) som 

innebär att bygga långvariga relationer mellan företag och företagets viktigaste kunder (Gezelius & 

Wildenstam, 2007). En KAM tänkande organisation eftersöker ett resultat av en bättre relation till 

sina nyckelkunder i jämförelse med de genomsnittliga kunderna (Workman et al. 2003). Den 

långsiktiga relationen har i syfte att uppnå större effektivitet, volym och lönsamhet än vad 

respektive part skulle uppnå på egen hand (Gezelius & Wildenstam, 2007). Gezelius & Wildenstam 

(2007) förklarar att genom ett KAM-samarbete är både säljaren och köparen medvetna om att 

affären kan utvecklas till ett långsiktigt samarbete, men att det krävs att båda parterna anpassar sina 

organisationer för att få maximalt utbyte. Vi har dock valt att inte lyfta fram teori kring hur kunden 

kan anpassa sin organisation under ett KAM-samarbete, utan fokuserar endast på den process som 

antas av det säljande företaget. 

Den logik som ligger till grund för denna typ av kundhantering är att det endast är ett litet antal av 

kunderna som står för den största delen av ett företags vinst eller omsättning, vilket medför att det 

är nödvändigt för det säljande företaget att försvara sig gentemot dessa kunder genom att besvara 

kundernas individuella behov (Millman & Wilson, 1999). KAM processen sker genom en ”key 

account manager”, vilket är personen inom det säljande företaget som kopplar samman det köpande 

företagets behov med det säljande företagets förmåga att svara på det aktuella behovet (McDonald, 

Millman & Rogers, 1997; Ojasalo, 2001). 

Ojasalo (2001) förklarar att en KAM-process grundar sig i det säljande företagets verksamhet och 

involverar att bygga upp en portfölj av lojala nyckelkunder. Litteraturen visar ett antal olika 

definitioner av KAM processer, som har skapats från hur den enskilda forskaren ser och uppfattar 

KAM (McDonald et al. 1997; Millman & Wilson, 1999; Ojsalo, 2001; Workman et al. 2003).  
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2.2 Grundläggande element i en KAM process 

2.2.1 Identifiering och analysering av nyckelkunder	  

Gezelius & Wildenstam (2007) skriver att det köpande företaget fattar sina beslut utifrån den bild 

som de har byggt upp av det säljande företaget, vilket leder till att det säljande företaget måste leva 

upp till köparens förväntningar för att ses som en nyckelleverantör till kunden (Gezelius & 

Wildenstam, 2007). Gezelius & Wildenstam (2007) menar att det krävs att det säljande företaget har 

speciell kunskap, väl tilltagna resurser och en öppen attityd för att lyckas med att bli en 

nyckelkundsleverantör.  

En nyckelkund har i litteraturen definierats som en strategisk viktig kund för det säljande företaget 

(Ojasalo, 2001; McDonald et al. 1997; Millman & Wilson, 1995). Millman (1996) förklarar att 

majoriteten av försäljningsföretag tolkar den strategiska betydelsen utifrån Pareto reglen, det vill 

säga att ”80 % av försäljningen eller vinsten genereras från 20 % av kunderna” (Millman, 1996). 

Det innebär att en större företagskund har större sannolikhet att få nyckelkundsstatus om det 

säljande företaget ser till de ekonomiska kriterierna (Boles et al. 1999). Blythe (2002) och Pardo 

(1999) hävdar dock att Millman & Wilsons (1995) definition av en nyckelkund inte är fullständig, 

eftersom den inte tar hänsyn till aspekter såsom kundens storlek, storlek på affär och dess 

geografiska lokalisering. Blythe (2002) menar att en mindre kund fortfarande kan bidra med stor 

påverkan på försäljningsföretaget genom att skapa möjligheten till att de kommer i kontakt med 

andra kunder. 

Cheverton (2012) skriver att allt för många företag väljer att inte identifiera sina nyckelkunder vid 

en KAM-satsning eftersom företaget anser att urvalsprocessen är krånglig. Resultatet blir något helt 

annat än KAM och är inte lönsamt för det säljande företaget (Cheverton, 2012). Millman & Wilson 

(1995) menar att ett företag bör identifiera de viktigaste kunderna för att undvika onödiga 

investeringar i en kund som inte har potential att bli en nyckelkund. Nyckelkunder är en avgörande 

faktor för det säljande företagets framgång på marknaden (Abratt & Kelly, 2002) och är en av de 

starkaste tillgångarna för försäljningsföretag (Zupancic, 2008). 

Millman & Wilson (1995) menar, genom att samla in information om den aktuella kunden, kan det 

säljande företaget avgöra om kunden är en potentiell nyckelkund. Ojasalo (2001) påstår att det 

säljande företaget måste identifiera vilka kunder som kan möta de aktuella målen som företaget har 

och vilka kunder som kan möta företagets framtida mål, eftersom det inte finns garanti om att den 

viktigaste kunden kommer att fortsätta att vara det i framtiden (Gezelius & Wildenstam, 2007). 
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Ojasalo (2001) utvecklar att det är viktigt att ett försäljningsföretag vet vad de vill ha ut från sina 

nyckelkunder för att veta vilka som kan utvecklas till att bli nyckelkunder. Valet av en nyckelkund 

skall grunda sig i ett antal olika kriterier vilket definierar vad det säljande företaget menar med en 

nyckelkund (Millman & Wilson, 1999), samt för att kunna urskilja en nyckelkund från en 

traditionell kund (Ojasalo, 2001).  

Ojasalo (2001) skriver att de grundläggande egenskaperna involverar att bedöma de ekonomiska 

kriterierna och nyckelkundernas inre och yttre miljö, exempelvis leverantörer, produkter och den 

ekonomiska situationen. Det säljande företaget bör ställa sig frågor såsom, vad är kundens 

produkter/tjänster?, vilka marknader opererar kunden på?, vilka leverantörer tillhör kunden? och 

hur ser kundens ekonomiska situation ut? (Ojasalo, 2001). Millman & Wilson (1999) förklarar att 

företagets val av nyckelkunder skall grunda sig i två olika grupper, de hårda kriterierna och de 

mjuka kriterierna. Det är upp till försäljningsföretaget att bestämma vilka kriterier som valet av 

nyckelkunder skall grundas i, eftersom olika försäljningsföretag vill ha olika typer av nyckelkunder 

(Spencer, 1999). 

Hårda kriterier 

De hårda kriterierna representerar exempelvis försäljning och lönsamhet (Millman & Wilson, 

1999). Boles et al. (1999) menar att det starkaste och vanligaste kriteriet vid val av nyckelkunder är 

den aktuella eller potentiella försäljningsvolymen. En undersökning utförd av Boles et al. (1999) 

visar att 90 procent av respondenterna nämnde den potentiella försäljningsvolymen som ett viktigt 

kriterium vid val av en nyckelkund. 

En kund som genererar den största affären ses som en given nyckelkund eftersom kunden är viktig 

för det säljande företaget (Boles et al. 1999; Sharam, 1997). Spencer (1999) är av liknande 

uppfattning och förklarar att valet av nyckelkunder skall ske genom en rangordning av kunder 

baserat på försäljnings- och vinstkriterier, det vill säga att den kund som kan bidra med störst värde 

för företaget i form av försäljning eller vinst är typiska nyckelkunder. Sharam (1997) menar dock 

att basera valet av nyckelkunder utifrån storlek och försäljningsvolym inte är det resultatrikaste 

sättet, utan det säljande företaget skall istället räkna ut lönsamheten för varje specifik kund.  

Ojasalo (2001) förklarar att det är viktigt för det säljande företaget att uppskatta både 

nyckelkundens och försäljningsföretagets omställningskostnader vid identifiering och analysering 

av nyckelkunder. Omställningskostnader är kostnader för att ersätta en befintlig kund/leverantör 

med en annan. Omställningskostnaderna påverkas av investeringar i relationen som inte kan ges 
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tillbaka, anpassningar som utförts, och anknytningar som utvecklats. Höga omställningskostnader 

kan bidra till att en relation mellan nyckelkunden och försäljningsföretaget blir obefintlig eller 

negativ, trots nyckelkundens tillfredsställelse med det säljande företaget. (Ojasalo, 2001) 

Mjuka kriterier 

Pardo (1999) skriver att en kund kan anses vara viktig för det säljande företaget utifrån andra 

synvinklar än de rent ekonomiska, exempelvis Millman & Wilsons (1999) mjuka kriterier såsom 

lämplighet, möjlighet till samordning, förtroende och engagemang. Boles et al. (1999) är av samma 

uppfattning och menar att ett försäljningsföretag skall se till kriterier som ger värde för det säljande 

företaget, och inte enbart till försäljningsvolym och storlek. När det säljande företaget avgör vilka 

kunder som kan uppnå nyckelkundsstatus, skall företaget se till grundläggande egenskaper hos 

kunden såsom relationshistorik och gemensamma mål (Ojasalo, 2001). Relationshistorik involverar 

bedömningen av förhållandets historia, exempelvis försäljningsvolym, lönsamhet, tidigare 

anpassningar, särskilda behov, köp frekvens och klagomål (Ojasalo, 2001).  

Millman & Wilson (1999) förklarar att kunder som kan erbjuda tillgång till marknader som 

försäljningsföretaget vill träda in på är viktiga för företaget. Pardo (1999) delar Millman & Wilsons 

(1999) uppfattning och menar att etableringsmöjligheter är ett viktigt kriterium samt att 

nyckelkundsstatus skall ges till en kund som är etablerad på en marknad där försäljningsföretaget 

vill ha möjligheten till att etablera sig på. Internationella referenskunder är också ett kriterium som 

utöver de ekonomiska är viktiga att det säljande företaget tar hänsyn till (Spencer, 1999).  

Pardo (1999) förklarar att de kriterier som det säljande företaget anser definiera en viktig kund, 

skall reduceras så att de motsvarar försäljningsföretagets mål och strategier. Försäljningsföretaget 

kommer därefter att ha en komplett lista på vilka kriterier som företaget söker och kan genom det 

skapa en lista över vilka kunder som har möjligheten till att få nyckelkundsstatus (Pardo, 1999). 

Ojasalo (2001) påstår det vara viktigt att det säljande företaget gör en jämförelse mellan deras mål 

med relationen och nyckelkundens mål med relationen, samt att det säljande företaget sedan skall 

fråga sig i vilken grad överensstämmer målen som bägge parter har?  

2.2.2 Engagemang	  

Engagemang definieras som en önskan att utveckla och upprätthålla utbytesrelationer (Martín, 

Gutiérrez & Camarero, 2004: Rylander, Strutton, & Pelton, 1997; Smith, 1998; Moorman, Zaltman, 

& Deshpande, 1993). Engagemang kännetecknas av tydliga löften och erbjudanden för den 

långsiktiga nyttan för samtliga inblandade parter (Martín et al. 2004: Rylander et al. 1997) och är en 
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viktig del vid skapandet av framgångsrika långsiktiga relationer (Wang, 2012; Bowen & 

Shoemaker, 1998). Det förklaras även av Buttle (2004) och Story & Hess (2010) att en engagerad 

relation motiverar parterna att samarbeta för att bevara relationen på långsikt. Engagemang är 

därmed avgörande för den upplevda betydelsen av en relation (Friman, Gärling, Millet & Mattsson, 

2002) och nivån av tillfredställelse för alla inblandade parter (Grossman, 1998). Det kan dock ta tid 

innan engagemang skapas, men anses vara viktigt då det kan innebära att en mer mogen relation 

fullbordas (Hultèn, 2007). 

Friman et al. (2002) fann i sin empiriska undersökning att engagemang är grundläggande för en 

B2B relation, samt att genomförandet av exempelvis förhandlingar och kontraktsskrivning är viktigt 

men inte tillräckligt för en hög grad av engagemang. Höga nivåer av engagemang anses vara 

associerade med uppfattningen av framtida belöningar, förhållandets identifiering, begränsad 

önskan att söka efter alternativ, mängden ansträngning förbrukat i ett förhållande, investeringar i 

relationen och individens ansvarstagande (Grossman, 1998). 

Begreppet engagemang placeras främst till en relation där båda parter kommer att vara lojala och 

visa stabilitet till varandra (Hultèn, 2007). Grossman (1998) förklarar att engagemang är en 

tillförlitlig förutsägelse av tillfredställelse i relationer. Engagemang i relationen bidrar till att en 

kund är mer nöjd och när engagemang saknas i relationen, kan kunder betraktas som förlorade för 

företaget (Grossman, 1998). Det finns därmed en önskan att upprätthålla en relation genom 

aktiviteter och investeringar som binder samman en köpare och en säljare (Hultèn, 2007). Det 

förklaras vidare att engagemang ökar i relationen när de inblandade parterna delar samma 

värderingar (Friman et al. 2002) och är en väg av ömsesidiga beteenden och handlingar för 

utveckling av förtroende (Goldring, 2010). 

Gustaffsson, Johnson & Roos (2006) föreslår två viktiga dimensioner i samband med engagemang i 

förhållande till en relation. Dessa dimensioner är calculative engagemang och affektiv engagemang 

(Gustaffsson et al. 2006; Fullerton, 2003). Calculative engagemang är rationell (Fullerton, 2003) 

och anses vara en funktion av löften, investeringar, informationsutbyte och fördelning av en 

relations specifika resurser (Abosag & Lee, 2013). Affektivt engagemang framträder som en följd 

av emotionella känslor och närhet mellan parterna (Belanche, Casaló & Guinalíu, 2013). Nielson 

(1998) skriver även att närhet har identifierats som utmärkande för en relation och kräver en 

omfattande person till person kontakt genom flertal funktionella deltagare från varje företag, vilket 

bidrar till nära personliga relationer och arbetsrelationer. Affektivt engagemang avser det pågående 

arbetet eftersom det är den dimension som fastställer kundens önskan att fortsätta relationen i 
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framtiden (Belanche et al. 2013) samtidigt som den stödjer relationsutvecklingen i olika skeden 

(Goldring, 2010). Gustafsson et al. (2006) förklarar att affektiv och calculative engagemang fångar 

styrkan av relationen och är resultatet av fortsatt engagemang i relationen. 

2.2.3 Förtroende	  

Förtroende definieras som sannolikheten för en part att lita på en annan part och är en viktig faktor 

vid utvecklingen av långsiktiga kundrelationer (Morgan & Hunt, 1994). För att företaget skall 

kunna upprätthålla relationen till sina nyckelkunder, är det viktigt att utveckla ett förtroende mellan 

kunden och företaget (Workman et al. 2003). Förtroende i en relation har en positiv inverkan på 

stabiliteten i förhållandet och ökar viljan att samarbeta och vara engagerad i relationen på lång sikt 

(Belanche et al. 2013; Martín et al. 2004). Förtroende är en viktig faktor och är grunden till 

mellanmänskliga relationer och stabilitet i organisatoriska relationer (Hultèn, 2007). Förtroende 

uppstår generellt när företaget tillgodoser kundernas behov (Belanche et al. 2013), samt växer 

kontinuerligt över tid från olika källor som driver relationen längs med processen för 

relationsutveckling (Abosag & Lee, 2013). 

Buttle (2004) förklarar att förtroendet mellan två parter består av: 

• välvilja - en tro att en part kommer att agera till förmån för den andra; 

• ärlighet - en tro på att den andra parten kommer att vara trovärdigt; och 

• kompetens - en tro på att den andra parten har nödvändig kompetens. 

Förtroende anses vara en förväntan på en parts välvilja och ärlighet (Ganesan, 1994). Förmåga, 

välvilja och integritet är tre egenskaper som ständigt upprepas i litteraturen i samband med 

förtroende, dessa egenskaper förklarar en stor del av pålitligheten i en relation (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995). Förtroende kan betraktas som en tro på att respektive part är pålitlig, står fast 

vid sina ord, uppfyller utlovade förpliktelser och är ärlig (Friman et al, 2002). Kunden måste 

därmed inneha förtroende i förhållande till företagets kompetens och integritet (Buttle, 2004) innan 

en förtroendefull relation kan etableras (Wang, 2012). 

