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Sammanfattning    

Titel:  Hur marknadsför sig Seco Tools bäst Thailand?  

Författare:   Emina Ferhatovic och Lena Romlin  

Handledare: Björn Johansson  

Problem: Seco Tools (Thailand) Co., Ltd registrerades under 2001 i Bangkok, Thailand. 
De har vuxit med 150 % sedan start och har idag 5 % marknadsandel. Företaget 
utvecklar kontinuerligt sin organisation för att kunna expandera ytterligare. Ef-
tersom varumärket är relativt okänt på den thailändska marknaden, måste före-
tagets marknadsföringsarbete ha en god strategi för att uppnå fastställda mål, 
samt att nå ut till potentiella kunder. Här finns det sedan flera år etablerade kon-
kurrerande tillverkare som marknadsför sina varumärken genom direkt- försälj-
ning eller distribution. För att ytterligare öka effektiviteten vore det lämpligt att 
undersöka vilka marknadsföringsaktiviteter som ger bäst resultat, för att skapa 
ett känt företag och ett starkt varumärke.   

Syfte: Denna undersökning syftar till att utvärdera hur Seco Tools marknadsför sig i 
Thailand, och ge rekommendationer på vad företaget bör förbättra i sitt mark-
nadsföringsarbete. Detta för att lyckas med att skapa en märkesmedvetenhet hos 
kunderna och därigenom ta ytterligare marknadsandelar. Författarna avser också 
att undersöka om företaget anpassat sitt marknadsföringsarbete till den lokala 
kulturen.     

Metod: Utifrån de använda teoretiska modellerna har intervjufrågor hämtats som sam-
manställts under empirin. En analys av det insamlade materialet har därefter 
gjorts, och det har sedan legat till grund för slutdiskussionen.  

Slutsats: Företaget har anpassat sig till den thailändska marknaden. Hänsyn tas till de 
kulturella skillnaderna både inom organisationen och vid kundkontakt. Idag be-
drivs flera bra marknadsföringsaktiviteter. Det finns dock några som skulle kun-
na utvecklas. Företaget saknar kännedom om vad kunden behöver. För att bättre 
kunna identifiera kundernas behov på marknaden borde företaget bli bättre på att 
samla in information från kunden. Detta sker lämpligast genom marknadsunder-
sökningar som till exempel kundenkäter. Vidare anser vi att de bör förändra sin 
relationsmarknadsföring gentemot sina viktigaste kunder. Det skulle resultera i 
nya kontaktnät med fler potentiella kunder som i sin tur ökar möjligheterna för 
företaget att växa och bli ett mer känt varumärke på den thailändska marknaden.   

Nyckelord:  Kultur, Relationsmarknadsföring, B2B marknadsföring, industriell marknadsfö-
ring., kulturella dimensioner   



  
Abstract    

Title: Is Seco Tools marketing effective in Thailand?  

Authors:  Emina Ferhatovic and Lena Romlin  

Supervisor: Björn Johansson  

Problem: Seco Tools (Thailand) Co., Ltd was established during 2001 in Bangkok, Thai-
land. The company has grown with 150 % since the start and has today 5 % 
market shares. The company is developing its organization continuously to be 
able to expand further. Since the brand is relative unknown on the Thai market, 
the companies marketing work must have a good strategy to reach established 
targets, and to reach potential customers. Since many years there are many es-
tablished competitor makers who are marketing their brands via direct sales or 
distribution. To further increase the effectiveness it would be suitable to ques-
tion which marketing activities that gives the best result, in order to create a well 
known company and a strong brand.   

Purpose: The purpose of this investigation is to evaluate how Seco Tools is conducting its 
marketing in Thailand, and give recommendations on what the company should 
improve in their marketing. That is to be able to create brand awareness among 
the customers and through this take further market shares. The author s intention 
is also to investigate if the company has adapted its marketing to the local cul-
ture.     

Method: The questions in the interview have been chosen from the applied theory models 
which are in the empirical data. An analyze of the concluded material have then 
been made, and that is the base for the final discussion.  

Results: The company has adapted to the Thai market. They are managing the culture 
differences in the organization and when dealing with customers.  Today many 
successful marketing activities are going on. But there are some that could be 
further developed. The company is lacking knowledge about what the customers 
needs are. To be ale to identify customers needs better the company should im-
prove the customer communication.  This might be achieved through marketing 
surveys among customers.  We recommend that they should improve the rela-
tionship marketing with the most important customers. This would result in new 
contact networks involving more potential customers, which in returns will in-
crease the opportunity for the company to grow and become a well known brand 
on the Thai market.   

Key words:  Culture, Relationship marketing, B2B marketing, industrial marketing, culture 
dimension   
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1. INLEDNING  

Detta kapitel inleds med en introduktion av ämnesvalet genom en bakgrundsbild av komman-
de problemformulering och problemprecisering. Detta följs av en syftesförklaring för uppsat-
sen, samt en avgränsning och målgruppsangivelse. 

 

Vi har valt att skriva om Seco Tools i Thailand då vi tycker att Thailand är ett intressant land 
med en växande marknad för multinationella korporationer, The land of Smile

 

som det ofta 
nämns i reklamen. En av oss bor i Bangkok och har därigenom en indirekt anknytning till 
företaget och har dessutom arbetat på företaget 1995-1996 i Shanghai. Seco Tools AB har sitt 
huvudkontor i Fagersta, cirka 200 km från Stockholm i hjärtat av Bergslagen. Det är ett litet 
bruksamhälle med endast 12 183 invånare (Statistiska centralbyrån, 2008).  

Seco Tools har lyckats med en internationell expandering runt om i världen. Det är ett av Sve-
riges mest internationella verkstadsföretag - hela 93 % av försäljningen sker på marknader 
utanför Sverige. Vi tycker att det har varit intressant att som författare till denna uppsats fått 
möjligheten att utvärdera hur företaget marknadsför sig på den thailändska marknaden.   

På Seco Tools försäljning Sverige arbetar 45 anställda och företaget har försäljningskontor 
runt om i Sverige, samt lokala återförsäljare på ett flertal orter. Seco Tools har totalt 4 600 
anställda som finns representerade i mer än 35 olika länder. Företagets verksamhet är verkli-
gen världsomfattande med 40 helägda dotterbolag och ett stort antal agenter och distributörer 
som täcker Seco i mer än 50 länder runt om i världen.  Produktionen är också internationell. 
Seco har tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland, England, Italien, Frankrike, Brasilien, 
Kina, Japan, Australien och USA. Utöver det har Seco lokala verkstäder för specialverktyg på 
de flesta marknader. Seco är en av de få globala företagen inom denna verktygsbranch. Varje 
år levererar företaget miljontals verktyg till maskintillverkningsindustrier runt om i världen 
(Seco Tools hemsida).  

Secos affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande 
bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service, och kostnadseffektivitet. 
Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hållbearbetning och hållande 
system. Seco vision är att uppfattas av kunderna som den mest dedikerade partnern av kom-
pletta lösningar för skärande bearbetning. Det uppnås genom att vara personligt engagerade i 
att förbättra kundernas konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar som bygger på högpre-
standaprodukter och tjänster (Seco Tools årsredovisning 2007, s. 105).   

1.1  Bakgrund  

Thailand är för oss i Sverige intressant ur flera synvinklar. Vi förknippar landet med solse-
mester och leende människor. De känslomässiga banden har stärkts mellan länderna efter tsu-
nami katastrofen och allt flera svenskar reser till Thailand på semester. Under julhelgen 2007 
reste över 30 000 svenskar till Thailand. Det är en ökning med 20 % jämfört med året innan 
(resor till Thailand, 2008).   

Den internationella handeln har under de senaste årtiondena ökat mer än någonsin över hela 
världen. Idag är de flesta affärer, storföretag gör, mer eller mindre internationaliserade.  
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Thailand är inget undantag i den bemärkelsen.  Många kända stora företag har dotterbolag i 
Thailand.   
Idag finns mellan 50-60 etablerade företag i Thailand med svenska intressen (svenska företag 
i Thailand, 2008). Ett av dem är Seco Tools (Thailand) Co., Ltd, som är ett dotterbolag inom 
Seco Tools AB.  Företaget är ett av Sveriges mest internationella verkstadsföretag.   

1.2  Problemdiskussion   

Seco Tools (Thailand) Co., Ltd registrerades under år 2001. Seco är nu redan etablerat men är 
dock ett relativt ungt företag. Företaget håller på att utveckla sin organisation för att kunna 
expandera och ta ytterligare marknadsandelar. Det stora problemet är att varumärket är mind-
re känt på den thailändska marknaden, företaget jobbar intensivt med att få flera kunder att 
välja Seco, fokuseringen ligger på kundvärde. Företaget måste vara tydligt i sitt budskap, för 
att kunderna ska förstå vem de är, annars kan det bli missförstånd då märket är mindre känt. 
Industrin i Thailand är global med många aktiva aktörer som inte har en aning om vad Seco 
Tools står för. Svårigheten är att öka märkesmedvetenhet hos kunderna som i många fall ald-
rig hört talas om Seco som märke. Konkurrensen är hård med många aktiva konkurrenter. 
Stora marknadsföringssatsningar behövs de första åren i form av reklam, mässor och kundse-
minarium (Romlin, 2008)   

1.3  Problemspecifikation   

Allt eftersom affärsverksamheten expanderar i den asiatiska regionen måste globala företag 
fokusera sig på att använda sig av de rätta marknadsföringsstrategierna.  Företagen måste för-
säkra sig om att deras försäljningstaktik står ut mer än konkurrenternas. De bör lära sig hur de 
ska attrahera kunder som blir allt mer välinformerade. Vidare bör de lära känna sina kunder 
bättre för att bygga upp förbindelser. Marknadsförare måste ingående förstå lokala kulturer, 
åldersfördelningen och psykologiska kännemärken, och sedan använda dem för att skapa möj-
ligheter (Kotler 2007, inledningen).    

Eftersom varumärket är relativt okänt på den thailändska marknaden, bör företagets mark-
nadsföringsarbete involvera en god strategi för att nå ut till flera kunder. Det som fungerar bra 
ska företaget ta till sig och utveckla så att det blir ännu bättre, för att på så sätt kunna nå sina 
mål. En anpassning av marknadsföringen till den thailändska marknaden är avgörande med 
hänsyn till de kulturella skillnaderna. För att kunna konkurrera på den asiatiska marknaden 
måste företaget ha en förståelse för likheterna och olikheterna i det närbelagda landet, obero-
ende och integrerat som helhet (Kotler 2007, s. 151).    

1.4 Problemfrågor   

 

Hur ska Seco stärka sitt varumärke så att märkesmedvetenheten ökar bland kunderna på 
den thailändska marknaden?   

 

Vilka marknadsföringsaktiviteter i Thailand ger ett förbättrat resultat, och hur kan dessa 
utvecklas eller förändras så att varumärket kan bli mera känt på marknaden?  

 

Använder sig Seco Tools av en effektiv interkulturell kommunikation i företagets affärer 
och marknadsföring som är anpassad till den thailändska marknaden?  
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1.5 Syfte  

Denna undersökning syftar till att utvärdera hur Seco Tools marknadsför sig i Thailand och ge 
rekommendationer på vad företaget bör förbättra sitt marknadsföringsarbete. Detta för att 
lyckas skapa en märkesmedvetenhet hos kunderna och därigenom kan företaget öka sina 
marknadsandelar. Författarna avser också att undersöka om företaget anpassat sitt marknads-
föringsarbete till den lokala kulturen.   

1.6 Avgränsningar  

Seco Tools är ett globalt företag med 40 helägda dotterbolag verksamma i 35 olika länder. 
Vår undersökning är avgränsad till en marknad, Seco Tools i Thailand. Seco Tools i Thailand 
har två försäljningskanaler, 40 % direktförsäljning och 60 % via distributörer. Undersökning-
en avgränsas till att endast innefatta direktförsäljningen. Detta så att arbetet inte blir för om-
fattande.   

1.7 Målgrupp  

Uppsatsen vänder sig i första hand till företag inom samma bransch men även till företag som 
planerar att etablera sig på den thailändska marknaden. För studenter som har ett intresse av 
marknadsföring kan denna uppsats också vara intressant. Författarna vill dock påpeka att alla 
företag är unika och därför måste de se över sin egen strategi trots liknande förutsättningar.   

1.8 Disposition   

Kapitel 1: Inledning 
Detta kapitel inleds med en introduktion av ämnesvalet genom en bakgrundsbild av komman-
de problemformulering och problemprecisering. Detta följs av en syftesförklaring för uppsat-
sen, samt en avgränsning och målgruppsangivelse.  

Kapitel 2: Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder vi har valt och kommer att använda oss av under under-
sökningens gång. Motiveringar för de val som gjorts finns med tillsammans med undersök-
ningsmetodiken för att möjliggöra en kritisk granskning av det slutgiltiga resultatet och un-
dersökningens trovärdighet. Kapitlet avslutas med en metod- och källkritik.  