Hultèn (2007) förklarar att förtroende vanligen förknippas med tilliten hos en kund i förhållande till 

företagets agerande och beteende i framtiden. Att lita på en annan individ utgör därmed grunden för 

bedömningen av framtida beteenden, vilket baseras på tidigare löften och interaktionen mellan 

parterna (Abosag & Lee, 2013; Boersma, Buckley & Ghauri, 2003). Förtroende kan utvecklas 

genom att parterna samverkar med varandra upprepade gånger, men kan även påverkas av 

kommunikationen mellan parterna (Friman et al. 2002). En tillförlitlig, relevant och aktuell 
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kommunikation kommer att resultera i ett större förtroende (Friman et al. 2002). Det leder till en 

ökad tillfredställelse, ökar parternas benägenhet att stanna kvar i relationen och främjar samarbetet 

(Morgan & Hunt, 1994), vilket påverkar parternas långsiktiga relation (Ganesan, 1994). Abosag & 

Lee (2013) nämner att affektivt förtroende innebär den tillit en individ bygger upp gentemot en 

annan individ baserat på känslor som genereras av omsorg, empati, artighet och likheter. Affektivt 

förtroende kännetecknas av känslor som trygghet och den upplevda styrkan av relationen. Denna 

typ av förtroende motiveras av parternas goda rykte, insatser, beteende, gemensamma värderingar 

samt känslor och välvilja. (Abosag & Lee, 2013) 

2.2.4 Tillfredställelse	  

Andaleeb (1996) förklarar att tillfredställelse är en allmän positiv inverkan som speglar en kunds 

övergripande belåtenhet och relation med en annan part. Kundtillfredsställelse definieras som en 

kunds övergripande utvärdering av den förväntade och upplevda prestandan från leverantören 

(Gülşen & Bahadır, 2012). Om den upplevda prestandan uppfyller eller överträffar kundens 

förväntningar, är kunden tillfredsställd (Gülşen & Bahadır, 2012). Tillfredställelse förklaras vidare 

som är en generell utvärdering som byggs upp över tid och förmedlar vanligtvis en effekt av 

produktens kvalité och service kvalité (Gustaffsson et al. 2006). Anderson, Fornell & Rust (1997) 

menar att det är naturligt för ett företag att fokusera på kundtillfredsställelse som en övergripande 

utvärdering av företagets produkt, snarare än en viss individs utvärdering av en specifik transaktion. 

De menar vidare att kunders tillfredställelse bör i allmänhet vara en mer grundläggande indikator på 

företagets prestanda (Anderson et al. 1997).  

Andaleeb (1996) skriver att tillfredställelse är en viktig komponent i samband med utbytesrelationer 

och kan påverka de inblandade parternas moral och avsikter i anslutning till deltagandet i 

gemensamma aktiviteter. Barry, Dion & Johnson (2008) bekräftar det genom att förklara att 

tillfredsställelse i relationen anses vara en viktig faktor i förhållande till resultatet av relationen 

mellan en köpare och säljare. Andaleeb (1996) skriver att de positiva följderna av tillfredställelse är 

att det leder till en högre moral, ett mer intensivt samarbete och färre avslutande relationer. Barry et 

al. (2008) förklarar att tillfredsställelse i relationen bidrar till långsiktiga relationer. 

Eggert & Ulaga (2002) förklarar att tillfredställelse är allmänt känt bland forskare som en stark 

förutsägelse för beteendevariabler såsom återköps avsikten, word-of-mouth och lojalitet. Word-of-

mouth i samband med tillfredsställda kunder leder till lägre kostnader i mån av att locka nya 

kunder, samtidigt som det ökar företagets totala rykte, medan en missnöjd kund leder till motsatt 

effekt (Anderson et al. 1997). Tillfredställelse har även historiskt använts för att förklara lojaliteten, 
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genom exempelvis sannolikheten för återköp och viljan att rekommendera (Gustaffsson et al. 2006). 

Gülşen & Bahadır (2012) förklarar att flera forskare inom B2B forskning har konstaterat att det 

finns ett samband mellan tillfredsställelse och lojalitet. Anderson et al. (1997) menar att tidigare 

studier har identifierat att en högre nivå av kundtillfredsställelse bidrar till en ökad kundlojalitet. 

Det bekräftas även an Ravald & Grönroos (1996) att kundtillfredsställelse är en av de viktigaste 

kriterierna för att kunden skall vara lojal mot företaget. 

Theron, Terblanche & Boshoff (2011) förklarar att tillfredställelse är en förutsättning för att skapa 

förtroende mellan två parter i en relation och ökar viljan för en fortsatt relation. Smith (1998) 

förklarar att tillfredsställelse är det känslomässiga tillståndet och inträffar som respons på en 

utvärdering gentemot upplevelsen av interaktionen i relationen. Storbacka, Strandvik & Grönroos 

(1994) förklara att köparens värdering av relationen i samband med tillfredsställelsen baseras på 

personliga erfarenheter inom relationen. Theron et al. (2011) skriver att om en kund är tillfredsställd 

med en leverantörs tidigare transaktioner kommer kunden inneha ett förtroende till leverantören i 

framtiden. 

2.2.5 Långsiktiga relationer	  

KAM innebär att det säljande företaget identifierar och analyserar aktuella och potentiella kunder 

som är av strategisk betydelse för företaget (Ojasalo, 2001; Pardo, 1999; Millman & Wilson, 1995). 

Vid identifiering finns det särskilda kriterier som det säljande företaget uppmärksammar för att se 

vilka kunder som är viktigast för företaget (Boles et al. 1999). Ett företag som identifierar och 

analyserar sina nyckelkunder, har lättare att förstå kundens behov och att skapa strategier för att 

kunna möta dessa behov (Millman & Wilson, 1999). Det krävs dock ett medvetet och intensivt 

arbete vid försök att samordna strategiska kundrelationer (Nätti & Palo, 2012). 

Organisationer försöker att öka utveckling av förtroende, engagemang och informationsdelning för 

att upprätthålla relationen till sina nyckelkunder (Workman et al. 2003). Det förklaras att förtroende 

och engagemang är två nödvändiga och tvingande faktorer vid skapandet av en relation samt att det 

påverkar utvecklingen av relationen (Morgan & Hunt, 1994; Ravald & Grönroos, 1996; Wong & 

Sohal, 2002; Buttle, 2004). Morgan & Hunt (1994) förklarar relationer som en rad transaktioner, 

som bygger en medvetenhet om en delad relation genom förtroende och engagemang. Således har 

förtroende och engagemang också använts som avgörande kriterier för att förstå och analysera 

relationens styrka (Wong & Sohal, 2002) vid utvärdering av viktiga relationer (Morgan & Hunt, 

1994). Dorsch, Swanson & Kelley (1998) beskriver även att kvalitén i relationen representerar 

bedömningen av styrkan mellan en köpare och säljare. De grundläggande komponenter tillhörande 
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relationens kvalité är kundtillfredsställelse, förtroende och engagemang till leverantören (Dorsch et 

al. 1998). Det bekräftas vidare av Smith (1998) som skriver att förtroende, tillfredsställelse och 

engagemang är intimt sammanflätade bedömningar av kvaliteten i en relation. Theron et al. (2011) 

förklarar att tillfredställelse är en förutsättning för att utforma förtroende i relationen och ökar viljan 

för en fortsatt relation. Tillfredställelse byggs upp över tid och är en effekt av kvalitén på produkten 

eller tjänsten (Gustaffsson et al. 2006), samt är en bidragande faktor till långsiktiga relationer (Barry 

et al. 2008). 

2.3 KAM processen 

Definitionen som presenteras och används i studien, är en sammanställning av olika definitioner 

som finns tillgängliga i litteraturen. Den definition som studien bygger på är följande: 

”KAM är en metod som det säljande företaget antar i syfte att bygga upp en portfölj av lojala 

nyckelkunder (McDonald et al. 1997) som är av strategisk betydelse för det säljande företaget 

(McDonald et al. 1997; Millman, 1996). Denna portfölj av lojala nyckelkunder skapas genom att 

utveckla förmågan att bygga, öka och upprätthålla långsiktiga relationer med nyckelkunderna” 

(Boles, et al. 1999; Ojasalo, 2001). 

Liknande processer har av Cheverton (2012) och Ojasalo (2001) presenterats i litteraturen för att 

förklara KAM-arbetet, men en modell utifrån den presenterade definitionen av en KAM-process 

(Figur 2) anses nödvändigt i denna studie då det inte finns en enig definition av KAM processen i 

litteraturen. Cheverton (2012) menar att ett KAM-arbete är svårt att beskriva med hjälp av endast en 

enda modell eftersom området är för stort för tillämpning av en modell, vi har dock valt att utgå 

från en egen modell som vi anser tar upp de mest centrala delarna i en KAM process.  
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Figur 2. Studiens KAM process. 

 

Figur 2 representerar den KAM-process som studien behandlar och de mest väsentliga aspekter 

under respektive del av KAM-processen. (Egen konstruktion).  
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3. Metod 
Följande avsnitt presenterar det övergripande tillvägagångssättet som har antagits i studien, 

aktuella metoder som använts till forskningen för att finna svar till ställda forskningsfrågor samt 

hur insamling av information har bearbetas och analyserats. 

3.1 Forskningsdesign 
Studien antar en abduktiv ansats, vilket är lämpligt då studien pendlar mellan teori och empiri. Trost 

(2010) menar att abduktion kan ses som en kombination av induktion och deduktion. En 

undersökning med den induktiva metoden inhämtar information från omgivningen eller empiriska 

observationer (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014), medan den deduktiva metoden 

sker utifrån en säker teori (Eriksson & Hultman, 2014). Vi menar att abduktion är lämplig då 

studien bygger på existerande teorier, vilket senare tillämpas i empiriska observationer. Studien har 

även efter den empiriska datainsamlingen återvänt till teorin för att finslipa den utefter den 

insamlade empirin. Det förklaras av Alvesson & Sköldberg (2008) att det förkommer i samband 

med abduktion, då det är en egen process där teorin justeras och förfinas medan empirin utvecklas 

successivt. Abduktion har bidragit till en ökad förståelse av KAM processen genom att vi ständigt 

har utvecklat möjliga teorier och modeller.  

Den forskningsdesign som tillämpas i studien är en komparativ design i form av en 

multipelfallstudie, vilket medför att studien antar en kvalitativ forskning. Hoepfl (1997) förklarar att 

den kvalitativa forskningen vanligtvis är rik på detaljer och fokuserar på hur individer uppfattar och 

tolkar verkligheten. Den kvalitativa undersökningen har därmed ett förstående syfte (Holme & 

Solvang, 1997) och är en lämplig metod när forskaren vill skapa förståelse i form av ord i text 

(Bryman & Bell, 2013). Vi anser att den kvalitativa forskningen är av relevans för denna studie då 

syftet är att samla in och tolka information kring KAM processen, för att sedan kunna presentera 

tänkbara skillnader som finnas mellan stora och små företag i genomförandet av KAM processen. 

Den uppfattning som vi skapat kring KAM har i denna studie varit avgörande för valet av relevanta 

platser och undersökningspersoner. Holme & Solvang (1997) beskriver att den kvalitativa metoden 

är lämplig att använda när forskaren vill utföra en mer djupgående undersökning och få en djupare 

förståelse för olika faktorer. Vi anser att det är nödvändigt i denna studie att skapa en djupare 

förståelse om ett företags KAM process för att kunna lyfta fram fler skillnader. Vi menar att en 

djupare undersökning ger en djupare förståelse för fler skillnader som kan finnas mellan företagen. 
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3.1.1 Multipelfallstudie	  

Studien är en multipelfallstudie innehållande åtta företag inom B2B marknader. Bryman & Bell 

(2013) menar att en komparativ design innehåller en jämförelselogik där forskaren jämför två eller 

flera motsatta alternativ med likartade situationer. I denna studie jämförs KAM processer i små och 

stora företag. Bryman & Bell (2013) menar att en komparativ design i samband med en kvalitativ 

undersökning antar formen av en multipelfallstudie. Studien är en multipelfallstudie för att kunna se 

skillnader som kan uppkomma mellan företag som har implementerat KAM i organisationen. 

Bryman & Bell (2013) menar att multipla fallstudier ger forskaren en möjlighet att ta ställning till 

vilka skillnader och likheter som kan tänkas finnas mellan de valda fallen, vilket är syftet med 

denna studie. 

Yin (2007) förklarar att den typiska fallstudien består av forskningsfrågor i form av ”hur” och 

”varför”. Studien presenterar tre forskningsfrågor som lyder ”Hur genomförs en KAM process i 

stora företag?”, ”Hur genomförs en KAM process i små företag?” och ”Vad kan det finnas för 

skillnader mellan stora och små företags genomförande av en KAM process?”. Två av studiens 

presenterade forskningsfrågor stämmer överens med den typiska fallstudien medan den andra 

kategoriseras som en “vad” fråga. Yin (2007) menar dock att forskningsfrågor baserade på “vad” 

frågor faller naturligt under alla typer av forskningsdesign, vilket medför att en fallstudie som 

forskningsdesign är relevant för denna studie. 

3.2 Val av företag 

Bryman & Bell (2013) förklarar att urval inom kvalitativa undersökningar innebär ett målinriktat 

urval. De förklarar vidare att syftet med målinriktade urval är att utse relevanta individer för den 

aktuella studien och på så sätt besvara studiens forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2013). Syftet med 

denna studie är att jämföra KAM processer i stora och små företag inom B2B-markander. Det urval 

som denna studie behandlar är stora och små företag med olika verksamheter inom B2B-markander 

som arbetar med kundhantering. Samtliga företag inom B2B marknader är potentiella företag att 

behandla, vilket medför att ett urval av dessa företag är lämpligt för denna studie. 

Företagen i vår studie förblir anonyma och studien kommer inte att benämna företagens namn eller 

respondentens namn i studien. Totalt åtta företag behandlas och valet av företag grundar sig i olika 

anledningar. Vi valde främst företag från olika branscher för att försöka skapa en generalisering av 

resultatet, samt att antalet mindre företag inom samma bransch som arbetar med KAM är 

problematiskt att hitta. Vid urvalet fanns en önskan om att det skulle finnas en tydlig 

storleksskillnad mellan stora och små företag för att kunna lyfta fram tydliga skillnader. 
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Bolagsverket menar att mindre företag har högst 50 anställda och företag med fler än 50 anställda 

anses som större företag (Bolagsverket, 2012). I studien har Bolagsverkets gränsvärde varit 

avgörande när vi har valt storleken på företagen. De mindre företagen med färre än 50 anställda 

benämns som små företag medan större företag med fler än 50 anställda benämns som stora företag. 

Studien har sökt företag inom B2B marknader som skiljer sig i verksamhet och bransch. Det skall 

även finnas en tydlig storleksskillnad mellan företagen samt att företaget skall arbeta med någon typ 

av kundhantering. 

Tabell 1. Uppgifter om studerade företag.  

 

Tabell 1 presenterar information om de valda företagens verksamhet, bransch, ägarförhållande, 

anställda, verksamhetsår och omsättning. Den presenterade informationen om företagen i tabellen 

är inhämtad från allabolag.se. (Egen konstruktion).  
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Företagen som behandlas i studien skiljer sig i verksamhet då de erbjuder olika typer 

produkter/tjänster och opererar därmed på olika branscher. Majoriteten av de små företagen 

bedriver olika typer av konsultverksamheter, det finns dock ett företag som arbetar med förmedling 

av tjänster. De flesta stora företag bedriver olika typer av tillverkning och försäljningsverksamhet, 

dock agerade ett företag som en mellanhandsleverantör med försäljning av produkter.  

Det finns en betydlig skillnad i antalet anställda i samtliga företag. De stora företagen har mellan 

60-470 anställda och de små företagen har mellan 15-40 anställda. Vi valde att ha en tydlig 

storleksskillnad i stora och små företag för att inkludera olika storlekar av stora företag och olika 

storlekar av små företag i studien. Vi anser att resultatet skulle ge en missvisande bild om alla stora 

företag skulle ha 250 anställda. Resultatet av studien skulle då visa genomförandet av en KAM 

process i stora företag med endast 250 anställda och inte representera stora företag med färre eller 

fler än 250 anställda.  

 

3.3 Datainsamling 
Primärdata som ligger till grund för studien insamlades via semi-strukturerade intervjuer för att 

effektivt samla in och minska risken att missa värdefull information. DiCicco-Bloom & Crabtree 

(2006) menar att semi-strukturerade intervjuer är den mest använda formen av intervju inom 

kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2013) förklarar att semi-strukturerade intervjuer innebär att 

forskaren använder en intervjuguide med specifika termer inom det valda forskningsområdet. 

Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer har använts i studien, är för att vi skall ha 

möjligheten till att ställa frågor som inte tagits upp i intervjuguiden. DiCicco-Bloom & Crabtree 

(2006) menar att en intervjuguide skall inkludera förutbestämda intervjufrågor med öppen karaktär. 

Samtliga intervjuer ställdes med generella och öppna intervjufrågor för att respondenten skall ha 

stor frihet att utforma svaren på eget sätt och inte vara låst till bestämda frågor, samt för att skapa 

möjligheten till eventuella följdfrågor. Vi anser det viktigt att ha möjligheten att ställa oplanerade 

intervjufrågor om respondenten skulle feltolka eller missuppfatta en intervjufråga. 

Studien har en låg grad av standardisering då intervjufrågorna ställdes i den ordning som faller bäst 

utifrån en enskild intervju (Patel & Davidson, 2011). Trost (2005, s 19) menar att standardisering 

innebär ”graden till vilken frågorna är detsamma och situationen är densamma för alla 

intervjuade”. Intervjufrågor har ställts utifrån den ordning som passar bäst vid just det aktuella 

tillfället, där respondenten kan styra ordningsföljden samt att följdfrågorna har utformats och 

anpassats utefter respondentens tidigare svar. Genom att intervjufrågorna inte har följt en specifik 
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ordning, leder till att intervjuerna har en låg standardisering, vilket enligt Trost (2005) är naturligt i 

samband med kvalitativa intervjuer. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Vi utförde sedan en transkribering av 

samtliga intervjuer. Respondenterna har vid respektive intervju blivit informerade om 

ljudinspelningen och gett sitt godkännande till det. Britten (1995) förklarar att en fördel med 

ljudinspelning är att forskaren minimerar risken att information från respondenten utelämnas i 

jämförelse med om forskaren istället skulle anteckna under intervjun. Vi anser därmed att 

inspelning av intervjuer är nödvändigt då samtliga utbyten som skett i samband med en intervju kan 

vara avgörande för resultatet i studien. 

Tabell 2. Uppgifter om intervjupersoner. 

Företag Befattning Benämnin

g 

Arbetsuppgifter Datum 

A Key account 

chef 
A1 Ansvarar för ett antal större kunder och de team av 

key account managers som har hand om 

nyckelkunderna. 

10/4-2015 

A Key account 

manager 
A2 Ansvarar för en nyckelkund. 17/4-2015 

B Key account 

manager 
B1 Ansvarar för en nyckelkund. 16/2-2015 

B Key account 

manager 
B2 Ansvarar för en nyckelkund. 20/4-2015 

C Key account 

chef 
C1 Ansvarar för ett antal större kunder och de team av 

key account managers som har hand om. 
14/4-2015 

D Key account 

manager 
D1 Ansvarar för ett antal nyckelkunder. 15/4-2015 

E Key account 

manager 
E1 Ansvarar för en nyckelkund. 13/4-2015 

F Key account 

manager 
F1 Ansvarar för en nyckelkund. 15/4-2015 
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G Account 

manager 
G1 Ansvarar för ett flertal kunder. 9/4-2015 

H Key account 

manager 
H1 Ansvarar för ett antal nyckelkunder. 17/4-2014 

Tabell 2 presenterar en lista över samtliga intervjuade personer från de åtta fallföretagen. Tabellen 

togs fram för att ge läsaren en uppfattning av hur många respondenter som har deltagit i studien 

från varje fallföretag, vilken benämning respondenterna har i den löpande texten, vad dessa 

respondenter har för titel, aktuella arbetsuppgifter och när intervjuerna utfärdades. (Egen 

konstruktion). 

Målet var att studien skulle omfatta 16 intervjuer men endast 10 respondenter valde att delta i en 

intervju, för resterande tänkbara respondenter var det svårt att avsätta tid på grund av olika 

anledningar. Totalt en intervju genomfördes på fysisk plats i Högskolan i Gävle medan resterande 

nio intervjuer genomfördes via telefon. Vi valde att utföra telefonintervjuer på grund av att tiden 

inte fanns till att besöka företagen då de är placerade på olika platser i Sverige. Det fanns dock en 

önskan om att samtliga intervjuer skulle ske genom en fysisk träff med respondenterna då det är 

svårt att uppfatta kroppsspråk och reaktioner via en telefonintervju. Vi är dock i enlighet med 

Arksey & Knight (1999) som förklarar att en telefonintervju bidrar till att respondenten känner en 

större trygghet att besvara intervjufrågorna, eftersom vi inte kan påverka respondentens svar med 

exempelvis våra egna reaktioner till svaret. 

3.4 Operationalisering 

Studiens intervjuer utgår från en intervjuguide som involverar delområden baserade på den 

teoretiska referensram som studien behandlar. Vid utformandet av valda intervjufrågor har studien 

utgått från en operationalisering (Tabell 3). Operationalisering tillåter forskaren att utforma 

intervjufrågor utifrån begrepp som forskaren i studien strävar efter att få svar på (Bryman & Bell, 

2013). Delområdena som tas upp i den teoretiska referensramen är identifiering och analysering av 

nyckelkunder, engagemang, förtroende och tillfredsställelse. I varje delområde har olika teman lyfts 

upp som har bidragit till skapandet av studiens frågeunderlag, som sedan har använts vid 

genomförandet av studiens intervjuer.  
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Tabell 3. Operationalisering. 

Fråga Teoretisk 

anknytning  

 Referenser Frågans syfte 

Vilka kunder identifieras 

som nyckelkunder och 

vad bidrar det till? 

Strategisk betydelse  Millman & Wilson 

(1995) 
Syftet med att utse 

nyckelkunder i en KAM 

process.  

Vilka kriterier utgör en 

nyckelkund? 

Hårda och mjuka kriterier  Millman & Wilson 

(1999) 
Vad företag anser 

kännetecknar en 

nyckelkund. 

Är de ekonomiska 

kriterierna ledande vid 

identifiering av 

nyckelkunder? 

Hårda kriterier  Millman & Wilson 

(1999) 
Vikten av hårda kriterier 

vid val av nyckelkunder. 

Vilka andra kriterier 

utgår ni från förutom de 

ekonomiska? 

Mjuka kriterier  Millman & Wilson 

(1999) 
Vikten av mjuka kriterier 

som kan ge värde för 

företaget vid val av 

nyckelkunder. 

Använder ni samma 

kriterier för samtliga 

potentiella 

nyckelkunder? 

Kundanalys  Pardo (1999) Skillnader i kriterierna vid 

val av nyckelkunder 

Samlar ni information 

om kunden innan valet 

av nyckelkunder sker?  

Kundanalys  Millman & Wilson 

(1995) 
Hur företaget hittar 

nyckelkunder. 
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Jobbar ni med 

engagemang i relationen 

med en nyckelkund? 

Engagemang   Workman et al (2003) Vikten av engagemang i en 

KAM process 

Hur jobbar ni med att 

utveckla engagemang i 

relationen med en 

nyckelkund? 

Calculative och affektivt 

engagemang 
 Abosag & Lee (2013), 

Bleanche et al. (2013) 

& Gustaffsson et al. 

(2006) 

Vad företaget lägger vikt på 

för att visa engagemang i 

relationen med en 

nyckelkund.  

Varför är det viktigt att 

visa engagemang i 

relationen med en 

nyckelkund? 

Långsiktiga relationer  Wang (2012), Story & 

Hess (2010), Buttle 

(2004) & Bowen & 

Shoemaker (1998) 

Syftet med att visa 

engagemang till 

nyckelkunden i en KAM 

process.  

Jobbar ni med förtroende 

gentemot nyckelkunden? 

 

 

Förtroende  Workman et al. (2003) Vikten av förtroende i en 

KAM process. 

Hur jobbar ni med att få 

kunden att känna ett 

förtroende för ert 

företag? 

Välvilja/ärlighet  Buttle (2004) & 

Ganesan (1994) 
Vad företaget lägger vikt på 

för att skapa förtroende i 

relationen till en 

nyckelkund.  

Varför är det viktigt att 

skapa ett förtroende i 

relationen med en 

nyckelkund?  

Långsiktiga relationer  Morgan & Hunt (1994), 

Belanche et al. (2013) 

& Martín et al. (2004) 

Syftet med att skapa 

förtroende till en 

nyckelkund i en KAM 

process.  

Jobbar ni för att 

nyckelkunden ska bli 

tillfredsställd? 

Kundtillfredsställelse  Andaleed (1996) Vikten av att nyckelkunden 

är tillfredsställd i relationen.  
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Hur bidrar ni till att 

nyckelkunden ska bli 

tillfredsställd med ert 

företag? 

Personliga erfarenheter  Smith (1998), Andaleeb 

(1996) & Storbacka et 

al. (1994)  

Vad företaget lägger vikt på 

för att uppnå 

tillfredsställelse i relation 

till en nyckelkund.  

Varför är det viktigt att 

nyckelkunden blir 

tillfredsställd? 

Kundlojalitet/Långsiktiga 

relationer 
 Barry et al. (2008), 

Anderson et al. (2007) 

& Ravald & Grönroos 

(1996) 

Syftet med att 

nyckelkunden ska bli 

tillfredsställd i relationen.  

Tabell 3. (Egen konstruktion). 

 

3.5 Analysmetod 

Vi har efter varje intervju behandlat varje respondents svar genom att lyssna och noga transkriberat 

inspelningen. Vi har delat med oss av transkriberingarna till ett flertal respondenter för att stämma 

av om den tilldelade informationen har uppfattats korrekt. Därefter har en del av den tilldelade 

informationen plockats bort för att lyfta fram den mest relevanta data som intervjuerna har bidragit 

till. Informationen har sedan analyserats utifrån den valda teorin för att kunna utföra en analys av 

empiri och teori.  

Analysen i studien följer även samma struktur som behandlas i teorin av KAM processen, det vill 

säga analysering och identifiering av nyckelkunder, engagemang, förtroende och tillfredställelse. 

Den utvalda informationen från transkriberingarna har därefter kopplats till varje teoridel i 

analysen. Det har presenterats under underrubrikerna “stora företag” och “ små företag” för att 

tydligt visa om det finns skillnader i arbetet med KAM processen för respektive företag. Detta 

underlättar analysen då det enkelt går att se eventuella skillnader mellan företagen.  

3.6 Kvalitetskriterier 
Bryman & Bell (2013) anser det nödvändigt att ha specifika termer och metoder för att etablera och 

bedöma den kvalitativa forskningens kvalité. Justensen & Mik-Meyer (2011) och Krefting (1991) 

menar att kriterierna för validitet och reliabilitet främst har artat sig inom den kvantitativa 

forskningen och är inte aktuella inom den kvalitativa forskningen. Det finns därför andra 

ståndpunkter i förhållande till validitet och reliabilitet när en kvalitativ studie skall genomföras 

(Justensen & Mik-Meyer, 2011). Krefting (1991) refererar till Gubas (1981) modell som föreslår 

trovärdighet och äkthet som två grundläggande kriterier vid bedömning av den kvalitativa 
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forskningen. Studien kommer därmed inte att behandla de klassiska kvalitetskriterierna reliabilitet 

och validitet då de nämnda kvalitetskriterierna inom den kvalitativa forskningen är mer passande 

för studien. Krefting (1991) förklarar att Gubas (1981) modell menar att trovärdighet omfattar fyra 

delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Äkthet består av 

delkriterierna, rättvis bild, ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet (Bryman & Bell, 

2013). Nedan kommer trovärdigheten och äktheten att diskuteras under respektive del kriterium. 

Tillförlitlighet – Tillförlitlighet innebär olika beskrivningar av den sociala verkligheten (Bryman & 

Bell, 2013). En forskare antar förekomsten av flera olika verkligheter och försöker representera 

dessa verkligheter på ett riktigt sätt (Krefting, 1991). Tillförlitligheten i resultatet ökar när 

forskningen utförs med hänsyn till befintliga regler som existerar och när forskaren har uppfattat 

intervjuerna på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2013). Intervjumaterialet har i studien grunden i den 

teori som studien lyfter fram, vilket medför att sannolikheten att observationerna stämmer överens 

med teorin är tillräckligt hög för att påstå att studien är tillförlitlig. Hoepfl (1997) menar att 

forskaren kan rapportera resultatet till respondenterna för att få bekräftelse om observationerna har 

uppfattats fel eller riktigt. Ett flertal respondenter tog del av transkriberingen av deras intervju innan 

den empiriska undersökningen, för att stämma av om vi har uppfattat informationen rätt, vilket 

medför att eventuella missuppfattningar kring den empiriska insamlingen minskar i studien. 

Samtliga respondenter i studien är anonyma, då flertalet tillfrågade respondenter inte vill att interna 

processer och beslut kring KAM skall hamna i konkurrenternas händer. Valet av anonyma 

respondenter grundar sig även i att trovärdigheten av respondenternas svar ökar om de kan tala fritt 

och inte behöver begränsa sina svar på grund av rädslan av att konkurrenterna kan ta del av det 

specifika företagets interna processer. 

Överförbarheten – Överförbarheten eftersträvar djupet och hur pass resultatet kan generaliseras till 

en annan miljö (Bryman & Bell, 2013). Studien involverar åtta företag som skiljer sig i bransch och 

storlek, vilket leder till att överförbarheten är generell i studien. Studien har lyft fram information 

om respektive företag eftersom det anses nödvändigt för att kunna överföras till andra miljöer.  

Pålitlighet – Shenton (2004) skriver att forskningen uppfattas som pålitlig om processen inom 

studien redovisas i detalj, vilket medför en möjlighet för framtida forskare att upprepa studien och 

uppnå samma resultat. Det har varit viktigt att beakta pålitligheten i denna studie för att kunna ge 

läsaren en tydlig bild av studiens tillvägagångssätt. Studien beskriver det aktuella 

tillvägagångssättet i form av hur teoretisk och empirisk data har samlats in, bakgrunden till 

problemet samt vilka motiveringar som ligger till grund för de metodval som studien antar. Det 
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genomfördes för att studien skall kunna uppnå en högre pålitlighet. Shenton (2004) menar dock att 

pålitlighet är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning, men att forskaren bör sträva efter att utföra 

studien på ett sätt som gör det möjligt för framtida forskare att upprepa studien. Vi anser att studien 

har en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet, vilket medför att studien har en viss grad av 

pålitlighet. 

Konfirmering – Bryman & Bell (2013) förklarar att konfirmering innebär ”att forskaren, utifrån 

insikten att det inte går att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker 

säkerhetsställa att han eller hon agerar i god tro”. Hoepfl (1997) förklarar att en forskare bör 

eftersträva att vara icke dömande för att kunna rapportera informationen på ett balanserat sätt. 

Studien har inte varit manipulativ vid datainsamling, analys eller slutsats och har uteslutit eventuella 

svar från respondenter som inte kunnat bidra till en ökad förståelse på ett tydligt sätt. Vi menar att 

det medför att studien är i god tro.  

Äkthet – Bryman & Bell (2013) skriver att äkthet grundar sig i olika kriterier. Studien skall bygga 

på en rättvisande bild för att uppnå äkthet (Bryman & Bell, 2013). En svaghet som finns i denna 

studie är fördelningen av respondenter. I sex av åtta företag har en intervju ägt rum med endast en 

respondent från det specifika företaget, vilket kan ge en vilseledande helhetsbild eftersom en enda 

person inte kan representera ett helt företag. Det beaktas i studien, dock var det svårt att få fler 

respondenter från samma företag då majoriteten av de tillfrågade företagen endast har en relevant 

respondent till denna studie. Studien har dock endast valt relevanta respondenter i samband KAM, 

vilket ökar trovärdigheten i studien.  

Morrow (2005) förklarar att ett annat kriterium för äkthet är ontologisk autenticitet, vilket handlar 

om i hur stor utsträckning de medverkande i studien kan skapa en bättre förståelse av sin sociala 

situation. Denna studie bidrar med att de medverkande kan skapa sig en uppfattning om hur andra 

företag arbetar med KAM, vilket leder till att de medverkande kan skapa sig en förståelse för den 

sociala miljö som de lever i. 

Pedagogisk autenticitet utgör även ett kriterium för äkthet och handlar om hur undersökningen har 

bidragit till att de medverkande får en bättre bild av andra personers upplevelser (Morrow, 2005). 