Kapitel 3: Teori  
I teorikapitlet redovisar vi de data som ligger till grund för uppsatsens syfte och problemfor-
mulering. Detta tillsammans med tillkommande empirin ligger som grund för analysen och 
slutsatsen i slutskedet av undersökningens gång.  

Kapitel 4: Empiri  
I detta kapitel gör vi en närmare presentation av Seco Tools marknadsföringsarbete i Thai-
land. Empirin grundar sig på en sammanställning av de genomförda intervjuerna och 
insamlad data från kontoret i Bangkok och företagets hemsida.   
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Kapitel 5: Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet från de sju intervjuerna i förhållande till de 
teoretiska referenser vi tagit fram. Här förs en diskussion som utgått ifrån de problemfrågor 
som ställts i det inledande kapitlet. Analysen lägger grunden för de slutsatser som kommer i 
det avslutande kapitlet.  

Kapitel 6: Slutsats 
I detta avslutande kapitel förs en slutdiskussion, som utgår ifrån den gjorda analysen. Re-
kommendationer på utveckling och förbättringar ges och förslag på framtida studier presente-
ras.                                    
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2. Metod  

I detta kapitel beskrivs vilka metoder vi har valt och använt oss av under undersökningens 
gång. Motiveringar för de val som gjorts finns med tillsammans med undersökningsmetodi-
ken, för att möjliggöra en kritisk granskning av det slutgiltiga resultatet och undersökningens 
trovärdighet. Kapitlet avslutas med en metod- och källkritik. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

Hur en undersökning skall utformas är det som kallas metod. Det är ett vetenskapligt sätt att 
beskriva hur författarna ska undersöka, beskriva och behandla det valda ämnet. Utifrån det 
valda problemet utformas en lämplig forskningsstrategi (Christensen 2001, s.61, Ejvegård 
2003, s. 31).  

Författarna till denna uppsats har genom det gemensamma intresset för global marknadsföring 
valt att studera hur det svenska företaget Seco Tools marknadsför sig i Thailand. Utifrån de 
valda problemfrågorna, empirin och den framtagna teorin har en analys gjorts för att få fram 
hur företaget kan förbättra sitt marknadsföringsarbete. Den lämpligaste metoden har vi ansett 
vara en fallstudie, då endast ett fåtal variabler om hur företaget marknadsför sig i Thailand har 
studerats. För att kunna utföra en fallstudie, som går in på djupet i vår avgränsning, har ett 
kvalitativt angreppssätt valts. Detta innebär att vi studerar delarna i processen, dvs. Seco To-
ols marknadsföring i Thailand, för att förstå helheten. En mer ingående beskrivning om hur 
vår fallstudie av kvalitativ karaktär har gått till beskrivs i kommande stycken i detta kapitel.   

2.2 Forskningsansats  

I förstadiet var det fördelaktigt att bilda sig en god uppfattning om företagets marknadsfö-
ringsarbete, som ligger till grund för valet av modeller/teorier. En semistrukturerad intervju 
med chefen för Secos Tools i Thailand genomfördes. På detta sätt fick vi en inledande upp-
fattning om verksamheten. Utifrån den intervjun, samlades modeller in som presenterats un-
der teorin. Vi valde att genomföra denna undersökning som en fallstudie av kvalitativ karak-
tär.   

Den forskningsansats som utgår ifrån empirin, när slutsatser för teorin tas kallas induktiv an-
sats. Det är en vetenskaplig metod där de enskilda fallen sluter sig till allmänna lagar, dvs. 
bildande av teorier med hjälp av faktisk kunskap (Arbnor 2006, s. 108).  I det kvalitativa för-
hållningssättet börjar utrednings- eller forskningsarbetet starkt med empirin och insamling av 
data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser och teorier (Backman 2006, s.47- 
48).   
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2.3 Fallstudie  

Utifrån förstudiens intervju identifierades vissa problemområden som lämpliga för den fort-
satta undersökningen.   

Vanligtvis väljer marknadsundersökarna att antingen göra en bred och ytlig undersökning 
eller en smal och djup undersökning. För vårt problem passade det bäst med en smal och djup 
undersökning. Det innebär att ett stort antal variabler om hur marknadsföringen i Thailand 
bedrivs har studerats.  

Det är endast ett fall, företaget Seco Tools som har studerats. Syftet var att gå in på djupet och 
se det underliggande mönstret som gav svar på varför något är som det är. I dagligt tal kallas 
denna studie för fallstudie (Christensen 2001, s.71-72).  

En av författarna är bosatt i Thailand sedan några år tillbaka, och hon har haft möjlighet att 
observera företaget på nära håll och i rätt miljö. De sju intervjuerna som utförts under vår un-
dersökning är ett lämpligt arbetssätt för en fallstudie.   

En fallstudie är en studie av karaktär där du ingående studerar ett litet fåtal undersöknings-
enheter (fall), antingen vid ett specifikt tillfälle eller över tiden, och som baseras på både kva-
litativa och kvantitativa sekundär- och primärdata

 

   
(Christensen 2001, s. 79).   

En fallstudie är bra att använda när en undersökare ska gå in djupare på frågor som, Vad är 
det som händer? Hur det händer? och Varför det händer? För att förstå hur en viss process 
fungerar är observation på plats och/eller en eller flera intervjuer med de berörda aktörerna 
lämplig. Syftet med en fallstudie är att tränga ned djupt i ett fall och se komplexa mönster 
(Christensen 2001, s. 80-81).  

I vårt arbete har vi utvärderat hur företaget marknadsför sig i Thailand och har givit rekom-
mendationer på vad företaget bör förbättra i sitt marknadsföringsarbete för att lyckas skapa en 
märkesmedvetenhet hos kunderna.  En utvärdering av om företaget anpassat sitt marknadsfö-
ringsarbete till den lokala kulturen har också undersökts. Detta kunde först göras efter att vi 
fått en ökad kunskap och förståelse om hur denna marknad fungerar och hur företaget agerar. 
En detaljerad beskrivning om hur företaget agerar på den thailändska marknaden har gjorts. 
Underlaget till empirin har främst samlats in genom en semistrukturerad - och en djupintervju 
med chefen för företaget och ytterligare fem semistrukturerade intervjuer med de lokalanställ-
da.  

Utifrån de teoretiska modellerna har undersökning gjorts om hur ett företag bör utforma sin 
marknadsföringsmix. Detta har gjorts utifrån B2B relationen och belysningen av den kulturel-
la dimensionen med fokus på Gert Hofstedes kulturella dimensioner. En presentation av de 
valda modellerna har beskrivits mer utförligt i det inledande stycket av teorin. Genom att gå 
in på djupet i dessa undersökningsenheter får vi, tillsammans med framtagna modeller i teo-
rin, underlag till besvarandet av de problemfrågor som uppsatsen ska besvara.   
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2.4 Datainsamling  

För att få en överblick och en helhetsbild över problemområdet måste information inskaffas. 
Detta görs genom primär- och sekundärdata. Undersökningens resultat baseras på en kombi-
nation av primärdata och sekundärkällor. Här presenteras ett metodschema som beskriver 
tillvägagångssättet:   

 

Förstudie

 

Inledande intervju  

Insamlandet av sekundärdata

 

Bilda teoretiska modeller  

Insamlandet av primärdata

 

En djupintervju och sex 
semistrukturerade intervjuer  

Analys

 

Analys av primär- och sekundärdata  

Slutsats

 

Utifrån analysen presenteras 
 författarnas slutsatser  

Figur 1, Metodschema (egen modell)    

2.4.1 Val av undersökningsvariabler  

I förstudien identifierades de problemområden som var lämpliga för den fortsatta undersök-
ningen. Dessa problemområden kategoriserades utifrån ett antal undersökningsvariabler som 
ligger till grund för frågorna i intervjuerna. Variablerna bygger på teorier kring kulturella di-
mensioner, relationsmarknadsföring, marknadsföringsverktyg; marknadssegmentering, för-
säljningsprognoser och marknadsundersökningar, och affärsmarknadskommunikation, se fi-
gur 2.   
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Figur 2, visar en sammanställning över de marknadsföringsverktyg som författarna avser att 
undersöka för att utvärdera hur marknadsföringsarbetet utförs inom företaget. I samtliga 
verktyg finns inslag av relationsmarknadsföring och hänsyn har tagits till de kulturella di-
mensionerna (egen modell). Modellen och det teoretiska resonemanget kring de olika variab-
lerna presenteras i sin helhet under kapitel 3.   

De valda teoretiska variablerna ger en förståelse för hur marknadsföringen kan utformas på 
den thailändska marknaden. Hur företaget arbetar med dessa har besvarats genom intervjuer-
na. Här följer en kort presentation av de variabler vi använt oss utav:  

1. Hofstedes teori om kulturdimensioner  
Geert Hofstede har försökt skapa en teori som möjliggör en beskrivning av olika länders kul-
turella värderingar.   

2. Relationsmarknadsföring 
Den marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum kallas för rela-
tionsmarknadsföring. En begränsning till två relationer har gjorts; relationen till slutkunden, 
personliga relationer och sociala nätverk.   

3. Marknadssegmentering  
Med fokus på marknadssegmenteringen avsåg vi att undersöka om företaget har segmenterat 
sina marknader och kunder.   

4. Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar 
Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar är viktiga för att kunna bilda sig en upp-
fattning om marknadens utveckling.   

Försäljningsprognoser 
              och 
marknadsundersökningar

  
Marknadssegmentering 

Affärsmarknadsförings- 
kommunikation 
annonsering 
försäljningskampanjer 
personlig försäljning 
mässor 
utbildning 

  

Hoftstedes 
teori om kulturdimen-

sioner 

 

Relations- 
marknadsföring 
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5. Affärsmarknadsföringskommunikation  
Affärsmarknadsföringskommunikationen består av annonser, mässor, försäljningskampanjer, 
personlig försäljning och utbildning.     

2.4.2 Primärdata  

Primärdata är information som författarna själva samlat in genom en eller flera olika datain-
samlingstekniker. Information kan fås genom observation eller kommunikation som till ex-
empel enkäter eller intervjuer. Fördelen med denna information är att den är anpassad till pro-
blemet och informationen är aktuell. Metoden är emellertid mer tidskrävande, eventuellt mer 
kostsam och kräver kompetens av insamlaren (Christensen 2001, s.103-105) .   

Vi hade redan i förstadiet av uppsatsen valt att samla in data genom en intervju. På så sätt fick 
vi direktinformation från chefen för Seco Tools i Thailand in, om hur företaget marknadsfört 
sig på den thailändska marknaden. Denna information användes som underlag till problem-
diskussionen. Ytterligare fem intervjuer har utförts under studiens gång.  

2.4.3 Sekundärdata  

Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig som till exempel tidskrifter, journa-
ler, forskningsrapporter, böcker, handelsinformation och Internet. Fördelarna med denna typ 
av data är att det finns ett stort urval av källor, den är kostnadseffektiv och tids- effektiv. 
Nackdelarna är att användbar data kan saknas (Christensen 2001, s.87 och 102).   

De sekundärkällor som framförallt används i denna undersökning är internationella marknads-
föringsteorier, marknadsföringsmix, kulturella dimensioner, relationsmarknadsföringsteorier, 
offentlig statistik och årsrapporter. Dessa har varit till grund för utformandet av frågorna till 
djupintervjun med chefen för Seco Tools i Thailand och de semistrukturerade intervjuerna 
med de fem lokalanställda, frågorna har bifogats i bilaga 1-6.   

Genom att använda diverse sökord på Mälardalens högskolas biblioteks databaser och Chula-
longkorns affärsuniversitets biblioteks databas i Bangkok (www.chula.ac.th) har vi samlat in 
sekundärdata i form av vetenskapliga tidskrifter, uppsatser och annan relevant litteratur. Som 
sökord har bland annat relationsmarknadsföring, B2B, kultur, industriell marknadsföring och 
global marknadsföring, business to business marketing, använts. Litteraturen till teoridelen 
har lånats från Chulalongkorns universitet i Bangkok, Stockholms stadsbibliotek och inköp 
från Adlibris bokhandel.   

Uppsatserna som använts under undersökningen har insamlats via databasen uppsatser.se, 
med samma sökord som ovan. Till grund för förstudien och analysen av undersökningens 
problem och syfte, erhölls stöd från flera tidigare undersökningar inom global marknadsfö-
ring, relationsmarknadsföring och internationell marknadsföring.   

Några exempel på dessa är:  

 

Företagsetableringar i främmande kulturer, en fallstudie på Kina. Uppsatsen beskriver 
ett företagens möjligheter och hinder på den internationella marknaden (Ipek & 
Strand).  
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Identifiering och hantering av kulturella olikheter i B2B-kontext. En uppsats som be-
skriver tre svenska företagshanteringar av de kulturella skillnaderna på den internatio-
nella marknaden. Företagen bedriver liksom Seco Tools en B2B handel  

        (Persson & Svensson).  

 
Establishing in Malaysia: The Impact of Cultural Factors. Uppsatsen handlar om 
svenska företag som etablerat sig i Malaysia (Dohlnér & Grom).  

Inga tidigare studier om hur svenska företag marknadsför sig i Thailand påfanns. Ovanstående 
nämnda uppsatser har dock givit oss idéer om hur kulturer i största allmänhet kan påverka 
företagsstrategin. Utifrån dessa och intervjun i förstudien har modellerna arbetats fram. Un-
dersökningen är utformad som en fallstudie av kvalitativ karaktär av Seco Tools.  

2.5  Intervjumetodik  

En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad inter-
vju är utformad som en enkät där frågeområde och frågor är bestämda i förväg. Vid en semi-
strukturerad intervju har intervjuaren en lista på teman och frågor som berörs och följdfrågor 
till de skrivna frågorna kan också ställas.  Vid en helt ostrukturerad intervju har intervjuaren 
inte någon lista på teman och frågor. Intervjun är helt informell och brukar användas för att 
undersöka ett speciellt område på djupet. Denna intervju kallas även för djupintervju. I denna 
typ av intervju ges respondenten möjligheten att prata fritt. Intervjuarens uppgift blir att se till 
att intervjun inte förlorar dess problemfokus (Christensen 2001, s.165).  

En av författarna har under förundersökningen utfört en semistrukturerad intervju med chefen 
för Seco Tools i Thailand. Inför skrivandet av empirin utfördes ytterligare fem intervjuer. En 
av intervjuerna var åter chefen för företaget. Intervjun var upplagd så att den inleddes med 
vissa skrivna frågor som en semistrukturerad intervju. Efter en del faktafrågor övergick den 
till en ostrukturerad, djupintervju. Respondenten gavs möjlighet att prata fritt inom de valda 
områdena. Detta ledde till att de berörda ämnena beskrevs detaljerat utan avbrytning. Genom 
djupintervjun klarnade bilden över hur Seco Tools marknadsförde sig på den thailändska 
marknaden.   

En ostrukturerad intervju kännetecknas utav att inte ha förutbestämda frågor, utan endast ett 
fåtal ämnesoråden som ska beröras, en frågeguide. Dessa ämnesområden ska intervjuaren ha i 
huvudet, kunna utantill, de ska inte vara nedskrivna. Det är viktigt att intervjuaren är väl på-
läst inom området (Trost 1993, s. 25-26). En väl inarbetat frågeguide där den som intervjuar 
vet vad han/hon är intresserad av, underlättar i frågeformuleringen vid intervjutillfället. Frå-
gorna blir då mer raka och enkla vilket leder till att det blir lättare att hålla sig inom den valda 
begränsningen (Trots 1993, s. 49).  

Inför intervjun hade modellerna som passade in på hur Seco Tools marknadsförde sig i Thai-
land, tagits fram. Förberedelsen fortsatte därefter med inläsning på den valda teorin, frågorna 
togs sedan fram utifrån teorin som är kopplad till syftet med arbetet.   

Vidare har vi tagit del av de råd som författaren Jan Trost ger i sin bok kvalitativa intervjuer.  
Trost beskrivning av hur en djupintervju, eller som han kallar det en kvalitativ intervju, på 
bästa sätt ska genomföras. Vi har lyssnat till hans råd och kombinerat om dessa med egna 
idéer, och teorier från annan litteratur, vilka har andra åsikter om hur en lyckad intervju ska gå 
till. Som exempel kan nämnas valet av att inleda intervjun som en semistrukturerad intervju 



 

11 

och sedan övergå till en ostrukturerad intervju. Tanken var att i början vill intervjuaren få 
fram information som lämpar sig bäst att få genom svaren på frågorna. Det handlade mer om 
fakta- frågor. När intervjun sedan övergick till en ostrukturerad intervju, där respondenten 
fick tala mer fritt inom det valda området, hade han genom inledningsfrågorna blivit mer van 
vid situationen. Detta ledde till att den intervjuade lättare kunde gå in och besvara frågorna 
mera djupgående.   

En semistrukturerad intervju med fyra anställda genomfördes kort efter den djupgående inter-
vjun. Frågorna till dessa intervjuer var baserade på den framtagna teorin och formulerades om 
och utvecklades efter att nya intressanta aspekter framkommit från den andra intervjun med 
chefen, frågorna finns bifogade i bilaga 3-5.  

2.5.1 Intervjufrågor  

Frågorna i uppsatsen är utformade efter syftet och problemställningen.   

I förstudien genomfördes en semistrukturerad intervju med chefen David Romlin som består 
av 15 frågor och dessa finns i bilaga 1. De sju första frågorna består av inledningsfrågor. Frå-
ga 8-15 berör marknadsföringsarbetet.   

Den andra intervjun med chefen består av totalt 36 frågor enligt bilaga 2.  Intervjun inledes 
med 5 inledningsfrågor. Fråga 6-36 kategoriserades utifrån följande undersökningsvariabler:   

 

Fråga 6 -12    Hofstedes teori om kulturdimensioner 

 

Fråga  13-15  Relationsmarknadsföring 

 

Fråga 16-18   Marknadssegmentering 

 

Fråga 19        Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

Affärsmarknadskommunikation 

 

Fråga 20-23  Annonsering 

 

Fråga 24-29  Personlig försäljning 

 

Fråga 30-32  Mässor 

 

Fråga 33-36  Utbildning   

Intervjun med övrig personal genomfördes på samma dag. Till Chavalit Tongin, teknisk sälj-
ingenjör och Ekkaluck Sangsrikum, teknisk chef ställdes 25 frågor enligt bilaga 3. Intervjun 
inledes med 2 inledningsfrågor. Fråga 3-25 kategoriserades utifrån följande undersökningsva-
riabler:   

 

Fråga 3     Hofstedes teori om kulturdimensioner 

 

Fråga  4-5 Relationsmarknadsföring 

 

Fråga 6-9  Marknadssegmentering 

 

Fråga 10   Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

Affärsmarknadskommunikation 

 

Fråga 11        Försäljningskampanjer 

 

Fråga 12-18  Personlig försäljning 

 

Fråga 19-20  Mässor 

 

Fråga 21-24  Utbildning 
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Avslutningsfråga  

 
Fråga 25    

Intervjun med Jirapa Kongdee, försäljningskoordinator för den interna försäljningen bestod av  
15 frågor enligt bilaga 4. Intervjun började med 2 inledningsfrågor. Fråga 3-15 kategorisera-
des utifrån följande undersökningsvariabler:  

 

Fråga 3     Hofstedes teori om kulturdimensioner 

 

Fråga 4     Relationsmarknadsföring  

Affärsmarknadskommunikation 

 

Fråga 5-9      Mässor  

 

Fråga 10-11  Webben 

 

Fråga 12-14  Utbildning  

Avslutningsfråga  

 

Fråga 15  

Intervjun med Abe Masahiko, marknadsansvarig för de japanska kunderna bestod av 9 frågor 
som finns i bilaga 5. Inledningsvis ställdes två frågor. Fråga 3-9 kategoriserades utifrån föl-
jande undersökningsvariabler:  

 

Fråga 3     Hofstedes teori om kulturdimensioner 

 

Fråga 4      Relationsmarknadsföring 

 

Fråga 5-6  Marknadssegmentering  

Affärsmarknadskommunikation 

 

Fråga 7     Marknadsundersökningar 

 

Fråga 8     Utbildning  

Avslutningsfråga  

 

Fråga 9   

Den sista kompletterande intervjun genomfördes den 2 juni med Kathiin Nuttavoot, säljare på 
centrala Bangkok med omnejd och följde samma frågor som under intervjun med Chavalit 
Tongin och Ekkaluck Sangsrikum, enligt bilaga 6.  

2.5.2 Innan intervjuerna   

Vår förstudie inleddes efter ämnesval med en strukturerad intervju med chefen för bolaget. 
När frågorna till intervjun planerades, så ville svar fås på företaget arbetade och marknadsför-
de sig i Thailand.   
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Inför vår andra intervju med samma person har frågorna och ämnesområdena utgått ifrån våra 
modeller som presenterats i teoridelen. Denna intervju har spelats in för mer korrekt och exakt 
informationsdokumentation. Intervjuaren kunde då koncentrera sig på att ställa frågor och 
lyssna till svaren (Christensen 2001, s. 174). En annan fördel med varför vi valt att spela in 
intervjun är att även medförfattaren i Sverige kan lyssna till den i efterhand.   

Ytterligare fem anställda intervjuades. Frågorna till de intervjuerna, som finns i bilaga 3-6, 
har utformats med utgång från teorin. Fyra utav dessa intervjuer genomfördes sex dagar efter 
den ostrukturerade intervjun med chefen. Vilket gav oss möjlighet att efter analyseringen av 
det insamlade materialet från den genomförda intervjun, strukturera om och lägga till nya 
frågor till de anställda. En sista intervju med Kathiin Nuttavoot genomfördes som en komplet-
tering för att få en bredare syn på företagets verksamhet. Även denna intervju spelades in av 
samma skäl som nämnts ovan.  

2.5.3 Under intervjuerna  

Den första intervjun genomfördes den 28 februari på Seco Tools kontor i Bangkok. Den 
genomfördes i en avslappnad och ostörd miljö. Mötet inleddes med en förklaring om vad syf-
tet med intervjun var och en kort presentation av vårt ämnesval. Intervjun tog cirka 
40 minuter och den intervjuade chefen svarade på alla våra frågor, informationen dokumente-
rades och antecknades av intervjuaren.  

Intervju nummer två genomfördes den 6 maj, i samma miljö som föregående intervju. Chefen 
tillfrågades om han godkände att det hela spelades in vilket han inte hade något emot. Denna 
intervju tog cirka 60 minuter att genomföra och alla de ställda frågorna och de valda ämnes-
områdena fick utförliga svar.   

Fyra utav av fem intervjuer genomfördes med de anställda den 12 maj. De intervjuades var 
för sig, i en ostörd miljö på företagets kontor i Bangkok. Då intervjuaren inte behärskar thai-
ländska genomfördes intervjuerna på engelska. Samtliga respondenter godkände att samtalet 
spelades in och varje intervju varade i cirka 30 minuter.  

En sista intervju med en säljare genomfördes den 2 juni på lokalkontoret i Bangkok. Även 
denna intervju skedde på engelska och varade i cirka 30 minuter. Respondenten godkände att 
intervjun spelades in.    

2.5.4 Efter intervjuerna  

Båda författarna har efter de utförda intervjuerna lyssnat till det inspelade materialet ett flertal 
gånger. En sammanställning har därefter gjorts i empiridelen.  Därefter har empirin och teorin 
analyserats i analysdelen. I analysen har vi utgått ifrån problemfrågorna när diskussion förts 
om de olika variablerna. Slutligen har författarna i sin slutsats besvarat syftet med undersök-
ningen. Detta genom att ha presenterat rekommendationer på hur företaget skall utveckla sin 
marknadsföring för att kunna vinna ytterligare marknadsandelar på den thailändska markna-
den.   
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2.5.5 Urvalskritik  

Författarna valde att utföra två intervjuer med David Romlin. Valet grundade sig på att han 
varit anställd inom Seco Tools i totalt 16 år, varav de sista 6 åren som chef för företagets dot-
terbolag i Thailand, och innehar en lång erfarenhet och bred kunskap om företaget. Den in-
formation som fåtts från chefen hade varit svårt att samla in på annat sätt. Samtidigt har vi 
varit medvetna om att valet kan medföra en viss risk för kritiskt tänkande, då chefen är gift 
med Lena Romlin, en av författarna. Det hade i detta fall varit önskvärt att intervjun utförts av 
medförfattaren, vilket inte gått att genomföra då hon befinner sig i Sverige.  
Författarna är medvetna om den eventuella jävsituation och har därför haft det i åtanke under 
arbetets gång. Att båda författarna har kunnat lyssna till de inspelade intervjuerna ökar dock 
trovärdigheten av arbetet.   

Frihet gavs av chefen att själva få välja vilka av de anställda författarna önskade intervjua. 
Den enda begränsningen var de anställdas egen vilja och tillgänglighet. Kontoret i Bangkok 
har totalt 13 anställda. Säljarna är i regel väldigt upptagna och ofta ute på kundbesök. Av in-
tervjuerna önskade vi få in så mycket information som möjligt. Detta fås bäst utav ett brett 
urval av olika variabler av de intervjuade (Trost, 1993, s 69-70). De som har intervjuats är 
Chavalit Tongin teknisk säljingenjör, Jirapa Kongdee försäljningskoordinator för den interna 
försäljningen, Ekkaluck Sangsrikum teknisk chef och Abe Masahiko, marknadsansvarig för 
de japanska kunderna och Kathiin Nuttavoot som är säljare på den centrala delen av Bangkok.  
Samtliga har olika arbetsuppgifter och har varit anställda på Seco Tools mellan ett till fem år.   