Respondenterna i studien har tagit del av intervjuguiden, vilket medför att ett företag kan utläsa ur 

empirin hur ett annat företag arbetar med KAM och se vilka eventuella skillnader som kan finnas 

mellan de. 
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4. Empiri 
Följande avsnitt presenterar det insamlade empiriska materialet. Det empiriska materialet samlas 

in genom intervjuer av tio respondenter från företag som arbetar med nyckelkundshantering. 

Avsnittet behandlar i första hand sex respondenters svar från stora företag följt av fyra 

respondenters respons från fyra små företag. Respondenternas svar presenteras därefter under 

respektive delområde från den teoretiska referensramen, det vill säga identifiering och analysering 

av nyckelkunder, engagemang, förtroende och tillfredställelse. 

4.1 Stora företag 

4.1.1 Identifiering och analysering av nyckelkunder	  

A1 förklarar att identifiering och analysering av nyckelkunder sker genom att hitta vilka stora 

företag det finns på marknaden som kan ha nytta av deras produkt. Vidare menar han att dessa 

kunder kan vara av strategisk betydelse för företaget om de är stora kunder och om kunden har 

potential att växa i resten av världen. Han förklarar vidare att när de tar strategiska beslut om vad 

kunden ska bli, det vill säga nyckelkunden eller inte, ska de ha på känn om kunden är mogen att ha 

en key account manager mot sig. Han påpekar dock att de ofta väljer nyckelkunder som redan har 

någon typ av central inköpsfunktion i företaget. A1 berättar att valet främst bygger på 

försäljningsvolymen, det vill säga ”det vi kan leva på, det är vår grundkriterium”. De kan trots det 

jobba med en kund som inte bidrar till en hög försäljningsvolym men ändå utse kunden till 

nyckelkund. Det beror på att företaget har ett långsiktigt perspektiv gentemot kunden, samt att de 

vill komma åt kunden och försöka växa tillsammans med kunden i framtiden. A2 bekräftar det A1 

berättar och menar att det oftast handlar om storleken på affär vid identifiering och analysering av 

nyckelkunder. Han utvecklar att det handlar om en stor kund och menar att med en mindre kund 

som omsätter mindre pengar till företaget ”lönar det inte sig riktigt”. A2 förklarar vidare att 

företaget av den anledningen gör en utvärdering varje år av företagets viktigaste kunder, för att välja 

ut ”de som vi tror kan vara av den storleken och karaktären att de passar in i vår organisation 

inom KAM”. A2 förklarar att det i samband med dessa kunder vanligen handlar om stora europeiska 

eller globala upphandlingar och att det faller naturligt att kunden har vunnit en upphandling om 

kunden är intresserad av att samarbeta med företaget, samt att kunden är en självklar nyckelkund. 

B1 berättar att de har olika kriterier i samband med identifiering och analysering av sina 

nyckelkunder. Han påpekar dock att det viktigaste kriteriet är att en kund måste köpa för en viss 

summa eller ha potential att köpa för en viss summa för att klassas som en nyckelkund. Det beror på 

att företaget lägger ner resurser och tid på nyckelkundshantering och att det måste finnas en orsak 
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till att hantera kunden som en nyckelkund. Det är även viktigt att dessa kunder ska ha möjligheten 

att köpa från ett brett sortiment från företaget och att kunden ska vara intresserad av att köpa 

kompletta lösningar. B1 menar att om en kund endast handlar eller har ett behov av endast två 

”artikelnummer” från deras sortiment, så finns det ingen utvecklingspotential för kunden och då 

finns det heller ingen fördel av att ingå i ett gemensamt arbete, det vill säga KAM-arbete, utan 

kunden ses då istället som en ”vanlig kund”. B1 förklarar vidare att kunden själv måste ha en tydlig 

leverantör och inköps strategi. Det är viktigt enligt B2 eftersom en av de grundläggande kriterier för 

deras företag är att ha en gemensam syn, jobba tillsammans och ha en totalkostnads syn på arbetet 

då företaget är intresserad av ett långsiktigt arbete tillsammans med nyckelkunden. B2 förklarar 

dock att han i första hand ser till om kunden är i behov av deras produkter. Han utvecklar att det 

inte är svårt att identifiera vilka tänkbara nyckelkunder det finns på marknaden eftersom han jobbar 

med en specifik produkt. Han menar att det är enkelt för företaget att kartlägga vilka potentiella 

kunder det finns eftersom det endast existerar ett fåtal av de kunder i den marknad företaget 

befinner sig i. B2 förklarar att det ” egentligen handlar om vilken potential som finns hos kunden 

och hur mycket vi har lyckats sälja in, så antingen kan det vara en potential kund eller att det är en 

stor viktig kund till oss som vi vill fortsätta utveckla affärer med”. 

C1 berättar kort att företaget i samband med identifiering och analysering av nyckelkunder 

klassificerar en kund som nyckelkund i första hand när kunden har en årligt omsättning till ett visst 

belopp, eller har potential att uppnå den årliga omsättningen till det specifika beloppet. I andra hand 

ska det finnas ett centralt avtal samt att kunden kräver att företaget har ett avtal eller bearbetning 

som C1 menar innebär ett KAM-kontrakt. 

D1 förklarar att identifiering och analysering av nyckelkunder ”handlar om volym och volym över 

tid, framförallt”. D1 menar att den potentiella försäljningsvolymen som nyckelkunderna kan 

generera anses vara det viktigaste kriteriet. Han förklarar vidare att det även handlar om att teckna 

ramavtal och upphandlingar med nyckelkunden för att utveckla en långsiktig kontinuerlig 

försäljning till nyckelkunden och menar att ” har du avtalet då rullar det på liksom”. 

4.1.2 Engagemang	  

A1 berättar att företaget visar att de är engagerade till sina nyckelkunder genom att utföra 

kundundersökningar, för att få en uppfattning om vad kunden tycker att företaget är bättre samt 

sämre på och förbättra det som kunderna finner att de är sämre på. Han påpekar dock att 

engagemang egentligen inte har med bolaget i sig att göra, utan med den personliga kontakten. A1 

förklarar vidare att det därför är viktigt att alla som jobbar med nyckelkunderna tycker att det är 
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roligt eftersom de då blir mer engagerade och ställer upp för kunden. A1 säger att ”vi jobbar inte 8-

17.30 eller 7-16, utan vi har telefonen på jämt. Vi har telefonen på när vi är på semester och 

allting, vi finns där om kunden behöver oss, men sen vet våra kunder att vi är på semester och 

liknande för vi har den dialogen och är det något så finns vi där”. Det finns egentligen ingenting 

extra viktigt att tänka på eftersom varje kund är unik och bör bemötas därefter. A2 berättar att det 

viktigaste han gör för att visa engagemang till en kund är att hålla igång kommunikationskanalerna 

mellan honom, företagets olika avdelningar och kunden. Han utvecklar att det är många delar av 

företaget som är inblandade i samband med en affär till en nyckelkund och det därmed är viktigt att 

”få bra kommunikationsvägar mellan våra avdelningar och den rätta kontaktytan hos kunden”. Det 

sker även för att alla avdelningar i företaget ska få en uppfattning av vem kunden är och hur kunden 

fungerar. Genom att han ansvarar för att kommunikationen ska löpa på så bra som möjligt mellan 

företagets olika avdelningar och kunden, menar han att företaget tillsammans med honom visar 

engagemang till sina nyckelkunder. 

B1 förklarar att han visar engagemang till en nyckelkund genom att utföra olika aktiviteter 

tillsammans med kunden. Det kan handla om aktiviteter som till exempel att gå på hockey 

tillsammans, fiska eller gå på gemensamma möten och utbildningar, samt att visa intresse och lära 

känna kunden utanför jobbet, det vill säga visa ett genuint intresse till nyckelkunden. B2 anser att 

engagemang skapas i samband med att han lägger ner tid på kunden. Han påpekar att det därför är 

viktigt att ett företag med KAM avsätter en person som tar hand om nyckelkunder eftersom det är 

tidskrävande. Han menar att det är en fördel att det endast är en person som har hand om en av 

nyckelkunderna, eftersom nyckelkunden kan skapa bättre kontakt med en person än till flera 

personer i företaget. B2 säger även att ”engagemanget ligger mycket i att man lägger ner mycket tid 

på kunden och förstår alla deras processer och att det är näst intill ett krav på de här större 

viktigare kunderna faktiskt”. 

C1 berättar att de arbetar med engagemang utifrån en bred front, samt genom att ha ett så brett 

kontaktnät som möjligt till sina nyckelkunder. Han menar att de försöker ha en kontakt med alla 

olika arbetsnivåer hos nyckelkunden, ”allt från ledningsgruppen till vaktmästare eller vad det nu 

kan vara”, för att visa engagemang till nyckelkunden. C1 påpekar att det är svårt att påvisa 

engagemang på annat sätt än genom det personliga engagemanget och att det är så företaget arbetar 

för att visa engagemang till sina nyckelkunder. Han berättar att det handlar om person till person 

kontakten vid skapandet av en relation och att företaget bygger på det personliga engagemanget när 

de träffar kunden. 
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D1 förklarar att han anser att engagemang är viktigt för att skapa en långsiktig relation till 

nyckelkunderna. Han förklarar att det främst handlar om det personliga engagemanget. D1 menar 

att han personligen engagerar sig i nyckelkunder genom att ofta träffa kunderna, följa upp 

leveranser och informera kunden om nyheter gällande företaget och nyheter om branschen som kan 

vara av betydelse för nyckelkunden. 

4.1.3 Förtroende	  

A1 berättar att ”förtroende, det skapar du genom att leverera det du har lovat”. Han utvecklar att 

en key account manager endast ska lova kunden det som han kan uppfylla, samt att vara ärlig så att 

kunden kan utveckla ett förtroende gentemot företaget. A1 påpekar att när kunden utvecklar ett 

förtroende till företaget blir kunden lojal mot företaget, vilket leder till flera affärer. Han berättar 

vidare att företaget använder tidigare referenser för att påvisa att de är trovärdiga och genom det få 

kunden att utveckla ett förtroende mot företaget. Han menar att det därmed är viktigt att kunderna 

utvecklar ett förtroende eftersom dessa kunder är framtida referenser som kommer att hjälpa 

företaget att förvärva in nya kunder. A2 bekräftar att förtroende uppstår i samband med att han är 

ärlig och inte lovar kunden något han inte kan uppfylla. Han menar vidare att förtroende vanligen 

uppstår när han är klar och tydlig mot kunden och ”inte krånglar till det eller gör konstiga saker, 

för då kommer nog förtroendet per automatik tror jag”. 

B1 berättar att det är viktigt att kunna lita på varandra för att kunna utveckla en relation 

tillsammans. Han menar att det handlar om ett gemensamt förtroende och inte endast att kunden ska 

lita på företaget när han säger ”jag måste kunna lita på de och de på mig”. Vidare förklarar han att 

det därav är viktigt att han endast lovar kunden det han kan uppfylla, men att det gäller även för 

kunden. B2 bekräftar att förtroende är viktigt för att utveckla en relation tillsammans med en 

nyckelkund. Han förklarar vidare att det skapas genom att ofta träffa sina nyckelkunder och försöka 

lära känna nyckelkunden även utanför jobbet för att komma varandra närmare för att bygga upp ett 

förtroende tillsammans. B2 påpekar att det är viktigt att företaget alltid visar transparens mot 

kunden för att skapa förtroende. B2 berättar att förtroende utvecklas genom den personliga 

kontakten och att en key account manager endast utlovar det han kan uppfylla. 

C1 förklarar att företaget skapar förtroende genom att vara engagerade i sina kunder och genom att 

visa kunden att de bryr sig. Han berättar vidare att det handlar om att vara ärlig och stå för det som 

sägs för att påvisa sig trovärdig till kunderna. C1 påpekar även att förtroende är betydande eftersom 

det bidrar till återkommande kunder och är därmed en viktig del för företaget. 
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D1 berättar att förtroende vanligen uppstår i en relation som består av två individer och att det 

därmed är viktigt att det finns en key account manager vid hantering av de större kunderna. Han 

menar att det är viktigt att ha en key account manager eftersom det är svårt att bygga upp ett 

förtroende gentemot ett helt företag. Det ska även vara transparens i relationen för att kunden och 

företaget ska kunna utveckla ett förtroende till varandra. Han menar vidare ”att ha en transparent 

kommunikation gällande exempelvis problem med leveranser och kvalitetsproblem till kunderna för 

att bygga upp förtroende i relationen”. 

4.1.4 Tillfredställelse	  

A1 berättar att det är viktigt att ha kunskap om kunden, komma nära kunden och hålla en god 

kommunikation tillsammans med kunden för att kunna tillfredsställa kundens behov. Han förklarar 

vidare att de utför en kundvärdering och på så sätt får feedback på vad de är bra samt mindre bra på 

för att sedan åtgärda eventuell negativ feedback som kunderna tilldelar företaget. A1 berättar att ”vi 

har möten ungefär fyra gånger om året minst med den operativa verksamheten för att stämma av 

vad som fungerar och inte”. Han berättar att det uppskattas av kunderna och bidrar till att de 

ständigt kan arbeta med att öka kunders tillfredställelse. Tillfredsställelse är av betydelse för 

företaget eftersom det bidrar till lojalitet, förtroende och ”word of mouth". A1 berättar att de är 

svårt att få en uppfattning om en kund är tillfredsställd eller inte. Han utvecklar vidare att det är 

viktigt att lära känna kunden eftersom ”det är olika från kund till kund, vissa kunder är sådana 

karaktärer att om man inte hör något är allt perfekt och andra är tydliga i sin kundnöjdhet och 

vissa är solklara när de inte är nöjda”. A2 berättar att han fokuserar på kommunikationskanalerna 

och den dagliga kontakten till nyckelkunden och alla olika arbetsnivåer i företaget som har en roll i 

affären med nyckelkunden. Han säger även, som A1 förklarar, att de utför kundvärderingar för att 

veta vad som fungerar bra och mindre bra samt åtgärda eventuella problem för att kunden ska vara 

tillfredsställd med företaget. 

B1 förklarar att det ”givetvis är viktigt att kunderna är tillfreds med oss” och att det uppnås i 

samband med att produkten levereras enligt den utlovade tiden och att produkten är av den 

förväntade kvalitén. Han berättar vidare att tillfredsställelse bidrar till att kunden skapar ett 

förtroende för företaget och företagets produkter. När kunden är tillfredsställd medför det att 

kunden återkommer och förblir lojal mot företaget och att det då bildas en långsiktig relation. B1 

berättar även att det är viktigt ”att leva upp till det man kommer överens om och att man måste 

kunna vara rak och ärlig i kommunikationen”. Han menar att ha en ärlig och öppen relation till sina 

kunder bidrar till tillfredsställelse hos kunden, men även att kunden känner en trygghet att vara ärlig 
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och öppen mot det säljande företaget. Han förklarar vidare att det är viktigt att kunden känner sig 

trygg med att vara ärlig mot honom eller företaget, eftersom han vill få feedback på vad kunden 

upplever är bra och mindre bra. B1 utvecklar att det är ”viktigt att kunden håller en öppen och rak 

dialog” för att han ska veta vad kunden vill ha och önskar av företaget. Han avslutar med att berätta 

”har man en ärlig och öppen relation så allt går åt rätt håll” och att det leder till den bästa 

marknadsföringen, ”word of mouth”. B2 förklarar att han uppfattar att kunden är nöjd i samband 

med att kunden återkommer. Han menar att det är viktigt för företaget att kunden är tillfredsställd 

samt förblir lojal och återkommer till företaget. Han berättar att de arbetar med att kunden ska vara 

tillfredsställd och att kunden av den anledningen får pröva produkten under ett par månader innan 

en försäljning sker. Han menar att det ger kunden möjligheten att testa om produkten uppfyller 

kundens förväntningar, vilket bidrar till att kunden blir tillfreds och lojal mot företaget. 