Den kompletterande intervjun av Kathiin Nuttavoot har givit oss en bred syn på företagets 
verksamhet. Totalt har 35 % utav de totalt 17 anställda på företaget fått komma till tals, ge-
nom intervjuerna. En begränsning av urvalet av respondenterna gjordes till lokalkontoret i 
Bangkok, där 13 anställda arbetar. Detta då resorna till de övriga säljarna skulle ha tagit för 
mycket tid i anspråk. Totalt har 6 utav 13 anställda intervjuats eller 46 % utav de anställda på 
lokalkontoret i Bangkok. De valda respondenterna har varierande positioner och arbetsuppgif-
ter, vilket inneburit att undersökningens trovärdighet är god.  

Intervju av kunder har inte gjorts. Att ta kontakt med kunderna är ett tidskrävande arbete, då 
många av deras fabriker skulle innebära längre resor vid ett besök. Arbetet har en tidsbe-
gränsning, vilket gör att författarna valt att fokusera på det som är mest relevant. 

2.6  Metod- och källkritik 

Valet av vår metod är en fallstudie av kvalitativ karaktär. En fallstudies styrka såväl som 
svaghet är enligt Christensen (2001 s. 80-81), att valet av datainsamling styrs av problemet 
och den specifikt undersökta situationen. Den utgår inte från någon strukturerad och formell 
statistik. Som Christensen själv skriver kan det vara både en styrka och en svaghet. Genom att 
ha med små inslag av kvantitativ forskning, hoppas vi kunna minska risken från att studien 
blir helt ostrukturerad. Denna lyckade kombination ökar trovärdigheten för arbetet.  

En annan risk med en fallstudie är att undersökarna misslyckas att gå in på djupet i det valda 
undersökningsproblemet. Detta kan bero på att undersökaren inte får tillgång till den informa-
tion som behövs. Eller avsaknaden av förmåga eller kompetens att komma nära och skapa 
tillit hos de personer/fall som avses undersökas (Christensen 2001, s.81).  
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I detta fall har vi inte upplevt saknad av tillgång till nödvändig information. Lena Romlin 
finns på plats i Thailand och har fått möjlighet att komma mycket nära inpå företagets verk-
samhet. Emina Ferhatovic finns i Stockholm, men har haft möjligheten att ta kontakt med 
Seco Tools AB Sverige, om det behövts.  

Ovan framgår det att, författarna till uppsatsen, bor i olika länder vilket gjort att inga personli-
ga möten mellan dem har skett. Vi är medvetna om att en undersökning av denna storlek krä-
ver ett nära samarbete. Detta har inte upplevts som något problem då vardaglig e-mailkontakt, 
samtal via skype och telefonsamtal har skett regelbundet.   

När en fallstudie, som i denna uppsats, genomförs, är det många olika faktorer som spelar in, 
faktorer som kan leda till att materialbehandlingen inte genomförs och behandlas på ett kor-
rekt sätt. Ett felbehandlat material kan leda till att resultatet blir missvisande. För att undvika 
att redovisa ett missvisande resultat har vi försökt vara sakliga när vi har behandlat det insam-
lade materialet. Informationen som har givit mest tyngd till arbetet har fåtts från insamlandet 
av sekundärdata, därefter har vi haft en källkritisk ståndpunkt. När information sökts, har vi 
försökt hitta liknande data i flera böcker för att undvika att bli färgade av en specifik författa-
res åsikter och ställningstagande. Källorna som använts har varit trovärdiga och aktuella.   

Fem utav de sju intervjuerna har genomförts på engelska. Då det varken är intervjuarens eller 
respondentens modersmål finns alltid en risk för ökat missförstånd. Det har inte upplevts som 
något större problem, då nivån på engelskan hos samtliga parter har varit mycket god. För att 
ytterligare minska risken för missförstånd har båda författarna ett flertal gånger lyssnat ige-
nom de inspelade intervjuerna innan empirin sammanställts och analysen genomförts.  
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3 Teori  

I teorikapitlet redovisar vi de data som ligger till grund för uppsatsens syfte och problemfor-
mulering. Detta tillsammans med tillkommande empirin ligger som grund för analysen och 
slutsatsen i slutskedet av undersökningens gång. 

 

3.1 Teoretiska val       

För att kunna utvärdera hur Seco Tools marknadsför sig i Thailand, valde vi att undersöka hur 
företaget utformat sin marknadsföringsmix. Det är den viktigaste delen i modern marknadsfö-
ring. (Kotler 2004, s. 56). Det resultat som fåtts fram står som grund för de rekommendationer 
vi givit på hur företaget på något sätt kan förbättra sin marknadsföring. Rekommendationer-
nas syfte är att genom en förbättrad marknadsföring få mera uppmärksamhet för sitt varumär-
ke, vilket ökar företagets marknadsandelar.   

Marknadsföringsmixen är ett set bestående av taktiska marknadsföringsverktyg som företaget 
blandar för att producera det gensvar som det vill ha i den utvalda marknaden. Marknadsfö-
ringsmixen inkluderar allt som företaget kan göra för att påverka efterfrågan för sina produk-
ter (Kotler 2004, s. 56).   

Undersökningen är baserad på följande marknadsföringsverktyg som bör ingå i ett företags 
marknadsföringsmix:       

Figur 2, är identisk med den på sid. 8 och visar en sammanställning över de marknadsfö-
ringsverktyg som författarna avser att undersöka för att utvärdera hur marknadsföringsarbe-
tet utförs inom företaget. I samtliga verktyg finns inslag av relationsmarknadsföring och hän-
syn har tagits till de kulturella dimensionerna (egen modell). 

Försäljningsprognoser 
              och 
marknadsundersökningar

  

Marknadssegmentering 

Affärsmarknadsförings- 
kommunikation 
annonsering 
försäljningskampanjer 
personlig försäljning 
mässor 
utbildning 

  

Hoftstedes 
teori om kulturdimen-

sioner 

 

Relations- 
marknadsföring 
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I alla de ovan nämnda marknadsföringsaktiviteterna finns inslag av relationsmarknadsföring 
och hänsyn har också tagits till de kulturella dimensionerna. En beskrivning till hur de olika 
teoridelarna är kopplade till varandra illustreras i figur 2. Med modellen som utgångspunkt 
har fem variabler valts ut. Teorin med de fem variablerna kommer att presenteras i följande 
ordning:  

1. Hofstedes teori om kulturdimensioner  
Om företaget överhuvudtaget ska ha någon chans i konkurrensen på den asiatiska 
marknaden måste företaget ha en förståelse för likheterna och olikheterna i det närbe-
lagda landet, oberoende och integrerat som helhet (Kotler 2007, s.151). Därför inleds 
teorin med en beskrivning av de kulturella dimensionerna, med fokus på Thailand. 
Detta för att läsaren ska få en förståelse för den kulturella aspekten. Geert Hofstede 
har försökt skapa en teori som möjliggör en beskrivning av olika länders kulturella 
värderingar. Teorin tar bland annat upp hur dessa värderingar påverkar familjeförhål-
landen, skolan och arbetsplatsens miljö och hur hierarkin är uppbyggd inom offentliga 
förvaltningar. En avgränsning till förhållandet på arbetsplatsen har gjorts.   

2. Relationsmarknadsföring 
I samtliga marknadsföringsverktygen finns inslag av relationsmarknadsföring. Den 
marknadsföringen som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum kallas för 
relationsmarknadsföring. Gummesson har sammanställt 30 olika relationer som före-
tag har genom olika nätverk. Han kallar dessa relationer de 30R:en. En begränsning  
till två relationer utav Gummessons 30R har gjorts. Urvalet grundade sig på att dessa 
främst var de två relationerna som företaget delvis redan arbetar med och kan bygga 
vidare på, och utveckla. Dessutom kan de flätas samman med de övriga modellerna 
som presenteras.   

3. Marknadssegmentering  
Allt eftersom konkurrensen i den asiatiska regionen tenderar att bli allt svårare för in-
ternationella korporationer, måste företaget fokusera sig på att använda marknadsfö-
ringsstrategier, som är anpassade till den lokala marknaden. Kotler påpekar att det är 
viktigt att det finns en koordinerad regional strategi.  För en positionering i olika län-
der krävs olika segmenteringar och målsättningar som ska koordineras på den regiona-
la nivån (Kotler 2007, s. 151). Med denna fokusering avses att undersöka om företaget 
segmenterat sina marknader och kunder.   

4. Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar 
Marknadsföraren bör göra en marknadsprognos för att kunna avsätta marknadsförings-
resurser till de kunder som ger störst avkastning. En marknadsprognos bygger på kon-
tinuerliga försäljningsprognoser och marknadsundersökningar hos kunden (Hutt och 
Speh 2001, s. 220). Det är viktigt för ett företag att få veta hur deras kunder uppfattar 
dem genom att göra en marknadsundersökning, därför har vi valt att se över hur före-
taget bedriver sina marknadsundersökningar.    
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5. Affärsmarknadsföringskommunikation  
Affärsmarknadsföringskommunikationen består av annonser, mässor försäljningskam-
panjer, personlig försäljning och utbildning.  Avsikten med denna teori var att utreda 
hur den personliga försäljningen är uppbyggd inom företaget och i vilka medier före-
taget använder vid annonsering. Vidare vill vi utvärdera vad mässorna har för betydel-
se och om det satsas tillräckligt på kompetensutveckling bland de anställda.  

3.2 Hofstedes teori om kulturdimensioner  

Enligt Professor Geert Hofstede påverkas allt konsumentbeteende av kulturer och därför finns 
det ett ökande behov av att kunna identifiera och förstå integrationens inflytande på den glo-
bala marknadsföringen. Hofstedes arbete kan användas som en guide för företaget när det 
gäller att öka effektiviteten i den globala marknadsföringen (Geert Hoftstede s hemsida om 
kulturella dimensioner, 2008).   

För dem som jobbar med internationella affärer, kan det ibland tyckas häpnadsväckande hur 
olika människor i olika kulturer uppträder. Människan tenderar att ha en mänsklig insikt 
långt inne att alla människor reagerar på samma sätt, men i verkligheten gör de inte det. 

Ifall företagen opererar och tar beslut utifrån samma kriterier som i hemlandet, ökar chansen 
att några mycket dåliga beslut kommer att tas. Hofstede s undersökning ger en inblick i andra 
kulturer som behövs för att företaget ska bli mera effektiva när de ingår affärsförbindelser 
med människor i andra länder. Ifall vi förstår andra kulturer minskas frustrationen, oron och 
bekymren (Geert Hoftstede s hemsida om kulturella dimensioner, 2008).   

Hofstede utförde en stor undersökning av de anställdas värderingar inom IBM mellan åren 
1967 och 1973. Den första analysen involverade mer den 70 länder, den minskades sedan ner 
till 40 länder. Slutligen utvidgades analysen till 50 länder uppdelade på 3 regioner. Studien 
blev underlag till hans teori om de olika kulturdimensionerna (Hoftstede s hemsida om kultu-
rella dimensioner, 2008). Teorin beskriver bland annat betydelsen av att ha en effektiv inter-
kulturell kommunikation för företagets affärer och marknadsföring. Den tar bland annat upp 
hur olika kulturella värderingar påverkar familjeförhållanden, skolan, arbetsplatsen och of-
fentliga förvaltningar. Vi har avgränsat oss till arbetsplatsen och i vissa fall tas också förhål-
landen upp som råder i samhället.   

Resultatet redovisas i tabeller med fokus på det kulturella avståndet mellan 50 länder uppde-
lade på 3 regioner, indelade efter de olika kulturdimensionerna maktdistansindex, individua-
lismindex, maskulinitetsindex samt osäkerhetsundvikande (Hofstede 1991, s. 26,s. 53, s. 83, s. 
113). Då studiens fokus är på Thailand har författarna valt att beskriva utdragen från Thailand 
och även Sverige. Författarna anser att det är viktigt att se hur Sverige ligger till i förhållande 
till Thailand, främst för att vi känner till våra hemförhållanden och därför att företaget är 
svenskt. I utdragen från Hofstedes tabeller för de olika kulturdimensionerna har vi valt att 
lägga till de länder som är rankande först och sist, för att det ska vara lättare för läsaren att 
bilda sig en uppfattning om det relativa avståndet mellan länderna.   