C1 berättar att det inte spelar någon större roll vilken typ av kund det är, om det är en större eller 

mindre kund, men att en återkommande kund är en tillfredsställd kund. Han berättar att i samband 

med arbetet av tillfredsställelse ”hitta lösningar, samverka för att bygger starkare relationer, 

bygger starkare band, visa att vi bryr oss och att vi visar att vi är långsiktig partner”. C1 menar 

dock att det är något som byggs upp under en längre tid. Han menar att det är viktigt att 

kontinuerligt återkoppla till kunden, för att kontrollera att allt fungerar bra eller om det är något 

företaget kan åtgärda. Det är av den anledningen viktigt att få feedback för att kunna lösa kundernas 

eventuella problem, men även för att företaget ska se till att kunden får den förväntade upplevelsen 

av leveransen. Med andra ord förklarar C1 att det är viktigt ”att det verkligen fungerar och att det 

har blivit som vi har sagt och lovat”, vilket leder till att kunder återkommer till företaget. 

D1 berättar att priset på varorna är en viktig faktor för att uppnå tillfredställelse. Han menar att det 

är av vikt att ha speciella erbjudanden och eventuella volym rabatter till sina nyckelkunder. Han 

utvecklar att vikten ligger i att erbjuda nyckelkunden något särskilt eftersom det handlar om att få 

kunden att känna sig viktig och speciell. D1 påpekar att om kunden är tillfreds med både produkten 

och priset återkommer kunden, vilket innebär att kunden tillfredsställd. 

4.2 Små företag 

4.2.1 Identifiering och analysering av nyckelkunder	  

E1 berättar att omsättningen är den största anledningen till varför en kund uppnår 

nyckelkundsstatus. E1 menar att ”en kund som omsätter mycket är en viktig kund till oss” och att 

det därmed är ett viktigt kriterium att utgå från. Han säger att ”nyckelkunderna omsätter mer 
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pengar till vårt företag jämfört med andra kunder som vi har”. E1 berättar att företaget har en 

budget som visar hur stor omsättningen ska vara, vilket de hela tiden stämmer av med. Han menar 

med andra ord att de ständigt stämmer av om kunden kan leverera den omsättning som krävs enligt 

företagets budget. Han förklarar dock att en kund som inte omsätter lika mycket fortfarande är 

viktig för företaget eftersom den aktuella kunden kan ha egna kunder som företaget vill komma i 

kontakt med. E1 berättar vidare att ”nyckelkunder kan ha kunder som vi är intresserade av och är 

därför viktig för oss”, dock menar E1 att omsättningen fortfarande är det viktigaste kriteriet. 

F1 berättar att anledningen till att en kund uppnår nyckelkundsstatus beror på att de omsätter mest 

pengar för företaget. Vidare menar han att det kan skiljas enormt i omsättningen mellan en 

nyckelkund och en vanlig kund. Det kan hända att den största nyckelkunden omsätter 100 % mer 

till skillnad från en vanlig kund och ibland kan det även vara mer. F1 menar att nyckelkunderna är 

”de kunder som drar in mest pengar helt enkelt” och att företaget har mål för varje kund när de 

överväger vilka kunder som kan uppnå nyckelkundsstatus. Han förklarar att företaget har en budget 

för omsättning som en nyckelkund måste uppfylla för att uppnå nyckelkundsstatus. Budgeten och 

kundens omsättning följs ständigt upp för att se om det fortfarande stämmer överens. F1 berättar att 

de inte samlar information om potentiella nyckelkunder. Han förklarar att nyckelkunderna är de 

kunder som under tiden av ett samarbete har växt och blivit stora. F1 utvecklar att identifiering av 

nyckelkunder sker genom att kunden har växt tillsammans med företaget och genom det kan få en 

högre position, men att det i grund och botten handlar om omsättningen som kunden genererar till 

företaget. Han förklarar vidare att kunden även ska ha potential att bli så pass stora att de kräver 

mer underhåll från företaget för att uppnå nyckelkundsstatus och att ”ju fler kunder som blir och 

växer i storleksnivå, ju viktigare blir även de givetvis”. 

G1 berättar att de tjänar mer pengar på vissa kunder och att de därmed är viktiga. Han förklarar 

dock att ”alla kunder är viktiga för oss, vi gör alltid vårt bästa för alla våra kunder, oavsett 

storlek”. Vidare menar han att de alltid försöker göra ett bra jobb för de kunder som företaget kan 

tjäna mer pengar på, men att det även är detsamma för kunder som inte vill investera lika mycket i 

företaget. 

H1 berättar att en kunds omsättning är avgörande när de väljer nyckelkunder. Han utvecklar att 

kunderna måste uppfylla vissa kriterier inom olika branscher där omsättning är ett viktigt kriterium, 

men att de även ser till kriterier såsom att “kunden har betalat sina räkningar”. Kriteriet för 

omsättning kan skilja sig beroende på vilken bransch kunden opererar på. Han säger även att ”vi 

tänker på försäljningsvolymen, men det beror på vilken bransch det är”. H1 berättar att de utgår 
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från om kunden håller på att expandera eller har en ny lansering på gång. En fördel är att kunden 

har en bra relation med sina leverantörer då en kund kan ha en stark omsättning men ändå sakna den 

personliga relationen med sina leverantörer, vilket är avgörande vid val av nyckelkunder. H1 

påpekar att de även granskar potentiella kunder för att undvika kostnader som uppstår om det inte 

blir ett samarbete med kunden. 

4.2.2 Engagemang	  

E1 berättar att de visar engagemang genom att kontinuerligt har en dialog med kunden. E1 berättar 

vidare att de har möten med kunden för att diskutera vad kunden är nöjd respektive missnöjd med. 

Han menar att allt företaget gör ska vara av intresse för kunden, kunden ska känna att företaget hela 

tiden vill förbättra relationen och samarbetet. E1 säger ”vi visar att vi är intresserade att lösa 

kundens behov” och menar att kunden upplever att de är engagerade när de ständigt försöker göra 

sitt bästa för kunden, även utanför KAM relationen, genom exempelvis event där kunden kan delta. 

Det bidrar till att kunden uppfattar att företaget är engagerad i relationen. 

F1 förklarar att engagemanget kan skilja sig mellan en nyckelkund och en “vanlig kund” och säger 

att ”det blir ju att man lägger mer tid på en nyckelkund givetvis”. F1 menar att han visar kunden att 

han är engagerad genom att visa tillgänglighet till kunden och att kunden ska känna att han gör allt i 

kundens intresse. Fördelen är att kunderna känner att de blir prioriterade. F1 utvecklar att företaget 

”gör mycket för att visa kunden engagemang, genom exempelvis bjuda kunderna på lunch och 

middagar för att utveckla relationen”. 

G1 menar att de ständigt har en dialog med kunden där en genomgång av strategi, resultat och hur 

bägge parter kan utvecklas och uppnå ett framgångsrikt samarbete. Han påpekar att ett telefonmöte 

eller liknande sker kontinuerligt för att stämma av med kunden hur det ligger till och för att åtgärda 

eventuella problem för kunden. G1 utvecklar att företaget hela tiden vill försöka förbättra något som 

kunden inte är nöjd med, men att det även kan handla om att försöka förbättra något som kunden 

redan är nöjd med. G1 menar att det sker ”för att hela tiden förbättra kundrelationen”. 

H1 förklarar att kunden blir engagerad om företaget och kunden har en bra relation med varandra. 

H1 berättar vidare ”att man inte kör säljarstuket utan att man skapar en mer personlig relation till 

den man träffar”. En personlig relation bidrar till att kunden blir engagerad i relationen vilket leder 

till en bra relation. H1 menar att det därmed är viktigt att närvara på möten med kunden och att 

”man hör vad kunden säger, man låter kunden prata, man lyssnar på vad den säger så den får säga 

sitt”. Han utvecklar att de lyssnar på vad kunden säger, men även att de försöker ta reda på vad som 
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händer hos kunden och om det har hänt något nytt för att visa att de är engagerade i kunden. H1 

förklarar att de även försöker hjälpa kunden med information som är av intresse för att underlätta 

för kunden. 

4.2.3 Förtroende	  

E1 berättar att de är ärliga mot kunden för att kunden ska uppfatta företaget som trovärdigt. Han 

utvecklar att det är viktigt att från början vara uppriktigt och förmedla till kunden om det finns 

eventuella problem. E1 säger att ”kan vi inte leverera det kunden vill ha, är det viktigt att berätta 

det för kunden direkt istället för att berätta det senare i relationen”, eftersom det inte går att skapa 

ett förtroende om de inte kan leverera det kunden vill ha. Det är därmed viktigt att hela tiden lyssna 

på kunden och känna till deras behov för att kunna berätta för kunden i ett tidigt skede om 

relationen är möjlig att utföra. E1 menar att det är viktigt att under relationen berätta för kunden hur 

allting ligger till för att kunden ska känna ett förtroende gentemot företaget. 

F1 berättar att de försöker skapa ett förtroende genom olika saker. Han förklarar att det kan 

innebära att de har en tät kontakt med nyckelkunden och att de har en närhet med nyckelkunden. F1 

påpekar att det sker genom att han besöker nyckelkunden på deras kontor, har kontinuerligt möten 

och telefonmöten med nyckelkunden. F1 utvecklar att förtroende ”grundar sig i att alltid vara ärlig 

och att kunden ser att man levererar det man har lovat”. Han menar att det handlar om att inte töja 

på sanning för kunden eftersom det endast kommer att slå tillbaka i längden. 

G1 berättar att han försöker skapa förtroende genom att vara genuin mot kunden. Han berättar att 

”man ska vara ärlig och lyssna på kunden och höra deras behov, vad de vill ha och kan jag erbjuda 

det?”. Om företaget kan erbjuda en produkt som han tror kunden kommer ha användning av, är det 

viktigt att förmedla det till kunden. Han berättar att ärlighet från start i samband med deras produkt 

eller tjänst är viktigt. G1 utvecklar att han är ärlig mot kunden om det inte kan skapas ett samarbete 

mellan företaget och den aktuella kunden. G1 berättar dock att ”man alltid vill hitta lösningar så att 

kunden blir lönsamma och vi blir lönsamma” om en produkt eller tjänst inte passar kunden. 

H1 berättar att företaget samlar information om sina produkter för att kunna förmedla det bästa till 

kunden. Det är även viktigt för förtroendet att lyssna på kunden och försöka förstå kunden. Det är 

viktigt att tänka på vad det är för typ av kund och hur kommunikationen ska fungera gentemot 

kunden. H1 utvecklar att kommunikationen ska vara så tydlig som möjligt för att kunden ska förstå 

hur allt fungerar och att kunden genom det kommer att känna ett förtroende mot företaget. H1 

förklarar att en kund kan känna sig osäker och rädd att det säljande företaget ska bli för krängande, 
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vilket bidrar till att det blir svårt att bygga upp ett förtroende, men genom att verkligen lyssna på 

kunden och förklara alla detaljer, kan ett förtroende skapas. H1 menar att de ”hela tiden är ärlig 

mot kunden, eftersom det är viktigt när man vill ha kundens förtroende”. 

4.2.4 Tillfredsställelse	  

E1 berättar att kunden blir tillfredsställd när företaget erbjuder produkter eller tjänster som kunden 

kommer att ha nytta av. Han utvecklar att det inte handlar om att försöka sälja så mycket som 

möjligt, utan att presentera produkter eller tjänster som de tror att kunden är i behov av. E1 förklarar 

att resultatet av relationen ska bli som kunden har tänkt sig. Han förklarar även att priset på varan 

eller tjänsten är viktig i samband med att kunden ska vara tillfreds med företaget. Han utvecklar att 

priset ska vara korrekt från början för att undvika uppkomsten av extra kostnader vid eventuella 

åtgärder, men om det skulle tillkomma extra kostnader ska det förmedlas till kunden innan 

eventuella åtgärder behandlas. E1 förklarar vidare att om inte företaget berättar för kunden om 

uppkomsten av extra kostnader, kan det leda till att kunden är nöjd med produkten eller tjänsten 

men inte med priset, vilket leder till att det blir svårt att uppnå en långsiktig relation med kunden. 

F1 berättar att nyckelkunden blir tillfredsställd när företaget inte försöker sälja in varje ny produkt 

eller tjänst som skulle passa just den nyckelkunden. F1 utvecklar att när kunden återkommer och 

själv får berätta vilka projekt och produkter de är i behov av, samtidigt som han besvarar det, leder 

till att nyckelkunden bli tillfredsställd. F1 säger att ”en nöjd kund alltid kommer tillbaka” och att 

det leder till en långsiktig relation med nyckelkunden. Han förklarar dock att en långsiktig relation 

kan skapas med kunden även innan de blir tillfredsställda. 

G1 berättar att allt de jobbar med ska leda till att kunden blir tillfredsställd. Han menar att arbetet 

som görs för engagemang och förtroende är viktiga för att kunden ska vara tillfredsställd. G1 

förklarar att ärlighet från första början är grunden till att kunden blir tillfredsställd. Det gäller att 

förmedla till kunden från början om vissa delar i arbetet inte går att utföra. Det kan handla om att 

företaget och nyckelkunden inte delar samma uppfattning eller liknande ambitioner och att det 

därmed kan vara svårt att genomföra ett samarbete, vilket då ska förmedlas till kunden. G1 förklarar 

att kunderna ska tjäna pengar på att ha företaget som leverantör och säger att ”ju mer nöjda våra 

kunder är, desto mer kommer vi att tjäna eftersom de vill investera mer i oss”. 

H1 berättar att det är viktigt att kunden är tillfredsställd. H1 utvecklar att det är viktigt att 

slutresultatet blir så bra det kan bli för att kunden ska bli tillfredsställd. Genom att vara påläst om 

den aktuella kunden angående vilken produkt de vill ha, vart produkten ska användas, information 
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om företaget och liknande, leder till att kunden blir tillfredsställd. H1 berättar även att ärlighet är 

viktigt för att kunden ska bli nöjd. Han berättar att ”när man träffar en kund ska man aldrig bygga 

upp guld och gröna skogar om man inte kan hålla det”. Han utvecklar att företaget inte tjänar på att 

bygga upp guld och gröna skogar då det aldrig genererar en nyckelkund om företaget inte kan 

leverera det. Det gäller att redan från början vara ärlig mot kunden så att det inte uppstår problem 

under processen som kan medföra att kunden känner sig missnöjd med företaget.  
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5. Analys 
Följande avsnitt analyserar kopplingen mellan det empiriska och det teoretiska materialet. 

Analysen följer den struktur som presenteras i den teoretiska referensramen, det vill säga 

identifiering och analysering av nyckelkunder, engagemang, förtroende och tillfredsställelse. Under 

följande delområden presenteras sedan underrubriker som behandlar kopplingen av det empiriska 

och teoretiska materialet, vilka är stora företag samt små företag.  

5.1 Identifiering och analysering av nyckelkunder 

5.1.1 Stora företag	  

Det förklaras i teorin att det är av vikt att ett företag identifierar nyckelkunder, i mån av att klargöra 

vilka kunder som kan möta företagets aktuella och framtida mål (Ojasalo, 2001). Studien fann att 

samtliga stora företag identifierar nyckelkunder, och att de utgår från hårda samt mjuka kriterier i 

samband med identifieringen. Det är i enlighet med Millman & Wilson (1999) uppfattning om att 

valet av nyckelkunder skall grunda sig i hårda kriterier som exempelvis försäljning och lönsamhet 

eller mjuka kriterier såsom lämplighet, möjlighet till samordning, förtroende och engagemang. A1 

menar att ”det vi kan leva på, det är vårt grundkriterium”, vilket är ett tydligt mönster bland 

företagen. Samtliga respondenter bekräftar att det viktigaste kriteriet som en nyckelkund måste 

uppfylla för att uppnå nyckelkundsstatus, är främst försäljningsvolymen, vilket styrker teorin om att 

en kund som genererar en större affär är en given nyckelkund (Boles et al. 1999, Sharam, 1997). 

Det visas även i en undersökning utförd av Boles et al. (1999), där 90 procent av respondenterna 

anser att försäljningsvolymen eller den potentiella försäljningsvolymen som det viktigaste kriteriet 

vid val av nyckelkunder. A1 och B2 förklarar dock att de ändå kan utse en mindre kund till 

nyckelkund, men att det beror på att företaget har ett långsiktigt perspektiv gentemot kunden, där de 

vill utvecklas och växa tillsammans. Det bekräftas av Blythe (2002) som skriver att en mindre kund 

kan skapa möjligheter för ett företag, och att företaget skall behandla lönsamheten för varje kund 

(Sharam, 1997), istället för att endast utgå från storlek eller försäljningsvolym (Boles et al. 1999).  