Nedan följer en redogörelse för Hofstedes fyra olika kulturdimensioner med fokus på Thai-
land.   
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3.2.1 Sammanfattning av Hofstedes kulturella dimensioner med fokus på 
Thailand  

1. Maktdistans 

 
stor maktskillnad kontra liten maktskillnad. Visar individens reaktion på 

olika maktpositioner. Beskriver också graden av förväntning och acceptans, att makten är 
ojämnt fördelad hos de inflytelserika medlemmarna av organisationer i ett land (Hofstede 
1991, s 26).  

Maktdistansindex (PDI  Power distance index)  
Thailand har ett högt makdistansindex med en placering på 64. Den höga maktdistansnivån 
visar på en bristande social ekonomisk jämlikhet. I Thailand accepteras i hög grad att makten 
är ojämnt fördelad inom företaget. Det råder stora skillnader mellan till exempel chefer och 
underordnande. Det är osannolikt att underordnande säger emot sina chefer direkt. Ett land 
som har ett lågt maktdistansindex ser alla inom arbetsplatsen som jämlikar oavsett position. 
Statussymboler är viktiga för en kultur med högt maktdistansindex medans en kultur med lågt 
maktdistans index reagerar negativt på statussymboler (Hofstede 1991, s. 26, s. 35-36).   

Land/region  Poäng  Rangordning  

Malaysia   104   1 
Thailand   64   21/23 
Sverige    31   47/48 
Österrike   11   53  

2. Individualism kontra kollektivism 

 

handlar om till vilken grad individer är integrerade i 
grupper. Individen har stor frihet i de individualistiska länderna, där alla förväntas att se efter 
sig själv och sin familj. På den kollektiva sidan är människor från födelsen och framåt integre-
rade i starka sammanhängande innegrupper, oftast bestående av familjemedlemmar som 
skyddar familjen i utbyte mot lojalitet inom familjen (Hofstede 1991, s. 53).  

Individualismindex (IDV- Individualism)  
Thailands minsta dimension är individualismindexet som intar en placering på 20. En indika-
tion på att samhället är kollektivism till skillnad mot individualism. I Thailand bygger indivi-
den upp långsiktiga förbindelser inom familjegruppen. Lojalitet är det viktigaste i en kollektiv 
kultur och överskuggar alla andra regler i samhället. Samhället utvecklar starka band där alla 
tar fullt ansvar för sina medlemmar i familjegruppen, den inre gruppen. Anställda i en indivi-
dualistisk kultur är självupptagna och utför sina arbetsuppgifter i eget intresse. I en kollekti-
vistisk kultur anställer en arbetsgivare aldrig en individ utan en person som tillhör en inre 
grupp. Den anställda i den kollektivistiska kulturen tar alltid hänsyn till gruppens intresse som 
kanske inte alltid sammanfaller med personens egna intressen. Oftast fördelas den anställdas 
lön mellan släktingarna (Hofstede 1991, s. 53).  

Land/region  Poäng  Rangordning  

USA    91   1 
Sverige    71   10/11 
Thailand   20   39/41 
Guatemala   6   53  
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3. Maskulinitet kontra femininitet 

 
maskulina länder kännetecknas av tävlingsinstinkt i 

form av pengar, framgångar och statussymboler medans feminina länder prioriterar relationer 
och livskvalitet (Hofstede 1991, s. 83).  

Maskulinitetsindex (MAS - Masculinity)  
Thailand har ett maskulinitetsindex på 34. Denna låga nivå indikerar på ett samhälle med 
mindre hävning och tävlingsinriktning jämfört med ett land som anser att dessa värden är 
mera viktiga. I Thailand finns det mera traditionella män - och kvinnoroller den i Sverige  
(Hofstede 1991, s. 83).  

Land/region  Poäng  Rangordning  

Japan    95   1 
Thailand   34   44 
Sverige    5   33  

4.  Starkt kontra svagt osäkerhetsundvikande 

 

handlar om människors tolerans för osäkra 
och tvetydiga situationer. Kulturer som har ett starkt osäkerhetsundvikande försöker förhindra 
att svåra situationer ska uppkomma med hjälp av strikta lagar och regler. Samhället accepterar 
inte förändringar, samhället är riskförsiktiga. Människor är mera toleranta mot förändringar i 
kulturer som är svagt osäkerhetsundvikande. Samhället är uppbyggt på så få regler som möj-
ligt (Hofstede 1991, s. 113).  

Osäkerhetsundvikande index (UAI  Uncertainty Avoidance Index )  
Thailand har ett relativt högt osäkerhetsundvikande index på 64. Den thailändska kulturen 
undviker risker och försöker skapa en trygghet, kulturen är rädd för förändringar. Vilket inne-
bär att det finns många lagar och reglar som kontrollerar rättigheter och skyldigheter för ar-
betsgivare och anställda på en arbetsplats. Det finns också interna regler och föreskrifter som 
kontrollerar själva arbetsprocessen. Befolkningen 

 

regeringsmedlemmar, civila tjänstefolk, 
anställda och arbetsgivare har blivit programmerade sedan barndomen att känna sig bekväma 
i strukturerade omgivningar, så lite som möjligt bör ändras (Hofstede 1991,s. 113, s.120).   

Land/region  Poäng  Rangordning  

Grekland   112   28 
Thailand   64   30 
Sverige    29   49/50  

3.3 Relationsmarknadsföring  

Människor är omgivna av relationer i allt vi gör. Vi har relationer till bland annat släkt, vän-
ner, grannar, tillfälliga förbindelser, äktenskap och arbetskollegor. Affärslivet är inget undan-
tag, relationer, nätverk och interaktioner har alltid funnits, och inte sällan kan man i affärs-
kretsar höra att,  man måste ha de rätta kontakterna för att kunna göra bra affärer. Den tradi-
tionella marknadsföringen är opersonlig. Utbytet mellan parterna sker genom masskommuni-
kation och massdistribution. Eftersom relationer är en del av den mänskliga naturen passar det 
opersonliga utbytet mellan tillverkare/försäljare och kund inte in med hur verkligheten ser 

ut. I relationsmarknadsföring, ska marknadsföringen istället rikta sig till individen, varje kund 
blir ett eget segment.  
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Intresset riktar sig även mot grupper med gemensamma intressen. Relationer byggs upp med 
exempelvis leverantörer, dennes varor och tjänster, kundens kunder, och dessa bildar egna 
nätverk (Gummesson 2006, s. 22-23).   

Den viktigaste relationen vid själva affärsprocessen är den mellan säljaren och kunden. Att ha 
kundorienterad personal är ur kundens perspektiv viktigast. En annan faktor är förtroendet för 
företaget och produkterna. Här blir det i första hand säljaren som måste skapa, bygga upp och 
vårda företagets förtroende. En studie, (se Bejou, Ennew och Palmer, 1998) visar att det som 
för kunden är viktigast är kundorienterad personal, förtroende och expertis hos säljaren. För 
att kunna ge kunden ett förtroende ingivande intryck krävs kundorienterad personal som har 
kunskapen att tillfredsställa kundens behov.    

Att identifiera kundernas behov för att sedan på lämpligaste sätt bemöta, tillgodose och till-
fredställa kunden är en av relationsmarknadsföringens strategier. Fokuseringen i marknadsfö-
ringen ligger på kundens behov (Hougaard 2004, s. 53). Den marknadsföring som sätter rela-
tioner, nätverk och interaktion i centrum kallas för relationsmarknadsföring, fortsättningsvis 
förkortat RM (Gummesson 2006, s. 24-25).   

Grunden i relationsmarknadsföring, har formats utifrån de tre marknadsföringsteorierna: mar-
keting management (betecknas även som marknadsmixteorin eller 4P), tjänstemarknadsföring 
och nätverksansatsen. Relationer finns i all marknadsföring. Den marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum kallas för relationsmarknadsföring, RM (Gum-
messon 2006, s. 24-25). Företag över hela värden övergår mer och mer till RM. Banker söker 
starkare relationer till sina kunder, IBM säger själva att de vinner mer på långsiktiga relationer 
med kunderna och Sony i Thailand har gått från intensiv massmarknadsföring till RM (Gum-
messon 2006, s.27).  

De marknadsmässiga relationerna kan se olika ut beroende på om relationen är business to 
business, B2B eller business to consumer, B2C som beskriver relationer mellan konkurrenter 
och personal och massmedia, är bara några exempel. Dessa relationer beskriver Gummesson i 
de 30R:en. Alla 30R:en är inte aktuella för samma företag. Meningen är att företaget genom 
marknadsföringsplanering ska ta del av de delar som passar det aktuella företaget och den 
aktuella situationen. Oavsätt vilken länk ett företag har i ett nätverk så finns många likheter. 
RM riktar sig till individen, varje kund blir sitt eget segment och lojaliteten i relationen är 
något som betonas (Gummesson 2006, s. 44-48). Nedan följer några exempel på R30 som 
främst lämpar sig på B2B relationer:  

Relation nr. 7, R7 heter: Relationen till kundens kund, här beskrivs leverantörens relation 
till kundens kund. Företag som säljer en vara till ett annat företag har sällan direktkontakt med 
slutkunden. Varan som säljs kan vara en färdig produkt som säljs vidare, en råvara eller ut-
rustning som behövs för tillverkning (Gummesson 2006, s.102).   

En leverantör har en indirekt relation till kundens kund (Gummesson 2006, s.102). Dels kan 
de hjälpa sin kund att göra affärer och de kan bli vidarerekommenderade av sin kund inom 
vissa branscher. En anledning till att Nokia tros ha lyckats bättre på marknaden med sina mo-
biltelefoner än Ericsson kan vara den att de kände till slutkunden bättre. Nokia har tidigare 
haft lång erfarenhet av B2C kontakter genom till exempel försäljning av TV-apparater 
(Gummesson 2006, s.102-103).   
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I RM betonas att en relation är dubbelriktad. Detta innebär att det ska finnas en relation mer 
eller mindre med alla parter i nätverket (Gummesson 2006, s.104).   

Relation nr.18, R18 heter: Personliga relationer och sociala nätverk, här behandlas frågan 
med vem ett företag helst gör affärer med. I många kulturer görs inte affärer med okända och i 
nästan alla kulturer gör företag hellre affärer med dem de känner än med okända. Därför blir 
bildandet av ett socialt nätverk en mycket viktig uppgift (Gummesson 2006, s.180).   

Att ett företag oftast väljer att göra affärer med vänner och bekanta bygger på att de har ett 
ömsesidigt förtroende gentemot varandra. I många fall är personlig nätverkstillhörighet och 
sociala relationer helt avgörande i affärslivet. Sociala relationer byggs upp på flera sätt. I vissa 
kulturer till exempel i Japan så skapas de viktigaste relationerna redan under studietiden. 
Andra sätt att komma in i rätta kretsar och bygga upp både professionella och sociala relatio-
ner är medlemskap i olika branschföreningar. Här får företaget möjlighet att träffa konkurren-
ter. Idag görs många affärsförhandlingar under en golfrunda. En ej namngiven bank menar på 
att sammankomster på golfbanan alltid leder till affärer (Gummesson 2006, s.184-187).  

Gruppkänslan är olika stark i olika kulturer. Att tillhöra en grupp som familjen, släkten, barn-
domsvänner eller företaget är att tillhöra ett nätverk med stor stabilitet. Det som krävs är att 
medlemmarna inte bryter mot gruppens oskrivna regler. En konflikt som lätt till att man ham-
nat i onåd med andra inom nätverket kan göra det omöjligt att existera i affärslivet. Familj och 
släkt kan skapa starka affärsrelationer som håller även över nationella gränser. Ett exempel på 
det är Kinas snabba övergång till marknadsekonomi. Den har till stor del möjliggjorts genom 
det stora nätverket av exilkineser i världen. I handeln favoriseras kineser framför icke- kine-
ser. När västerländska företag ska gå in på den kinesiska marknaden saknar de sociala relatio-
ner till personer som kan hjälpa dem in. De missar mycket viktig information om offertför-
frågningar och potentiella kunder. Detta enbart genom att de inte prioriteras när information 
sprids, och eftersom ingen inom nätverket på den kinesiska marknaden känner dem personligt 
så ses de även med misstro (Gummesson 2006, s.183-184).   

Sammanfattningsvis sammanfattar Gummesson på följande vis:  

Relationer kan skapa trygghet. Man litar på varandra. Man är inställd på att göra upprepade 
affärer. Relationerna öppnar för ett plussummespel, win-win (Gummesson 2006, s. 312).  

3.4 Marknadssegmentering   

Marknadsföraren måste bestämma sig för vilket segment som erbjuder de bästa möjligheterna 
för företaget att uppnå sina mål (Kotler 2004, s. 54).  Det är därför meningsfullt om en seg-
mentering av marknaden görs. Företagen kan sedan vända sig till olika segment med speciali-
serade och skräddarsydda erbjudanden. Ett marknadssegment är en kundgrupp inom markna-
den som har speciella karaktärer vilket är signifikant för marknadsföringsstrategier. I de flesta 
marknader behövs en segmentering av erbjudanden, då en produkt inte kommer att tillfreds-
ställa alla kunder.  I de B2B marknader som domineras av ett mindre antal stora köpare, väljer 
tillverkare oftast att gruppera varje köpare i individuella segment.  (Doyle 2002, s. 62) Det 
finns inget svar på hur företagsledaren ska segmentera sina marknader så att skräddarsydda 
strategier kan utvecklas. Det gäller att hitta de rätta variablerna som delar marknaden (Doyle 
2002, s. 67).  Segmenteringsprocessen i industri- och organisationsmarknader är jämförlig 
med konsumentmarknaden (Doyle 2002, s. 69).  



 

23 

Affärsmarknadsförare bör ta hänsyn till följande när de segmenterar sina marknader och kun-
der: (Doyle 2002, s. 69)  

 
Slutkundens industri (jordbruk, flygplansindustrin, konstruktion) 

 
Organisationstyp (offentlig eller privat sektor) 

 
Storleken på organisationen (liten, inhemsk, nationell, multinationell) 

 
Geografisk lokalisering (regional, storstad, landsbygd) 

 

Användning (tung eller lätt användning) 

 

Inköpsorganisation (centraliserad eller decentraliserad, inköpsbeslut och kriterier)   

Konsten med marknadssegmenteringen är att identifiera grupper av kunder som är tillräckligt 
stora och tillräckligt unika för att vara berättigade till en separat marknadsföringsstrategi. 
(Hutt och Speh 2001, s. 175)  

I industriella marknader är beslut- och inköpsprocessen mera komplicerad jämfört med kon-
sumentmarknaden, den erbjuder enorma möjligheter för kreativ marknadsföring. Oftast är 
minst tre parter inblandade 

 

företagets inköpare, den tekniska avdelningen och någon inom 
ledningsgruppen. Varje instans har olika behov och inköpskriterier 

 

normalt sett är det priset 
som är huvudfaktorn för inköparna, prestation och specifikationer för den tekniska avdelning-
en och ekonomiska mått för ledningen. När en ny produkt kommer ut på marknaden är det 
kritiska oftast att överlista inköpsavdelningen att gå med på en demonstration av produkten 
för ledningen.  Till exempel kan en ny maskin minska arbetskostnaderna i produktionen med 
50 %, en massiv vinstförbättring för kunden även om den kanske kostar 30 % mer än konkur-
rentens. Kundens inköpsavdelning kan dock bli avskräckt av det höga priset för den nya ma-
skinen. Många tillverkare saknar erfarenhet av att överkomma sådana problem, det gäller att 
väcka ledningens intresse för att få en möjlighet att informera vilken avkastning den nya inve-
steringen ger. För att tillmötesgå kundens behov och för att förse kunden med det han behöver 
behövs marknadssegmenteringen (Doyle 2002, s. 71).  

Marknadssegmenteringen hjälper affärsmarknadsföraren att lättare fokusera på rätt produktut-
veckling, vinstgivande prisstrategi, de rätta distributionskanaler, utveckling av marknadskam-
panjer och träning som är anpassat till olika marknadssegmenten. Marknadssegmenteringen 
bidrar till effektiva affärsmarknadsföringsstrategier (Hutt och Speh 2001, s. 177- 178).  

3.5  Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

De viktigaste dimensionerna för en efterfrågeanalys är att ger en uppskattning av marknadens 
potential och en försäljningsprognos. Båda är grundläggande för marknadsföringsplaneringen 
och kontrollen av den. När marknadsföraren har kunskap om marknadens potential kan han 
koncentrera sina marknadsföringsresurser till de kundsegment som ger den största avkast-
ningen.  Försäljningsprognoser och marknadsenkäter är två metoder som marknadsföraren 
kan använda som underlag för en marknadsprognos   
(Hutt och Speh 2001, s. 220).   
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Det finns mycket information på Internet som underlag till en marknadsundersökning och för 
att stödja affärsbeslut. Andrahandsinformation publiceras av regeringsagenturer, handelsorga-
nisationer och handelstidskrifter. Av de många externa källor av affärsinformation, så är and-
rahandsdata den huvudsakliga källan där data om ett företags konkurrenskraftiga och externa 
omgivning finns. Internet erbjuder för tillfället den bästa källan för affärsmarknadsförings 
applikationer som konkurrentinformation, kunddata, ekonomisk information, tekniska trender, 
och politisk data. (Hutt och Speh 2001, s. 195). Försäljningsprognoser kan göras för olika 
perioder, dagligen, veckovis eller mer långsiktiga två år eller mera beroende på vilket syfte de 
har (Hutt och Speh 2001, s. 220).  

3.5.1 Marknadsundersökningar   

Företag kan använda sig av marknadsundersökningar för att samla in grundläggande informa-
tion om framtida kunders avsikter. Marknadsfokuserade företag besöker också kunder för att 
få en förståelse för kundernas omgivning och behov. En enkätmetod är speciellt användbar för 
att uppskatta potentialen för nya produkter och för utvärderingen av olika kunders potentiella 
inköpsvolym. (Hutt och Speh 2001, s. 205)   

3.6 Affärsmarknadsföringskommunikation   

Affärsmarknadsföringskommunikation består av flera delar annonsering, försäljningskampan-
jer, personlig försäljning, mässor och utbildning. De hänger ihop med varandra genom att 
annonsering inför försäljningskampanjer och mässor är nödvändig och för en lyckad personlig 
försäljning krävs bra utbildning.   

3.6.1 Annonsering och försäljningskampanjer   

Annonsering stödjer och är även ett supplement till personliga försäljningsprestationer. Ande-
len av marknadsföringsbudgeten som är ägnad till annonsering är mindre i affärer den i kon-
sumentvarumarknadsföringen. En bra skräddarsydd B2B annonseringskampanj tillsammans 
med en noggrann planerad försäljningskampanj kan leda till en effektiv helhets marknadsfö-
ringsstrategi (Hutt och Speh 2001, s. 408). Att kommunicera med existerande och potentiella 
kunder är viktigt för affärsmarknadsföringens framgång. Genom erfarenheter lär sig mark-
nadsföringschefer att även den bästa produkten inte säljer sig själv. Fördelen med produkten, 
problemlösningen och kostnadseffektiviteten måste integreras med de individer som påverkar 
inköpsbesluten. Resultatet av att affärsprodukter är tekniska och komplexa och att marknaden 
består av relativt få potentiella köpare och den omfattande förhandlingsprocessen gör att det 
huvudsakliga kommunikationshjulet i B2B marknadsföring är säljpersonen. Utöver de person-
liga kontakterna med säljaren spelar andra kommunikationsmetoder en viktig roll som annon-
sering, kataloger, Internet, och mässor (Hutt och Speh 2001, s. 409 ).  

Utmaningen för en affärsmarknadsförare är att skapa en annonsering och försäljningskam-
panjsstrategi som effektivt passar ihop med personliga försäljningsprestationer för att kunna 
uppnå försäljnings- och vinstmål. Johan Morrill (Morrill, se Hutt och Speh 2001, s. 410) ut-
värderade runt 100 000 intervjuer som inkluderade 26 produktliner vid 30 000 inköpsinstanser 
för att studera vilket inflytande B2B annonseringen fick på säljarnas effektivitet. Morrill kom 
fram till att förtjänsten av varje försäljare var betydligt högre när kunden hade exponerats för 
annonseringen.   
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Undersökningen visar att det är viktigt för leverantören på en B2B marknad att annonsera för 
att öka produktmedvetenhet bland köparna. En effektiv annonseringskampanj gör indirekt en 
personlig försäljning mera produktiv. Köparen kommer ihåg produkten lättare och han är 
mera mottaglig för försäljarens budskap vid ett kundbesök. Den huvudsakliga uppgiften för 
B2B annonsering är att öka leverantörsryktet (Hutt och Speh 2001, s. 410).  B2B annonsering 
bidrager också till ökad försäljning. Ju mer företaget investerar av sin marknadsföringsbudget 
på annonsering desto mera uppmärksamhet får företaget för sina industriprodukter, vilket le-
der till större marknadsandelar och högre vinst (Hutt och Speh 2001, s. 411).  

3.6.2 Annonsering leder till ökad försäljningseffektivitet och produktmed-
vetenhet  

Affärsleverantörer måste regelbundet påminna sina existerande och potentiella kunder om 
sina produkter. Ibland behöver företag också informera om nya produkter eller service.  
Detta skulle delvis kunna göras genom säljarna, men det skulle då bli ganska dyrt och oöver-
komligt att försöka nå ut till en omfattande grupp av köpare.  En rätt placerad annons kan nå 
en stor grupp av kunder till en inte alltför dyr kostnad till skillnad om hänsyn måste tas till 
lönekostnaderna för en säljare, resekostnader och representationsutgifter. En annonsering på-
verkar effektivt alla kommunikationer och försäljningsaktiviteter och resulterar i en högre 
nivå av effektivitet för alla marknadsföringsutgifter (Hutt och Speh 2001, s. 411).  

Affärsannonsering skapar oftast en medvetenhet om leverantören och dess produkter. Rent 
generellt kan inte en affärsannonsering på egen hand skapa produktreferenser utan det behövs 
demonstrationer, förklaringar och praktiska test. Övertygelse och faktiska inköp kan bara 
genomföras genom personlig försäljning (Hutt och Speh 2001, s. 412).   

3.6.3 Att välja annonseringsmedia för affärsmarknader  

En lika viktig faktor som meddelandet är det media som det ska annonseras genom. B2B me-
dia väljs av målmedvetna läsare som har ansvar för specifika inköpsbeslut och produktions-
mål. Ett beslut måste först fattas vad för slags media som ska användas; handelstidskrifter och 
direkt e-mail eller båda. Att bestämma sig för rätt slags media är också en fråga om kostnad 
och vad som ska budgeteras för denna post (Hutt och Speh 2001, s. 417).  

Även den mest framgångsrika affärstidskriftsannonseringen ses bara av en mindre grupp. Där-
för är en engångsannonsering ineffektiv.  Ett antal exponeringar behövs innan meddelandet 
tillgodogörs och då läsekretsen ändras månadsvis måste annonseringen upprepas minst 6 
gånger per år i en tidskrift som ges ut varje månad. En veckovis tidskrift bör ha 26-52 insätt-
ningar på ett år. Allt för att budskapet till kunden ska nötas in genom upprepande och ständigt 
återkommande annonseringar  
(Hutt och Speh 2001, s. 419 ).  

3.6.4 Personlig försäljning   

Annonsering och försäljningskampanjer är ett tillägg till den personliga försäljningen. Den 
personliga försäljningen är dominant i affärsmarknadsföring därför att antalet potentiella kun-
der är ganska få jämfört med konsumentmarknaden, inköpen är också större.  
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Oavsett hur ett företag implementerar sin säljstrategi är försäljningspersonen den initiala län-
ken till marknadsplatsen och de specifika kunderna. För att tillgodose alla kunders behov är 
det nödvändigt att försäljarna har en bred kunskap som sträcker sig längre än sina egna pro-
dukter. De måste ha kunskap om konkurrenternas produkter och följa med i trendutvecklingen 
på marknaden. Det räcker inte bara att ha kunskap om kundernas affärer utan försäljaren mås-
te också vara insatt i slutkundens affärer.  (Hutt och Speh 2001, s. 433)  

Affärsmarknadsföraren kan dela in säljstyrkan geografiskt, efter produkter eller marknader.  
(Hutt och Speh 2001, s. 440)  

Om det är lämpligt att anställa erfaren eller oerfaren personal som måste utbildas inom företa-
get beror på storleken på företaget, vilken slags försäljningsuppgift, företagets utbildnings-
möjligheter och dess marknadserfarenhet. Mindre företag skär ofta ner på utbildningskostna-
derna genom att anställa utbildade och dyrare försäljningspersoner. Stora organisationer som 
har mera resurser för utbildning kan anställa mindre erfarna personer som får utbildning av 
företaget (Hutt och Speh 2001, s. 443).  

3.6.5 Mässor  

Mässor är ett viktigt hjul för marknadsföringen i affärsmarknaderna. De flesta industrier deltar 
i minst en mässa årligen för att presentera nya tekniska utvecklingar i industrin. En mässa 
erbjuder unika möjligheter för företaget att visa eller demonstrera nya och gamla produkter.  
Genom att delta i mässor kan företag erhålla följande fördelar: (Hutt och Speh 2001, s. 426)  

 

ett effektivt säljmeddelande kan levereras till ett relativt stort antal intresserade deltagare 

 

nya produkter kan introduceras till många deltagare 

 

kunder kan få erfarenhet av produkten genom en demonstration 

 

potentiella kunder kan identifieras, vilket ger säljarna kvalificerade leads  

 

det allmänna goda anseendet kan öka ytterligare 

 

grattis publicitet genereras ofta för företaget   

För att generera intresse till en mässa bör företagen köra annonseringskampanjer i affärstids-
skrifter tillsammans med en profilering av nya projekt som kommer att presenteras på mässan 
(Hutt och Speh 2001, s. 428). Det är viktigt att utvärdera resultaten av en mässa   
(Hutt och Speh 2001, s. 429).  