Det förklaras av Millman & Wilson (1999) och Pardo (1999) att ett annat viktigt kriterium att ta 

hänsyn till är eventuella etableringsmöjligheter vid identifiering och analysering av nyckelkunder. 

A1 styrker att en kund skall vara av strategisk betydelse, vilket är i enlighet med att nyckelkunden 

skall vara strategiskt betydande för företaget (Ojasalo, 2001; McDonald et al. 1997; Millman & 

Wilson, 1995). A1 utvecklar att en kund kan vara av strategisk betydelse om kunden är stor och har 

potential att växa i resten av världen. B2 förklarar att en av de grundläggande kriterierna för 

företaget vid identifiering och analysering av nyckelkunder är att kunden tillsammans med företaget 
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har gemensamma mål såsom en gemensam syn på hur arbetet skall genomföras och den totala 

kostnaden för arbetet. Det går i enlighet med att företaget skall se till egenskaper som 

relationshistorik och gemensamma mål vid val av nyckelkunder (Ojasalo, 2001). Ojasalo (2001) 

menar att relationshistorik omfattar bedömningen av de ekonomiska aspekterna och tidigare 

aktiviteter i relationen.  

En viktig aspekt att observera i samband med val av nyckelkunder är att identifiera vad kunden har 

för produkt (Ojasalo, 2001). A1 styrker det och förklarar att identifiering och analysering av 

nyckelkunder sker genom att hitta stora företag som är i behov av deras produkt. Det förekom även 

att B1 redogör för betydelsen att en nyckelkund är i behov av företagets produkter samt att 

nyckelkunden har möjligheten att köpa från ett brett sortiment av kompletta lösningar från 

försäljningsföretaget. B1 utvecklar argumentet och förklarar att om fallet förändras, minskar 

kundens potential till utveckling samtidigt som det inte längre finns någon anledning till ett 

gemensamt samarbete.  

Studien fann att samtliga stora företag använder olika kriterier beroende på vilken typ av 

nyckelkund som det aktuella företaget vill ha, vilket är i enlighet med Spencers (1999) teori om att 

företagen själva bestämmer vilka kriterier som utgör en nyckelkund. Ett tydligt mönster som vi fann 

är att det inte finns en komplett lista över kriterier som gäller för samtliga företag vid identifiering 

och analysering av nyckelkunder, det är upp till företagen att skapa en egen lista med kriterier. 

Ojasalo (2001) förklarar att det därmed är viktigt att företaget vet vad företaget vill ha utav sina 

nyckelkunder för att kunna fastställa kriterier för val av nyckelkunder. 

5.1.2 Små	  företag	  

Teorin förklarar att relationshistorik såsom försäljningsvolym och lönsamhet är vanliga och viktiga 

aspekter vid val av nyckelkunder (Boles et al. 1999; Ojasalo, 2001). I den empiriska 

undersökningen är det tydligt att samtliga företag utgår från kundens omsättning till företaget vid 

identifiering och analysering av nyckelkunder. Samtliga respondenter menar att en nyckelkund är 

den kund som genererar mest pengar till företaget, dock påpekar G1 att alla företagets kunder anses 

vara viktiga kunder. Teorin förklarar att den kund som ger den största affären anses vara en 

nyckelkund (Boles et al. 1999; Spencer, 1999), vilket studiens empiriska undersökning styrker. F1 

menar att företaget inte samlar information om potentiella nyckelkunder, nyckelkunder är kunder 

som har växt och blivit stora tillsammans med företaget eller har potential att bli stora kunder. Det 

indikerar att Millman & Wilsons (1995) teori om att företag samlar in information om 

nyckelkunden för att bestämma om det är en potentiell nyckelkund inte är avgörande enligt F1.  
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Både E1, F1 och H1 förklarar att det inom företaget finns en budget som varje kund måste uppfylla 

för att kunna bli nyckelkunder, vilket kan kopplas till Gezelius & Wildenstam (2007) som förklarar 

att en kund måste ha väl tilltagna resurser för att lyckas uppfylla leverantörens förväntningar. Det 

kan även kopplas till Ojasalo (2001) som menar att en bedömning av kundens ekonomiska situation 

är viktig. H1 berättar att hur mycket omsättning som krävs kan dock variera beroende på bransch. 

H1 menar att kunden skall ha betalat sina räkningar för att kunna bli nyckelkunder, vilket kan ses 

som en förväntning från leverantören som kunden måste uppfylla. 

F1 förklarar att ”ju fler kunder som blir och växer i storleksnivå, ju viktigare blir även de givetvis”, 

vilket visar att kriterier utanför de ekonomiska är viktiga att betrakta vid identifiering och 

analysering av nyckelkunder (Pardo, 1999). Boles et al. (1999) och Millman & Wilson (1995) anser 

att kriterier som ger företaget värde är av vikt vid identifiering och analysering av nyckelkunder, 

vilket bekräftas av F1 och H1. H1 utvecklar att en kund som har en bra relation med sina 

leverantörer har stor chans att få nyckelkundsstatus, vilket är i enlighet med Ojasalos (2001) teori 

om att företaget ska bedöma nyckelkundernas inre och yttre miljö, exempelvis kundens 

leverantörer. H1 förklarar vidare att en kund med eventuella expanderingar och ny lansering är en 

potentiell nyckelkund. Spencer (1999) menar att referenskunder kan vara viktigt för företaget för att 

kunna vinna andra kunder, vilket utmärker H1s och E1s uppfattning om att en befintlig nyckelkund 

kan rekommendera företaget till sina egna kunder och på så sätt vinner företaget nya kunder. 

Samtliga små företag utgår från olika kriterier vid val av nyckelkunder, vilket Spencer (1999) 

menar beror på att företag vill ha olika typer av nyckelkunder och samtliga företag därmed inte 

nödvändigtvis behöver utgå från samma kriterier, utan det handlar om vilka kriterier som motsvarar 

företagets mål och strategier (Pardo, 1999; Ojsalo, 2001). Millman & Wilson (1995) förklarar att ett 

företag skall försöka att undvika investeringar i kunder som inte kan bli nyckelkunder, vilket sker 

genom att identifiera de viktigaste kunderna. Endast H1 motivera vikten av att granska potentiella 

nyckelkunder för att undvika eventuella kostnader som kan uppstå om ett samarbete inte kommer 

till stånd. Det indikerar på att omställningskostnader som påverkas av investeringar som inte kan 

ges tillbaka (Ojasalo, 2001), är av betydelse. H1 förklarar att dessa kostnader uppkommer eftersom 

företaget måste avsätta personal för samarbetet och för exempelvis kundbesök.  
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5.2 Engagemang 

5.2.1 Stora företag	  

Det som samtliga respondenter har gemensamt är att de på ett eller annat sätt jobbar med att visa 

engagemang till sina nyckelkunder. Det förklaras av flera forskare att organisationer försöker öka 

utvecklingen av engagemang i mån av att bevara relationen till sina nyckelkunder (Workman et al. 

2003; Martín et al. 2004: Rylander et al. 1997; Smith, 1998; Moorman et al. 1993). D1 berättar att 

engagemang är en viktig aspekt vid skapandet av långsiktiga relationer med sina kunder, vilket 

kopplas till teorin om att engagemang är en viktig beståndsdel i långsiktiga relationer (Wang, 2012; 

Bowen & Shoemaker, 1998) och motiverar parterna att samarbeta för att ta vara på relationen på 

lång sikt (Buttle, 2004; Story & Hess, 2010). 

Grossman (1998) beskriver att kunden kan betraktas som förlorad för företaget om engagemang 

saknas i relationen. Det finns därmed en önskan att bevara relationen med nyckelkunderna genom 

att företaget genomför aktiviteter med och investeringar till nyckelkunderna (Hultén, 2007), vilket 

B1 styrker när han förklarar att de genomför olika aktiviteter tillsammans med nyckelkunderna för 

att visa engagemang. Han menar att det handlar om att visa ett genuint intresse samt att engagera sig 

i att lära känna nyckelkunden. B2 utvecklar att det i företaget handlar om att vara engagerad, vilket 

är tidskrävande och företaget lägger därmed ner energi och tid på nyckelkunderna. B2 menar 

därmed att företaget bör avsätta en key account manager som kan avsätta den tid som krävs för 

företagets nyckelkunder. 

A1 förklarar att engagemang inte har med själva bolaget att göra eftersom det är svårt för ett helt 

företag att påvisa engagemang till nyckelkunden. A1, C1 och D1 är eniga om att engagemang 

skapas utifrån den personliga kontakten. De förklarar vidare att det personliga engagemanget, 

genom att fysiskt träffa sina nyckelkunder är viktigt. Det kan kopplas till det affektiva 

engagemanget, vilket träder fram till följd av känslor och närhet mellan de inblandade partnerna 

(Belanche et al. 2013) och resulterar i högre engagemang i relationen (Morgan & Hunt, 1994). A1 

menar att ”vi finns där om kunden behöver oss, men sen vet våra kunder att vi är på semester och 

liknande för att vi har ju den dialogen och är där om det är något så finns vi där”. Det affektiva 

engagemanget fastställer kundens önskan för en fortsatt relation genom det pågående arbetet 

(Belanche et al. 2013) och stödjer utvecklingen av relationen (Goldring, 2010).  

A2 berättar att han i samband med engagemang anser att det är viktigt att hålla igång 

kommunikationskanalerna mellan företagets olika avdelningar och kunden. Han förklarar vidare att 
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det är av betydelse att kommunikationen hanteras på ett bra sätt för att ta samla in information som 

kan vara av vikt i förhållande till företagets produkt eller tjänst. Det går i enlighet med det 

calculative engagemanget som omfattar informationsbyte och fördelning av specifika resurser 

(Abosag & Lee, 2013). 

5.2.2 Små	  företag	  

Workman et al. (2003) och Wang et al. (1997) förklarar att företag försöker skapa långsiktiga 

relationer till sina kunder genom att öka utvecklingen av engagemang, vilket anses vara nödvändigt 

vid utvecklingen av en relation (Morgan & Hunt, 1994; Buttle, 2004). Ett tydligt mönster som 

studien fann i den empiriska undersökningen är att engagemang är en central del i relationen mellan 

en kund och ett företag. Samtliga respondenter menar att de har en kontinuerlig dialog med 

nyckelkunden för att visa engagemang. Syftet med dialogen till nyckelkunderna varierar bland 

respondenterna. E1 och G1 är eniga om att en dialog är viktig för att upptäcka potentiella 

förbättringar i relationen det vill säga vad kunden är nöjd respektive mindre nöjd med samt att en 

dialog bidrar till utvecklingen av ett framgångsrikt samarbete. H1 förklarar att det handlar om att 

lyssna på kunden och fråga om vad som pågår och är nytt hos kunden, för att kunna hjälpa kunden 

vid eventuella problem. F1 menar att företaget skall vara tillgängligt för kunden, vilket visar att de 

är engagerade. De olika synsätten kan kopplas till vad Belanche et al. (2013) menar är det affektiva 

engagemanget, speciellt utmärkande är F1 som förklarar att de försöker ha en närhet till kunden. 

Affektivt engagemang kännetecknas av en närhet mellan parterna och kräver en person till person 

kontakt (Nielson, 1998), vilket en ständig dialog med kunderna kan bidra till. Det kan även kopplas 

till calculative engagemanget, eftersom respondenterna förklarar att det handlar om att hålla igång 

dialogen i relationen med nyckelkunderna för att samla in information om kundens uppfattning i 

förhållande till deras produkt/tjänst. Affektivt engagemang kan även kopplas till H1 utmärkande 

uppfattning om att en personlig relation kan medföra större engagemang från kundens perspektiv i 

relationen. H1 utvecklar att engagemang inte handlar om att sälja på kunden en massa produkter 

utan att en key account manager träffar kunden och skapar en personlig relation. 

E1 berättar att ”vi visar att vi är intresserade att lösa kundens behov”, vilket är ett förekommande 

mönster bland respondenterna. F1 är enig med E1 i förhållande till att hans handlingar skall vara av 

intresse för kunden. Teorin beskriver att engagemang visar sig i tydliga erbjudanden som är av nytta 

för båda parterna (Martín et al. 2004: Rylander, et al. 1997), vilket kan kopplas till E1 och F1 som 

förklarar att handlingar i relationen skall utgå från vad som är bäst för kunden. E1 menar att kunden 

även upplever att företaget är engagerad i relationen när engagemanget sträcker sig förbi 
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arbetsrelationen. E1 och F1 är eniga om att engagemang utanför arbetsrelationen är ett sätt att visa 

nyckelkunden att företaget är engagerad i relationen. Det kan handla om att bjuda nyckelkunderna 

på middagar eller olika aktiviteter, vilket bekräftas av Hultén (2007) som hävdar att engagemang 

såsom aktiviteter och investeringar som binder samman företag och kunden kan bidra till 

långsiktiga relationer.  

5.3 Förtroende 

5.3.1 Stora företag	  

Samtliga respondenter arbetar för att skapa en förtroendefull relation med sina nyckelkunder. 

Morgan & Hunt (1994) menar att förtroende är en viktig faktor vid relationsutvecklingen och 

innebär hur stor sannolikheten är för en person att lita på en annan person. B1 och B2 bekräftar att 

ett genuint förtroende och tillit utvecklar relationen till en kund. Det går i hand med Workman et al. 

(2003) teori om att förtroende är avgörande för att upprätthålla relationen med kunden samtidigt 

som det bidrar till en positiv inverkan på varaktigheten i förhållandet. B1 förklarar att det handlar 

om att utveckla ett gemensamt förtroende och inte enbart att nyckelkunden skall få ett förtroende 

för honom och utvecklar ”jag måste ju kunna lita på de och de på mig”. Det förklaras även av C1 

att det är viktigt att de visar kunderna att de är engagerade och bryr sig för att bygga upp en 

förtroendefull relation, vilket kan kopplas till det affektivta förtroendet vilket innebär ett förtroende 

som bygger på känslor som genereras av omsorg, välvilja, empati, artighet och likheter (Abosag & 

Lee, 2013).  

D1 berättar att förtroende vanligen uppstår i en relation som består av två individer, eftersom det är 

svårt för en nyckelkund att utveckla ett förtroende gentemot ett helt företag. Det förklaras vidare 

från majoriteten av respondenterna att ärlighet är avgörande för att skapa en förtroendefull relation 

tillsammans med nyckelkunderna. Det handlar om att vara öppen och tydlig samt att visa 

transparens med avsikt för trovärdighet. Det kan kopplas till Buttle (2004), Ganesan (1994) och 

Mayer et al. (1995) uppfattning om förtroende. En förtroendefull relation mellan två parter skall 

omfatta en tro av att den ena parten agerar i god tro, är ärlig (Buttle, 2004; Ganesan, 1994) och har 

integritet (Mayer et al. 1995). 

Tillit mellan två individer utgör grunden för uppskattningen av framtida handlingar baserat på 

interaktionen och tidigare tilldelade löften bland de inblandade parterna (Abosag & Lee, 2013). Det 

förklaras vidare att förtroende kan ses som en tro på att respektive parter är pålitliga, att de står vid 

vad som sagts, är ärlig och uppfyller utlovade förpliktelser (Friman et al. 2002). Det styrks av 
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samtliga respondenter då de förklarar att förtroende skapas i samband med att det som har utlovats 

levereras. De menar att en key account manager skall undvika tomma löften, det vill säga endast 

utlova det som de kan uppfylla. A1 utvecklar att ”förtroende, det skapar du genom att leverera det 

du har lovat“, vilket leder till fler affärer och att kunden förblir lojal mot företaget. Det är i enlighet 

med Buttle (2004) som förklarar att det handlar om att kunden skall tro på företagets kompetens, 

innan en förtroendefull relation kan fullbordas (Wang, 2012).  

5.3.2 Små	  företag	  

Ett tydligt mönster i den empiriska undersökningen är att samtliga företag anser att förtroende är 

viktigt i samband med relationen till en nyckelkund. Teorin förklarar att förtroende är en viktig del i 

skapandet av en långsiktig relation (Morgan & Hunt, 1994; Workman et al. 2003) och att förtroende 

skapas genom ärlighet (Ganesan, 1994; Buttle, 2004). Denna teori bekräftas av samtliga företag då 

de förklarar att förtroende skapas genom att företaget hela tiden är ärlig gentemot kunden. En 

generell bild som studien finner mellan företagen är att redan från start vara ärlig mot kunden, E1 

menar exempelvis att ”kan vi inte leverera det kunden vill ha, är det viktigt att berätta det för 

kunden direkt istället för att berätta det senare i relationen”. Det kan kopplas till det affektiva 

förtroendet då ärlighet från start kan ses som en trygghet för nyckelkunden (Abosag & Lee, 2013). 