3.6.6 Utbildning  

För att förbereda industriella försäljningspersoner måste träningsprogrammet vara noggrant 
utformat. Periodvis utbildning behövs för att bättra på den erfarna försäljningspersonalens 
yrkesskicklighet, speciellt då företagets omgivning ändras snabbt. Förändringar i marknadsfö-
ringsstrategier, nya produkter eller marknadsföringssegment gör att försäljarna sätt att jobb 
ständigt förändras. En viktig egenskap hos framgångsrika försäljare är anpassningsförmågan 
till nya förändringar. De behöver en bred kunskap om företaget, dess produkter, kundsegment, 
konkurrenter, organisatoriskt inköpsbeteende och effektiva kommunikationskickligheter. Allt 
dessa måste ingå i det industriella försäljningstränings- programmet. De bästa försäljningsor-
ganisationerna tränar sina nyanställda i en ännu bredare utsträckning av områden som mark-
nadskunskap, kommunikationsskickligheter, lyssningstekniker, klagomålshantering och indu-
strikännedom.  
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En effektiv träning bygger upp självförtroendet och motivation hos försäljarna och den ökar 
också utsikterna för ett framgångsrikt uppträdande. Träning hjälper också affärsmarknadsföra-
ren att hålla den personliga försäljningen, detta i linje med marknadsföringsprogrammets mål 
(Hutt och Speh 2001, s. 445).   
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4 Empiri  

 I detta kapitel gör vi en närmare presentation av Seco Tools marknadsföringsarbete i Thai-
land. Empirin grundar sig på en sammanställning av de genomförda intervjuerna och insam-
lad data från kontoret i Bangkok och företagets hemsida.  

 
4.1 Företagspresentation   

Seco Tools (Thailand) Co., Ltd registrerades 2001. Företaget är ett säljbolag och försäljningen 
sker till 40 % genom direktförsäljning och 60 % via distributörer. Företaget använder sig av 
en huvuddistributör och två mindre distributörer. Sedan starten har företaget ökat med 150 %. 
Idag är marknadsandelen uppe i 5 %. Förra året uppgick fakturering till 119 miljoner. Den 
interna marknadsföringen sköts via huvudkontoret i Fagersta. Bolaget har 17 anställda, 13 av 
de 17 anställda jobbar på lokalkontoret i Bangkok. Två säljare och en applikationsingenjör 
jobbar på företagets kontor i Chonburi (East Lanchaban). Utöver det så finns en säljare place-
rad på ett mindre kontor i Korat (Nakornratchasina North East). Leif Larsson är chef för den 
sydostasiatiska regionen och tillika verkställande direktör för Seco Tools Thailand, och är 
stationerad i Singapore. Bengt Strand, teknisk ingenjör är utlånad från Sverige och reser till 
mesta delen i regionen (Romlin, 2008).  

   

Figur 3, Organisationsschema (företagets egna modell)       
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4.1.2 SECOs företagskultur  

Secos företagskultur kännetecknas av snabba och korta beslutsvägar. Företaget jobbar nära 
kunden, och det är ett starkt företag. Företaget satsar på en kundstyrd verksamhet. Samman-
fattningsvis kan sägas att det är högt i taket och en organisation med lite hierarki   
(Romlin, 2008).  

4.1.3 Seco Tools uppförande kod    

Undersökningar visar att våra kunder har ett stort förtroende för Seco Tools. Detta förtroende 
vill vi förvalta med stor omsorg. Koden är ett uttryck för de värderingar som skall gälla av-
seende bland annat affärsetik, miljö och arbetsförhållanden. Styrelsen antog i februari 2005 
uppförandekoden, Code of Conduct för hela koncernen. Seco Tools uppförande kod ska fun-
gera som ett stöd för alla medarbetare i det dagliga arbetet. Seco Tools medarbetare får inte 

 

direkt eller indirekt 

 

erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbör-
liga förmåner för att behålla en kund eller säkra en affär (Secos årsredovisning 2007, s. 12). 
Mutor förekommer i Thailand och det gör att marknaden är begränsad (Romlin, 2008).   

4.2 Intervjuade personer   

  

David Romlin, chef sedan år 2002   

 

Chavalit Tongin, teknisk säljingenjör för den norra och sydöstra försäljningsregionen, 
anställningstid 1 ½ år   

 

Jirapa Kongdee, försäljningskoordinator för den interna försäljningen, anställningstid 
2 år  

 

Ekkaluck Sangsrikum, teknisk chef, anställningstid fem år  

 

Abe Masahiko, marknadsansvarig för de japanska kunderna, anställningstid 1 ½ år  

 

Kathiin Nuttavoot, säljare, ansvarig för den centrala regionen runt Bangkok med om-
nejd, anställningstid 2 år   

4.3 Hofstedes teori om kulturella dimensioner   

De anställda ser chefen som en chef och vågar bara till viss del komma med egna idéer och 
initiativ. I det stora hela så är människorna lojala till sig själva, thailändare är i största allmän-
het väldigt egofixerade. Detta är en utmaning för alla utländska företag som bedriver affärs-
verksamhet i Thailand. Därför var företaget tvunget att införa ett bonus- och pensionssystem. 
Personalen är inte lojal i det avseende att så fort de tjänar bättre någon annanstans säger de 
upp sig. Överlag är de mindre lojala till sitt företag än vad brukligt är i Sverige. Förhållandet 
på arbetsplatsen är mycket könsrollsbundet och hierarkiskt, en thailändare har personlig status 
om han är äldre och yngre personer respekterar äldre personer. Yngre personer har mindre att 
säga till om och de bugar för de äldre.   
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Vilket kan upplevas som negativt, då det är svårt att få värdefull feedback, ingen riktig öppen 
diskussion med inputs utan alla sitter oftast tysta vid problemdiskussioner, svårt att få i gång 
en riktig idéströmning. Inställningen är att chefen ska tycka, övriga anställda ska bara göra det 
de blir tillsagda att utföra. SECO way utbildningen som pågår för närvarande är bra för då 
måste personalen komma med inputs och jobba fram egna idéer. Kulturen uppmuntrar ej till 
idéströmningar, vilket innebär att individerna måste ha allt detaljerat för att fungera, annars 
blir det generellt ett sämre arbetsutförande (Romlin, 2008).  

Thailändare är mycket märkesfixerade. Det ska vara kända märke som bland annat Mercedes. 
Individualistiska individer vill helst klara sig själva genom makt, rikedom och status. Företa-
get måste positionera sig med ett proffsigt märke. Målet är att bli en tung stor spelare på 
marknaden (Romlin 2008).  

Tongin upplever att gruppkänslan inom företaget vuxit sig starkare på den senaste tiden och 
att alla nu jobbar bättre tillsammans än förut. Tongin anser att det finns tillräckligt med resur-
ser för marknadsföringsarbetet, han saknar dock flera erfarna äldre säljare som kan hjälpa till 
att få varumärket mera känt på marknaden, då konkurrensen är stenhård (Tongin, 2008).        

Kongdee tycker också att gruppkänslan är stark inom företaget, och hon känner sig aldrig 
obekväm i situationer där hon måste rådgöra med någon av säljarna Ytterligare marknadsfö-
ringsresurser för Kongdees del är ett önskemål om en dator med bättre arbetskapacitet (Kong-
dee, 2008).     

Sangsrikum anser att det finns en bra gruppkänsla i företaget och att alla jobbar mot samma 
mål och han saknar inga resurser för marknadsföringsarbetet. Däremot tycker han att det 
ibland blir lite dubbeljobb, på grund av att det inte sinsemellan förekommer ett informations-
utbyte om vad som gjorts i olika ärenden. På kontoret hålls dock informationsmöte för alla 
anställda två gånger i månaden. En gång i veckan har säljarna och teknikerna interna möten 
(Sangsrikum, 2008).  

Masahiko har alla resurser i sitt arbete, men anser dock att det är viktigt att säljarna följer upp 
de potentiella japanska kunderna bättre. Han instämmer med övriga att gruppkänslan är bra 
inom företaget (Masahiko, 2008).  

Nuttavoot saknar inga ytterligare marknadsföringsresurser i sitt dagliga arbete och tycker att 
det är en bra stämning på kontoret, då han får all handledning av de äldre erfarna säljarna och 
genom chefen. Ibland känner han sig dock lite oerfaren då han är yngst bland säljarna och inte 
har så mycket erfarenhet, vilket innebär att han ofta måste fråga sig till råds (Nuttavoot, 
2008).  

4.4 Relationsmarknadsföring   

R7: Relationen till kundens kund  

Information om slutkunden följs upp genom nyheter, tidningar och webben (Masahiko, Nut-
tavoot, Sangsrikum, Romlin, Tongin, 2008).  
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R18: Personliga relationer och sociala nätverk    

Det är viktigt att anställda säljare med ett uppbyggt socialt nätverk (Romlin, 2008). 40 % av 
de thailändska ingenjörerna har studerat vid samma universitet. Studenter i olika åldrar från 
samma universitet träffas en gång per år för att dela ut visitkort och utbyta information och 
erfarenhet. Här träffas konkurrenterna och ibland blir de osams sinsemellan och får sluta prata 
affärer. Om säljaren ska ha en inkörsport till en kund, kan han använda sig av sina student-
kamrater om de till exempel innehar en högre position i organisationen (Tongin, 2008).   

Kongdee har inte studerat på universitet och använder sig ofta av sitt kontaktnät som hon 
byggde upp hos sin tidigare arbetsgivare (Kongdee, 2008).   

Sangsrikum kände mycket väl till Seco, då han tidigare jobbat inom samma bransch. Han träf-
far gamla arbets- och studiekamrater varannan månad genom jobbet och privat (Sangsrikum, 
2008).  
   
Det bor över 60 000 japaner i Thailand och det finns 6000 japanska företag representerade i 
Thailand.  Sedan Masahiko började har han hunnit gått igenom 200 japanska företag och fun-
nit 40 av intresse. Problemet för Seco är att japanerna inte känner till märket, det tar en timme 
för Masahiko att bara berätta vad Seco är för något. Japanska kunder är väldigt gammalmodi-
ga, de tycker inte om ändringar. En japan handlar aldrig av en okänd leverantör, men om en 
leverantör lyckas komma in, så släpper den japanska kunden inte gärna taget. Masahikos kon-
taktnät bland den japanska kolonin i Bangkok är stor. För att skapa långa relationer med en 
japansk kund, räcker det inte till exempel, att spela golf med någon i ledningen. Även om han 
kräver att de underordnande ska köpa Seco, är det inte säkert att operatören väljer att fortsätta 
med samma leverantör, efter att chefen slutat på företaget. Det händer att när en ny chef an-
länder som inte varit involverad i beslutet byter de leverantör.  För att komma in hos en ja-
pansk kund måste man arbeta sig nerifrån och uppåt i organisationen och på så sätt bygga upp 
långvarig relation (Masahiko, 2008).  

Nuttavoot precis som övriga har dragit fördel av sina studiekamrater från universitet. I svåra 
situationer tar han bland annat kontakt med en kamrat som också jobbar med försäljning för 
rekommendationer (Nuttavoot, 2008).  

Chefen har dagligen kontakt med andra dotterbolag. Utanför den egna organisationen finns 
kontakter med reklamfirmor och andra svenska företag som är verksamma i Thailand (Rom-
lin, 2008).  

Chefen är medlem i svenska handelskammaren och sitter också i styrelsen. Svenska handels-
kammaren anordnar nätverksmöten för alla medlemmar en gång i månaden på kvällstid, där 
personal från den svenska ambassaden deltar för att uppdatera om den politiska situationen i 
Thailand och vad som händer i Sverige inom den svenska industrin och politiken.  Genom att 
vara medlem i handelskammaren kommer företaget i kontakt med andra svenska affärspart-
ners som är viktigt för erfarenhetsutbyte. Svenska handelskammaren anordnar regelbundna 
informationsträffar med olika föredragare (Romlin, 2008).   

Chefen spelar ibland golf med slutkunden tillsammans med distributören. Distributören är 
också en kund till Seco. Hos företagets egna viktiga kunder förekommer inte några sådana 
relationer (Romlin, 2008). 
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4.5 Marknadssegmentering  

Seco har totalt 22 500 olika produkter. I samband med en kundregistrering fyller försäljaren 
först i ett formulär där en segmentering av kunden görs efter bland annat följande kriterier; 
global key account , kundnummer, kredittid, OEM 

 
maskinbyggare eller distributörer, för-

säljningsområde, storlek, rabattstruktur, antal maskiner, arbetsmaterial, total förbrukning i 
Secos produktområde, klassificering av kundgrupp 

 
A B C, beräknat inköp per år och vilket 

industrisegment som kunden hör till.  Efter segmenteringen av kunden registreras den nya 
ordern i ett datasystem (order entry system), om inte detta görs kan inte företaget beställa 
verktyg och utfärda fakturor i systemet. Ordersystemet är direktkopplat till moderbolaget 
(Romlin, 2008).  