En annan generell bild som finns mellan företagen är att de skapar förtroende genom att leverera 

vad de har lovat kunden, vilket kan styrkas med teorin att ett företag skall vara pålitlig, uppfylla 

utlovade förpliktelser samt stå fast vid sitt ord gentemot kunden (Friman et al. 2002). Skapandet av 

förtroende grundar sig i tidigare utlovade löften och interaktionen bland parterna (Abosag & Lee, 

2013; Boersma et al. 2003). Ett tydligt mönster som studien fann är att samtliga företag anser att 

lyssna på kunden och höra deras behov är viktigt för att kunna leverera det bästa till nyckelkunden, 

vilket Belanche et al. (2013) styrker när de förklarar att förtroende skapas genom att företaget 

tillgodoser kundernas behov. Buttles (2004) beskrivning av välvilja för att uppnå förtroende kan 

även kopplas till företagens uppfattning av att lyssna på kunderna är viktigt för att kunna erbjuda 

kunden det bästa och underlätta för kunden. 

Det är dock endast H1 som påpekar att lyssna på kunden inte är tillräckligt för att skapa ett 

förtroende, företaget måste även se över hur de skall kommunicera med kunden. H1 menar att 

kommunikationen till en kund skall vara så tydlig som möjlig för att kunden skall förstå, vilket i sin 

tur kommer att leda till att kunden känner ett förtroende till företaget. Det bekräftas även av Friman 

et al. (2002) som förklarar att kommunikationen kan påverka förtroendet mellan två parter. Friman 

et al. (2002) utvecklar att kommunikationen skall vara tillförlitlig, relevant och aktuell för att ett 
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större förtroende skall uppnås, vilket H1 menar kan uppfyllas genom att tänka på hur 

kommunikationen gentemot nyckelkunden skall fungera.  

5.4 Tillfredställelse 

5.4.1 Stora företag	  

Ett tydligt mönster i den empiriska undersökningen visar att alla respondenter arbetar för att 

nyckelkunderna skall vara tillfreds med företaget för att uppnå en långsiktig relation. Det bekräftas 

av Andaleeb (1996) och Barry el al. (2008) att tillfredställelse är en viktig komponent i förhållande 

till en köpare och säljares relation, vilket i sin tur bidrar till en långsiktig relation (Barry, et al. 

2008)  

Det förklaras att tillfredställelse skapar förtroende mellan parterna och ökar viljan för en fortsatt 

relation (Theron, et al. 2011). A1 och B1 är eniga och berättar att tillfredställelse är av vikt eftersom 

det bidrar till att en förtroendefull relation skapas. A1 och A2 utvecklar även att det handlar om att 

lära känna och kommunicera med kunderna för att kunna tillfredsställa deras behov. Smith (1998) 

förklarar att tillfredsställelse inträffar som en respons gentemot upplevelsen av interaktionen i 

relationen och skapas genom att den upplevda prestandan uppfyller eller överträffar kundens 

förväntningar (Gülşen & Bahadır, 2012). A1, A2, B1, B2 och C1 förklarar att det är viktigt att 

återkoppla till sina kunder. De utvecklar att de genom återkoppling och feedback kan få svar på 

vilka eventuella problem kunden har i förhållande till företagets tjänst eller produkt. De utvecklar 

att de därefter kan åtgärda eventuella problem så att produkten eller tjänsten motsvarar kundens 

förväntade upplevelse och blir tillfreds gentemot företaget. Storbacka et al. (1994) redogör även att 

köparens värdering av relationen i förhållande till tillfredställelse bygger på de personliga 

erfarenheterna över all service inom relationen. Det vill säga att tillfredställelse är en allmän 

utvärdering som byggs upp över tid och förmedlar effekten av produktens eller tjänstens kvalitét 

med avsikt att uppnå kundlojalitet (Gustaffsson et al. 2006). Det kan anknytas till B1 då han 

förklarar att tillfredställelse uppnås i samband med att produkten levereras inom den angivna tiden 

och att den skall uppfylla den förväntade kvalitén. B1 utvecklar att tillfredställelse handlar om ”att 

leva upp till det man kommer överens om och att man måste kunna vara rak och ärlig i 

kommunikationen”. C1 bekräftar det B1 utvecklar genom att säga att tillfredställelse handlar om 

”att det verkligen fungerar och att det har blivit som vi har sagt och lovat”.  

Det är allmänt känt bland forskare att tillfredställelse anses vara en stark förutsägelse för 

beteendevariabler såsom återköps avsikten, lojalitet (Eggert & Ulaga, 2002). Anderson et al. (1997) 
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förklarar att word-of-mouth bland tillfredsställda kunder, lockar nya kunder och ökar företagets 

totala rykte. A1 och B1 förklarar att de ständigt jobbar mot att utveckla kundtillfredsställelse 

eftersom det i sin tur bidrar till ”word-of-mouth" som lockar nya kunder till företaget, vilket B1 

förklarar är “den bästa marknadsföringen”.  

Det har vidare identifierats av flera forskare att det finns ett samband mellan tillfredställelse och 

lojalitet (Gülşen & Bahadır, 2012; Anderson et al. (1997) och har även historiskt använts för att 

förklara lojaliteten (Gustaffsson et al. 2006). Det bekräftas även av Ravald & Grönroos (1996) som 

påpekar att kundtillfredsställelse betraktas som ett utav de viktigaste kriterierna för att uppnå 

kundlojalitet hos ett företag. Studiens respondenter styrker även att när en kund blir tillfredsställd 

förblir den lojal mot företaget. A1, A2, B1, B2 och C1 berättar att de ständigt jobbar med att ta reda 

på om det är något som inte fungerar som kunden har förväntat i samband med deras produkt eller 

tjänst för att få möjligheten att åtgärda problemet och genom det uppnå kundtillfredsställelse. De 

menar att om kunden upplever tillfredsställes reflekteras det i form av lojalitet gentemot företaget, 

vilket i sin tur leder till en långsiktig relation. 

5.4.2 Små	  företag	  

Tillfredsställelse anses vara en bidragande faktor till en långsiktig relation (Barry et al. 2008). F1 

förklarar att ”en nöjd kund alltid kommer tillbaka”, vilket studien finner vara ett tydligt mönster 

hos samtliga respondenter. G1 berättar att ”ju mer nöjda våra kunder är, desto mer kommer vi att 

tjäna eftersom de vill investera mer i oss”, vilket är i enlighet med Andaleeb (1996) uppfattning av 

att tillfredsställelse leder till ett mer intensivt samarbete och färre avslutade relationer. Samma 

uppfattning förklaras av F1 när han menar att en nöjd kund bidrar till en långsiktig relation. Det kan 

i sin tur kopplas till Eggert & Ulagas (2002) uppfattning om att tillfredställelse anses vara en 

indikator på beteendevariabler såsom återköpsavsikten och lojalitet. 

Tillfredställelse grundar sig i kundens förväntade upplevelse av en produkt (Gülşen & Bahadır, 

2012). E1 och F1 menar att en kund blir tillfredsställd när företaget erbjuder produkter som kunden 

är i behov av istället för att försöka sälja in varje ny produkt som inte kan leverera det kunden 

behöver. Utmärkande är F1s uppfattning om att kunden själv skall få uttrycka vad de vill ha för 

produkt. Teorin beskriver att ett företag bör fokusera på kundtillfredsställelse som en utvärdering av 

företagets produkt (Anderson et al. 1997), vilket kan kopplas till H1s uppfattning om att han alltid 

samlar in information om vilken produkt kunden behöver och vad den skall användas till för att 

kunden skall vara tillfredsställd med produkten. Endast en respondent anser att priset är en 

bidragande faktor till tillfredsställelse. E1 anser att priset på produkten skall vara korrekt för att 
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undvika eventuella kostnader som kan medföra att kunden blir missnöjd. Priset ska avspegla 

produktens kvalité och det är därmed viktigt att kunden får den kvalité av produkten eller tjänsten 

som de betalar för, då Gustaffson et al. (2006) påstår att tillfredsställelsen är en generell utvärdering 

av produktens kvalité. 

Det förklaras i teorin att tillfredsställelse är en respons på det upplevda samspelet i relationen 

(Smith, 1998). Ett tydligt mönster i studien är att samspelet grundar sig i en dialog med kunden. 

Utmärkande i samband med det är F1 och G1 som berättar att de förmedlar eventuella problem och 

extra kostnader som kan tillkomma under processen. 

G1 och H1 är eniga om att ärlighet från start leder till tillfredsställelse. H1 utvecklar att ”när man 

träffar en kund ska man aldrig bygga upp guld och gröna skogar om man inte kan hålla det”. Kan 

företaget inte hålla det som utlovas kommer inte en nyckelkundsrelation att skapas. Det har i teorin 

beskrivits att det finns ett samband mellan lojalitet och tillfredsställelse (Gülşen & Bahadır, 2012; 

Anderson et al. 1997), vilket kan kopplas till H1 uppfattning att kunden kommer att bli missnöjd 

om eventuella problem uppstår med tiden på grund av att företaget inte har varit uppriktig redan 

från början. 
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6. Diskussion/slutsats 
I följande avsnitt diskuteras och besvaras studiens frågeställningar för att sedan presentera 

studiens slutsats.  

6.1 Genomförandet av en KAM process i stora företag 
 

Figur 3. KAM process i stora företag 

 
Figur 3 presenterar hur de stora företagen i studien genomför KAM processen. Figuren tar hänsyn 

till de olika aspekterna som företagen arbetar med för att identifiera och analysera nyckelkunder, 

vara engagerade, skapa förtroende och uppnå kundtillfredsställelse för att utveckla långsiktig 
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relation till sina nyckelkunder. De olika aspekterna i figuren diskuteras sedan i följande avsnitt. 

(Egen konstruktion). 

Stora företag arbetar med att identifiera och analysera nyckelkunder. Vi fann i studien att det 

viktigaste och mest utmärkande kriteriet som alla stora företag beaktar är försäljningsvolymen. Vi 

är eniga med företagen att försäljningsvolymen är det mest väsentliga kriteriet att utgå från vid 

identifiering och analysering av nyckelkunder. Vi menar att det inte är lönsamt för ett företag att 

utse nyckelkunder som har lägre försäljningsvolymer, eftersom företagen lägger ner tid och resurser 

vid hantering av dessa kunder. Det skulle resultera i att företagen istället skulle gå med förlust vid 

hantering av de viktigaste kunderna. Det kan därför vara av vikt att ständigt följa upp en given 

budget för att kontinuerligt kontrollera om dessa kunder fortfarande har tillräcklig omsättning för 

den förväntade nyckelkundsstatusen för företaget. Det förekommer dock i studien att en 

kontinuerlig uppföljning av en budget kontrolleras under olika tidsperioder. Ett annat kriterium som 

anses vara viktig bland stora företag är kundens behov av produkten. De menar att de ser till om 

kunden kan tänkas behöva företagets produkt vid identifiering och analysering av nyckelkunder. 

Det anser vi går hand i hand med försäljningsvolymen och är därmed viktigt att kontrollera innan 

identifiering och analysering av nyckelkunder sker. Vi anser att försäljningsvolymen och kundens 

behov hör samman på grund av att det inte finns en mening med att utse en nyckelkund som inte har 

stort behov av förtagets produkt, då det heller inte kommer att bidra till en hög försäljningsvolym. 

Det är även av vikt för de stora företagen att de tillsammans med kunden har gemensamma mål i 

förhållande till hur arbetet skall gå till väga samt vilken kostnad som uppkommer kring arbetet. Vi 

anser att det vara naturligt att det är av vikt att företagen och kunderna har gemensamma mål kring 

genomförandet av arbetet och kostnaderna. Vi menar att det är svårt att utveckla en relation om 

kunden och företaget inte skulle komma överens om hur arbetet skall genomföras och om 

kostnadsstorleken för arbetet skulle vara ett problem för kunden eller företaget. 

Vi finner även andra aspekter som företagen ser till, såsom etableringsmöjligheter, storlek och ett 

långsiktigt perspektiv. Det presenteras att en nyckelkund kan uppnå nyckelkundsstatus om kunden 

kan ge företaget möjlighet att agera på en annan marknad som är av intresse för företaget. Vi finner 

att det beror på vilken typ av företag det är. Vi menar att ett stort företag fortfarande kan vara 

begränsad att agera på endast en specifik marknad. Det medför att det kan vara av vikt att se till 

etableringsmöjligheter, men att det inte är aktuellt för samtliga stora företag på marknaden, då det 

beror på företagets produkt. Vi anser dock att det är av vikt att företag som har möjligheten att träda 

in i flera marknader och utvecklas till att bli marknadsledande, skall se till etableringsmöjligheterna 
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vid identifiering och analysering av nyckelkunder då vi anser att det kommer gynna företaget på 

långsikt. Det framkom att kundens potential att bli stor kan vara avgörande vid val av nyckelkunder. 

Det innebär att stora företag utser en kund till en nyckelkund om de tror att kunden har potential att 

växa och bli stor i framtiden. Vi finner dock att potentiell storlek bör utgöra ett kriterium för de 

företag som har råd att chansa med att utse en liten kund till nyckelkund, eftersom det är kostsamt 

för företaget om kunden senare inte kan växa i storlek.  

Studien finner att stora företag anser att engagemang är viktigt i samband med 

nyckelkundshantering. Vi finner att stora företag engagerar sig och arbetar med att påvisa 

engagemang till sina nyckelkunder för att utveckla relationen. Studien visar även att engagemang 

påvisas genom den personliga kontakten, det vill säga person till person kontakten. Vi är eniga med 

de stora företagens uppfattning om att det är svårt för ett helt företag att påvisa engagemang 

gentemot en kund, och kan därmed endast uppnås genom den personliga kontakten. Det framkom 

även i studien att engagemang kan påvisas genom en ständig uppföljning av kunden, det vill säga 

att hålla en kontinuerlig dialog tillsammans med nyckelkunden för att ta reda på om det finns något 

som företaget kan bidra med för att underlätta för kunden eller om företaget kan ordna eventuella 

åtgärder. Vi finner att en kontinuerlig uppföljning visar kunden att företaget finns och att kundens 

behov är av vikt för företaget. Vi finner i studien att det är av vikt att utföra aktiviteter, ha ett 

genuint intresse och lära känna nyckelkunderna. Vi är eniga och menar att det är viktigt att komma 

nära och lära känna nyckelkunderna för att öka kunskapen om dessa kunder. Med andra ord anser vi 

att om företagen utför aktiviteter tillsammans med nyckelkunderna utvecklar de en relation utanför 

KAM-relationen till kunden och kan på så sätt komma varandra närmare. Det bidrar i sin tur till att 

företaget lär känna kunden bättre och ökar kunskapen om nyckelkunderna, vilket medför att 

företaget vet hur kunden fungerar, vad kunden behöver och hur kunden föredrar att bli behandlad. 

Det resulterar att företaget är medvetna om hur de skall arbeta för att påvisa engagemang till 

nyckelkunderna för en fortsatt utveckling av relationen.  

Studien finner att stora företag anser att det är viktigt att skapa en förtroendefull relation 

tillsammans med nyckelkunderna, eftersom det påverkar relationsutvecklingen. Det framkom i 

studien att stora företag vid skapandet av förtroende bygger på ärligheten i relationen, det vill säga 

att företag endast skall utlova kunden det som kan uppfyllas. Vi anser att det är uppenbart att 

förtroende endast kan uppnås genom en ärlig relation. Vi menar att det är naturligt att förtroende 

och ärlighet går hand i hand av den anledningen att när ett löfte bryts, är det sällan att kunder 

återvänder till samma företag, utan ofta letar upp ett nytt företag som kan hålla vad de lovar. På 
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grund av det anser vi att ärligheten är avgörande för att bygga en förtroendefull relation till sina 

nyckelkunder. Det handlar därmed om att i relation till sina nyckelkunder vara öppen och tydlig, det 

vill säga visa transparens för att påvisa sig trovärdig hos kunden, vilket är förekommande i stora 

företag. Vi menar att företag hellre skall tala om för kunden att de inte kan uppfylla kundens 

förväntningar istället för att utlova kunden något som de inte kan uppfylla. Vi anser att det visar 

kunderna att företaget kommer att vara ärlig gentemot kunden oavsett om en eventuell affär inte 

kommer till stånd, vilket påvisar att företaget är trovärdigt. Det bidrar därmed till att, även om en 

eventuell affär inte finns för tillfället, kan en affär uppstå i framtiden då kunden upplever tillit 

gentemot företaget. Vi fann att det i sin tur resulterar i att kunderna återkommer och förblir lojala 

gentemot företaget.  

I stora företag faller det naturligt att de arbetar med att kunderna skall vara tillfreds med företaget. 

Vi fann i studien att det är av vikt eftersom tillfredställelse bidrar till att kunder återkommer och 

förblir lojala mot företaget, vilket i sin tur leder till en långsiktig relation. Vi är av samma 

uppfattning då tillfredsställda kunder är återkommande kunder, vilket bidrar till att en långsiktig 

relation fullbordas. Det förekom bland stora företag i studien att tillfredställelse leder till en 

förtroendefull relation tillsammans med nyckelkunderna, som i sin tur resulterar i “word-of-mouth” 

marknadsföring, vilket är den bästa marknadsföringen för ett företag. Vi finner därmed att det är av 

vikt att uppnå tillfredställelse i relationen med nyckelkunderna, eftersom dessa kunder kan bidra 

med nya kunder till företaget. Det förklaras vidare att företag kan uppnå tillfredställelse genom att 

ständigt vara ärlig och kommunicera med kunderna. Det anses vara av vikt eftersom tillfredställelse 

bygger på kundernas personliga erfarenheter i samband med produkter och service. Det är därmed 

av vikt att ha en kontinuerlig återkoppling för att företagen skall få feedback och åtgärda eventuella 

problem som kunderna har stött på under det pågående arbetet med företaget. Vi finner, som 

tidigare nämnt att det är viktigt att företaget ständigt återkopplar och följer upp hur nyckelkunder 

upplever företagets produkt eller tjänst för att åtgärda eventuella problem. Det menar vi är viktigt 

för att företaget skall möta kundens förväntade upplevelse, vilket resulterar i att kunderna blir 

tillfreds mot företaget.  

 
6.2 Genomförandet av en KAM process i små företag 

 

Figur 4. KAM-process i små företag.  
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Figur 4 presenterar hur de små företagen i denna studie genomför KAM processen. Figuren tar 

hänsyn till de olika aspekterna som företagen arbetar med för att identifiera och analysera 

nyckelkunder, vara engagerade, skapa förtroende och uppnå kundtillfredsställelse för att utveckla 

långsiktig relation till sina nyckelkunder. De olika aspekterna i figuren diskuteras sedan i följande 

avsnitt. (Egen konstruktion). 

Vi finner att små företag identifierar och analyserar nyckelkunder genom att se till olika kriterier. 

Det främsta kriteriet som små företag utgår från är försäljningsvolymen. Vi finner att 

försäljningsvolymen representerar den omsättning som kunden genererar till företaget och det finns 

därmed en förståelse till varför försäljningsvolymen är det starkaste kriteriet. Kunderna till små 
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företag måste ha en viss grad av omsättning för att kunna uppnå nyckelkundsstatus, vilket bestäms 

utifrån en intern budget. Det sker en kontinuerlig uppföljning av nyckelkunderna för att se om 

befintliga nyckelkunder i längden fortsätter att generera en stor omsättning, vilket vi menar visar att 

små företag inte tar för givet att aktuella nyckelkunder är de kunder som alltid kommer generera 

mest pengar till företaget. Kriterier såsom kundens potential att bli stora, referenskunder och goda 

leverantörsrelationer är även uppmärksammande kriterier vid val av nyckelkunder för små företag. 

Vi fann att insamling av information om kunderna innan valet av nyckelkunder inte är 

förekommande i små företag, nyckelkunder är de kunder som redan finns inom företaget. Vi förstår 

det som att företaget redan har tillräckligt med information om kunden och att det därmed inte är 

aktuellt att samla in information om kunden. Vi är dock av uppfattningen att det sker en insamling 

av information om kunden i samband med den kontinuerliga uppföljningen av en budget, vilket vi 

menar visar att en typ av insamling av information sker. 

Vi finner att det sällan förekommer att små företag granskar potentiella nyckelkunder för att 

undvika kostnader som kan uppstå om ett samarbete inte kommer tillstånd. Att försöka undvika 

kostnader såsom att avsätta personal för ett KAM-samarbete som inte fullföljs förekommer i små 

företag, men i allt för liten utsträckning. Vi uppfattar att investeringar såsom personal istället skulle 

kunna gynna de befintliga nyckelkunderna om företaget innan ett potentiellt samarbete granskar den 

kunden. Vi menar att den personal som avsätts för ett misslyckande samarbete skulle istället kunna 

avsättas för redan befintliga nyckelkunder, vilket skulle medföra att företaget lägger ett större fokus 

på redan befintliga nyckelkunders behov genom att fler personer är involverade i relationen. Det 

skulle dock medföra att den personliga kontakten som är viktigt vid engagemang, blir lidande. 

Det förekommer att små företag arbetar med den personliga kontakten till en nyckelkund för att 

engagemanget skall bli så bra som möjligt i relationen. I små företag visas engagemang genom att 

ha en kontinuerlig dialog med nyckelkunden om eventuella förbättringsarbeten och genom att vara 

tillgänglig. Vi fann att små företag lägger vikt på att lyssna till nyckelkunden för att visa att 

företaget är intresserade av att utföra eventuella åtgärder som är till förmån för nyckelkunden. Ett 

förekommande mönster i små företag är att lyssna till kundens behov och kommunicera med 

kunden, vilket även leder till ett förtroende mellan företaget och kunden. Vi anser att det är naturligt 

att företaget skall lyssna på sin nyckelkund för att få kunskap om hur kunden vill bli behandlad och 

kan därmed genom den vunna kunskapen om kunden visa engagemang. 

Vi fann att små företag lägger stor vikt till att bygga upp ett förtroende gentemot en nyckelkund. 

Små företag försöker att alltid vara ärlig mot nyckelkunden och det skall ske redan från start. Vi 
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uppfattar det som att företagen vill bygga ett starkt förtroende redan från början, då vi anser att det 

kan vara svårt att skapa ett förtroende senare i relationen. Ärlighet från start bidrar till att minska 

risken att nyckelkundens förtroende till företaget förloras. Vi fann även att små företag ser ärlighet 

som en bidragande faktor till att nyckelkunden blir tillfredsställd. 

För att kunna uppnå en långsiktig relation med sina nyckelkunder, är tillfredsställelse en central del 

i små företags KAM process. Små företag utgår från att tillfredsställelsen leder till att en kund 

återkommer till företaget. Vi anser att det centrala arbetet med kundens tillfredsställelse liknar vad 

små företag tillämpar för att visa engagemang och bygga förtroende. I små företag finns det en 

förståelse till att nyckelkundernas behov skall vara ledande i relationen, det handlar om att företaget 

erbjuder kunden produkter som kunden är i behov av istället för att erbjuda kunden en produkt som 

inte är väsentlig för kunden. Vikten av att nyckelkunden själv ska få uttrycka vad de vill ha för typ 

av produkt förekom sällan i små företag. Vi fann att det förekommer i små företag, men i allt för 

liten utsträckning. En förklaring kan vara att företagen tar det för givet att kunden själv skall få 

berätta om produkten, då det i slutändan handlar om vad kunden är i behov av. En viktig del i att 

erbjuda kunden produkter utefter deras behov, är att priset på produkten skall avspegla produktens 

kvalité för att kunden skall bli nöjd. Vi är av samma uppfattning när vi menar att en kund som 

betalar ett högt pris för en produkt med lägre kvalité, kommer leda till att kunden blir missnöjd med 

företaget och produkten. Vi är av uppfattningen att små företag ser kundtillfredsställelse som en 

följd av bra engagemang och förtroende, vilket visar att tillfredsställelse, engagemang och 

förtroende är alla bidragande faktorer till en långsiktig relation mellan ett företag och en 

nyckelkund.  

6.3 Skillnader i KAM processen  
Syftet med denna studie är att lyfta fram potentiella skillnader mellan stora och små företags KAM 

process. Den mest centrala frågan som vår studie vill besvara är om det finns skillnader i den 

presenterade KAM processen.  

Vi fann att den presenterade KAM processen (Figur 2) inte skiljer sig mellan stora och små företag. 

Studien visar att både stora och små företag genomför en KAM process genom att identifiera och 

analysera nyckelkunder, arbetar med engagemang, bygga förtroende och arbetar med att 

tillfredsställa nyckelkunderna. Det visar att KAM processen (Figur 2) tillämpas av samtliga företag 

i studien. Det vi dock fann i vår studie är att det skiljer sig mellan stora och små företag i hur de 

arbetar med respektive del inom KAM processen. Studien visar därmed att små och stora företag 
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utgår från samma KAM process, men att skillnader finns kring hur företagen arbetar med 

identifiering och analysering av nyckelkunder, engagemang, förtroende och tillfredsställelse. 

Tabell 4. Skillnader i KAM processen.  

 
Tabell 4 presenterar endast skillnaderna i respektive del vid genomförandet av KAM processen i de 

stora samt små företagen. De olika aspekterna som företagen tar hänsyn till i förhållande till 
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respektive del i KAM processen är markerade med ett kryss och har en blå bakgrund i tabellen. 

(Egen konstruktion). 
 

Under identifiering och analysering av nyckelkunder finns det i de små företagen en stor förståelse 

för att granska potentiella nyckelkunder för att undvika eventuella omställningskostnader, medan 

stora företag inte lyfter fram denna aspekt som lika viktig. Studien finner även en central skillnad i 

vilka kriterier som en kund skall uppfylla för att uppnå nyckelkundsstatus, stora företag ser till 

etableringsmöjligheter, produkt behovet och det långsiktiga perspektivet, vilket inte är 

förekommande i små företag. Små företag ser istället till kriterier såsom goda leverantörsrelationer 

och referenskunder.  

I samtliga företag finns det en tydlig förståelse för hur engagemang, förtroende och tillfredsställelse 

leder till en långsiktig relation med nyckelkunden. Studien finner att samtliga företag arbetar på 

liknande sätt för att bygga långsiktiga relationer, men att det finns skillnader i stora och små 

företags uppfattning om vilket tillvägagångssätt som tillhör respektive del i KAM processen. Små 

företag visar en skillnad i att engagemang skapas genom att företagen lyssnar på kundens behov och 

att de genom det visar sig engagerade till nyckelkunden, vilket inte förekom bland de stora 

företagen. De stora företagen ser istället till att visa ett genuint intresse till nyckelkunden och lära 

känna nyckelkunden genom att vara engagerade för att utveckla långsiktiga relationer.  

Det förekom i studien att hur förtroende skapas skiljer sig mellan stora och små företag. De små 

företagen menar att lyssna till nyckelkunden och ha en god kommunikation är viktigt för att bygga 

ett förtroende i relationen. Dessa aspekter förekom inte bland de stora företagen som istället menar 

att en öppen, tydlig och transparens i relation skapar förtroende och att det leder till att 

nyckelkunden återkommer och är lojal mot företaget.  

Tillfredställelse är den aspekt som visar flest skillnader vid genomförandet av KAM processen i 

stora och små företag. De stora företagen tar hänsyn till betydligt fler aspekter i samband med 

kundtillfredsställelse. Stora företag ser till att återkoppla och kommunicera med nyckelkunderna, 

service och produktens kvalité. Stora företag menar att tillfredställelse bygger på personliga 

erfarenheter och bidrar till word-of-mouth, lojalitet samt en förtroendefull och långsiktig relation. 

Dessa aspekter beaktas inte av de små företagen som anser att nyckelkundens behov av produkten, 

priset på produkten, samspelet och dialogen i relationen leder till tillfredsställelse.  

Trots de presenterade skillnaderna i studien finner vi att de stora samt små företagen tar hänsyn till 

flera av de olika aspekterna, men att dessa aspekter inte behandlas under samma del i KAM 
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processen. Ett exempel på det är att små företag menar att ärlighet leder till både förtroende och 

tillfredsställelse medan de stora företagen menar att ärlighet endast leder till förtroende. En liknande 

skillnad som studien finner är att små företag anser förbättringsarbeten som en bidragande faktor till 

engagemang, medan de stora företagen ser det som en bidragande faktor till engagemang och 

tillfredsställelse. 
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7. Vidare forskning 
Följande avsnitt presenterar olika begränsningar som vi har stött på under studien samt förslag på 

vidare forskning utifrån dessa begränsningar.  

Vi finner att det i denna studie finns ett antal begränsningar. Första begränsningen är antalet företag 

som deltog i studien. På grund av studiens tidsbegränsning, valde vi att endast behandla åtta företag 

i undersökningen. Vi menar att endast åtta fallföretag inte kan bidra till att lyfta fram samtliga 

skillnader som kan finnas i en KAM process. Därmed föreslår vi att en liknande undersökning med 

fler företag bör genomföras för att lyfta fram fler potentiella skillnader som kan finnas.  

Cheverton (2012) är av den åsikten att KAM arbetet är ett för stort område för att kunna beskrivas 

med hjälp av endast en modell, vilket medför ytterligare en begränsning i studien. Vi anser därmed 

att framtida forskning bör genomföra en liknande studie där flera KAM processer tillämpas och 

jämförs.  

Studien kom fram till slutsatsen att samtliga företag arbetar med engagemang, förtroende och 

tillfredställelse för att bygga långsiktiga relationer till sina nyckelkunder. Vi anser att det finns en 

begränsning i antalet valda faktorer som behandlas i denna studie. Det finns därmed ett behov av att 

utreda om fler faktorer kan påverka skapandet av en långsiktig relation i en KAM process. Vi menar 

att det kan finnas andra faktorer som ett företag skall ta hänsyn till för att bygga långsiktiga 

relationer till sina nyckelkunder och att det därmed är av vikt att fastställa om så är fallet i framtida 

forskning.  

Studien visar även att det finns skillnader i hur företagen arbetar för att uppnå respektive del i KAM 

processen. Ett exempel är att små företag nämner vikten av att lära känna kunden för att skapa ett 

förtroende i relationen medan de stora företagen inte lyfte fram det som en lika viktig del i 

förtroendet. En begränsning som studien fann var att den inte utreder vad företag skall göra för att 

engagemang, förtroende och tillfredsställelse skall vara optimal. Vi anser att det är av vikt att 

framtida forskning utför en studie om hur företag skall arbeta med de presenterade faktorerna för att 

uppnå maximalt engagemang, förtroende och tillfredsställelse i en relation med sina kunder. Denna 

studie visar att de presenterade faktorerna leder till långsiktiga relationer och vi anser därmed att en 

studie som undersöker maximalt engagemang, förtroende och tillfredsställelse skulle bidra till att 

företag får en uppfattning av hur de skall arbeta för att uppnå en optimal långsiktig relation.  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

 

Vilka kunder identifieras som nyckelkunder och vad bidrar det till? 

 

Vilka kriterier utgör en nyckelkund? 

 

Är de ekonomiska kriterierna ledande vid identifiering av nyckelkunder? 

 

Vilka andra kriterier utgår ni från förutom de ekonomiska? 

 

Använder ni samma kriterier för samtliga potentiella nyckelkunder? 

 

Samlar ni information om kunden innan valet av nyckelkunder sker? 

 

Jobbar ni med engagemang i relationen till en nyckelkund? 

 

Hur jobbar ni med att utveckla engagemang i relationen med en nyckelkund? 

 

Varför är det viktigt att visa engagemang i relationen med en nyckelkund? 

 

Jobbar ni med förtroende gentemot kunden? 

 

Hur jobbar ni med att få kunden att känna ett förtroende för ert företag? 

 

Varför är det viktigt att skapa ett förtroende i relationen med en nyckelkund? 

 

Jobbar ni för att nyckelkunden ska bli tillfredsställd? 

 

Hur bidrar ni till att nyckelkunden ska bli tillfredsställd med ert företag? 

 

Varför är det viktigt att nyckelkunden blir tillfredsställd?  