4.6 Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

Chefen presenterar en omfattande styrelserapport för ledningen var tredje månad som innehål-
ler försäljningsprognoser och en verksamhetsberättelse. För att hålla koll på den viktigaste 
marknaden, biltillverkningen så mäts bland annat biltillverkningen i Thailand mot Secos för-
säljning, en 12 månaders rullande prognos. Marknadsundersökningar har dock aldrig utförts 
inom bolaget (Romlin, 2008).   

4.6.1 Kundutvärdering  

Info Link är en kundrelations databas. I Info Link matar säljarna in kunddata om potentiella 
och existerande kunder. Företaget har precis avslutat en utbildning i Info Link med en repre-
sentant från moderbolaget. Säljarna är nu ålagda att följa upp sina tilldelade kunder varje dag, 
som tidigare bara gjordes veckovis. Info Link är nu helt uppgraderat med olika sökfunktioner. 
Till exempel om en av säljarna registrerar en potentiell kund i Info Link, så generar systemet 
automatiskt ett e-mail till Jirapa och hon skickar sedan katalogerna till kunden. Kunddata som 
läggs in i Info Link kan till exempel vara information om storleken på kundens maskinverk-
stad, företagsstorlek, antal kundbesök som gjorts av säljaren, konkurrentinformation, utskick 
av kataloger, offerter, all relevant data. Om försäljningen hos en kund inte gick så bra ett år 
jämfört med ett annat år, är det bra att ha Info Link som en referens och gå tillbaka och se vad 
för slags marknadsföringsarbete som lagts ned. En enkel förklaring kan vara att säljaren fak-
tiskt inte har besökt kunden så kontinuerligt som tidigare och därför har försäljningen gått ner 
(Nuttavoot, Kongdee, Sangsrikum, Romlin, Tongin, 2008).   

4.7 Affärsmarknadsföringskommunikation  

Företaget har sin egen budget för marknadsföringsutgifterna. Marknadsföringsstrategier för 
det lokala kontoret modifieras utifrån de koncerngemensamma strategierna från moderbolaget 
för att passa in på den thailändska marknaden (Romlin, 2008).  

Chefen har huvudansvaret för marknadsföringen på det lokala kontoret. Gisbert Roth som är 
stationerad i Malaysia drar upp riktlinjer för hela Sydostasien. Roth för sedan en dialog med 
företaget för att utvärdera vad det finns för behov och modifierar sedan marknadsföringen till 
den thailändska marknaden (Romlin, 2008).  

Marknadsföringsarbetet är uppdelat på 3 regioner; Nord, Sydöstra och centrala Bangkok med 
omnejd. Företagets målgrupper är bilindustrin och deras underleverantörer.  
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Marknadsföringen sker genom fackpress, tekniska tidningar som är relevanta för verksamhe-
ten, mässor och seminarium som organiseras hos kunder och tekniska institut och genom ro-
adshows för potentiella kunder. Förra året deltog över 600 kunder i olika kundseminarium. 
Road shows genomfördes för första gången förra året (Kongdee, Nuttavoot, Sangsrikum, 
Romlin, Tongin, 2008).  

Det effektivaste marknadsföringssättet är genom seminarium hos kunder, då företaget har full 
uppmärksamhet, en strategi som stödjer alla nivåer både direktförsäljningen och försäljningen 
genom distributörerna (Romlin, 2008).  

4.7.1 Annonser  

Annonsering sker i lokala tekniska tidskrifter som Equipment News, Plant Manager Info Biz 
Thailand som kommer ut varje månad. Annonseringen upprepas en gång i månaden i ett år.  
(Kongdee, 2008). Resultatet av en annonskampanj följs inte upp utan det är mera en fråga om 
en positionering som hjälper företaget att bli ihågkomna, då kunderna har sett annonserna och 
förknippar märket med företaget vid ett kundbesök. Avsikten med annonsering är att visa att 
företaget är globala spelare med finansiella produkter som följer med utvecklingen på mark-
naden. Det finns inga specifika mål nerskrivna om företagets olika annonskampanjer utom för 
nyckelprodukter som Duratomix (Romlin, 2008).  

4.7.2 Företagets lokala hemsida  

Jirapa är ansvarig för den lokala webbsidan. I dagsläget görs det ingen utvärdering av hur 
många besökare webbsidan har.  I juni ska Jirapa få utbildning på Secos kontor i Singapore 
hur hon ska underhålla den lokala webbsidan och ett mjukvaruprogram som ska mäta klick-
frekvensen (Kongdee, 2008).   

Företaget är medlemmar i svenska handelskammaren. På handelskammarens hemsida är före-
tagets logo placerad med en länk till den lokala webbsidan (Romlin, 2008).  

4.7.3 Försäljningskampanjer  

Två gånger per år skickas e-mail till olika kunder beroende på om det är en nyckelkund eller 
en mindre viktig kund med försäljningserbjudanden (Nuttavoot, Sangsrikum, Tongin, 2008).  

4.7.4 Personlig försäljning   

Oftast åker säljaren själv på kundbesök. Chefen följer endast med tillsammans med säljaren 
om det är något speciellt ärende som säljaren behöver hjälp med. Ibland åker chefen själv ut 
på kundbesök om kunden kan prata engelska, ibland har företaget kontakt med utländska 
kunder. Trots att chefen inte kan prata thailändska fungerar det bra ändå, då de flesta kunder-
na pratar engelska och om inte, följer en av säljaren med som tolk. Då företaget inte föredrar 
att skicka kataloger direkt till kunderna, så tar säljarna alltid kontakt med kunden per telefon 
eller via e-mail innan ett kundbesök sker. Alla nya kunder kollas upp via webben om de har 
en stor omsättning som ger företaget marknadsdelar, om omsättningen inte är av betydelse så 
läggs ingen mera tid ner. Om företaget får göra ett kundbesök görs en undersökning på vilka 
maskinverktyg kunden behöver.  
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Ingen katalog skickas direkt till kunden om det inte funnits någon form av kontakt med kun-
den, annars finns det en risk att han väljer helt fel verktyg, då de oftast inte har kunskap om 
vad de behöver. I värsta fall kan de välja verktyg som kör sönder maskinerna. Företagets upp-
gift är att presentera en helhetslösning, vilket först görs efter ett besök i kundens fabrik (Ma-
sahiko, Nuttavoot, Sangsrikum, Romlin, Tongin, 2008).  

Vid första besöket görs en bedömning av problemet och sedan görs ett återbesök där olika 
verktyg provkörs, det kan ta 1-2 dagar, och efter det görs en offert. Företaget pratar med arbe-
tarna på golvet 

 

maskinoperatören, ledningen, och de som har inköpsbeslut separat.  Anled-
ningen är att de sinsemellan inte alltid kommer överens och maskinoperatören törs till exem-
pel inte yttra sig om det finns människor i närheten som har högre positioner (Masahiko, Nut-
tavoot, Sangsrikum och Tongin, 2008).   

Tongin besöker säljaren som sitter på ett litet kontor i Korat, norra delen av Thailand 1-2 
gånger per månad, och gör sedan kundbesök tillsammans med säljaren. Den sydöstra regionen 
besöks 2 gånger per år.  Säljarna från Chonburi och Korat kontoret kommer till Bangkok en 
gång i veckan för att delta i kontorsmöten. De kunder som ligger runt Bangkok med omnejd 
besöker Chavalit var tredje månad, då de egentligen inte tillhör hans distrikt. Säljarna som är 
ansvariga för den centrala delen med omnejd gör regelbundna kundbesök precis som Chavalit. 
Här blir det dock flera kundbesök, då det är här som de flesta kunderna finns och därför är det 
uppdelat på tre försäljare. Om företaget har en ny produktlösning ringer säljarna kunderna 
direkt. Alla säljare har regelbundna mailkontakt med nuvarande kunder (Nuttavoot, Tongin, 
2008).  

4.7.5 Mässor och kundseminarium   

Företaget deltar i en mässa i Bangkok en gång per år  Metalex. Runt 30 000 deltagare besök-
te mässan förra året som pågick i fyra dagar, 200 personer besökte Secos monter. Några må-
nader innan Metalex-mässan annonserar företaget två av sina nyckelprodukter i Metalex s 
bulletin tillsammans med information om vilket nummer på båset som de kommer att ha på 
mässan. Bulletinen skickas till de största kunder. En inbjudan till mässan skickas till de 20 
största kunderna. På mässan provkörs ofta verktyg om företaget har tillgång till maskiner och 
produktfilmer visas via en tv-monter. En utvärdering och kunduppföljning görs efter varje 
mässa. Säljaren fyller tillsammans med kunden på plats i ett formulär (both leads) med infor-
mation om storleken på företaget, industri, omsättning och antal maskiner. Alla formulär för-
delas mellan säljarna, och är uppdelade på respektive säljregion för uppföljning.  Säljarna gör 
sedan en egen undersökning för att utvärdera vilka kunder som det är värt att följa upp. Even-
tuella potentiella kunder ska sedan registreras i Info Link. De 20 största kunderna kontaktas 
per telefon för att fråga om det finns något intresse av ett kundbesök (Kongdee, 2008).    

Utöver den årliga mässan hålls flera kundseminarier varje år hos de största kunderna som in-
volverar praktisk träning. Förra året hölls över 20 för både nya och gamla kunder med över 
700 deltagare. Efter seminariet vill ledningen oftast att företaget ska göra en utvärdering av 
maskinoperatörens kunskaper för att de ska kunna få en uppfattning om hur pass duktiga de-
ras operatörer är (Sangsrikum, 2008).     
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4.8 Utbildning  

Företaget anställer i första hand personer som har erfarenhet från samma bransch. Företaget 
föredrar att anställa yngre förmågor med hög motivationsnivå och som lättare kan formas så 
att de jobbar efter företagets värderingar.  Tanken är att dessa ska stanna i minst tio år i före-
taget. All personal är berättigad till löneförhöjningar varje år.  Utöver det så är alla anknutna 
till en pensionsförsäkring samt att försäljarna har bonus. Fördelen med att anställa yngre sälja-
re är att de flesta kunder är i samma ålder, runt 30 års åldern. De flesta erfarna personer som 
företaget skulle kunna anställa finns hos kunderna och är i medelåldern. Eftersom företaget är 
ett ganska ungt företag, så är önskemålet att personalen ska stanna i ett längre perspektiv, 10 
år. Företaget vill inte anställa äldre personer trots att de har lång erfarenhet, då de inte har lika 
stor motivationsnivå utan väntar på att få pension.  Det är lättare att forma yngre förmågor än 
äldre personer i den thailändska kulturen (Romlin, 2008 ).  

All nyanställd personal genomgår en tre månaders provanställning innan de får en fast an-
ställning. Utbildningen fokuseras på administrativa rutiner, produktkännedom, marknadsseg-
ment och konkurrentinformation. Interna riktlinjer hur säljarna ska agera vid ett kundbesök, 
mässor och dylikt introduceras genom den interna försäljningsutbildningen. Under denna tid 
går säljaren bredvid olika erfarna säljare. Säljaren besöker olika distrikt och tillbringar också 
en hel del tid på kontoret för att lära sig kontorsrutinerna som orderhantering och att ta emot 
kundsamtal per telefon. Teknikdagarna ingår i den fortlöpande utbildningen. Företaget skickar 
bara de mest erfarna säljarna som jobbat några år, annars finns risken att personen ifråga inte 
kan tillgodose sig utbildningen, då det är många detaljförändringar av produkter som kräver 
viss yrkeserfarenhet. I Bangkok håller sedan säljarna lokala teknikdagar för sina medarbetare 
och distributörer som är anpassat till det lokala kontoret. Ekkaluck Sangsrikum som är teknisk 
chef är lokalt ansvarig för den interna teknikutbildningen (Nuttavoot, Kongdee, Romlin, 
Sangsrikum, Tongin, 2008).  

The Seco Way den fastlagda strategin bygger i huvuddrag dels på att Secos synsätt skiftar 
från produktfokus till en ökad grad av lösningsförmåga. Strategin bygger även på en övergång 
från en federation av nationella verksamheter till en globalt nätverkande organisation, i syfte 
att erbjuda värde baserat partnerskap och därmed förutsättningar för snabbare tillväxt. Den 
fastlagda överordnande målsättningen är att växa snabbare den marknaden och att år 2010 ha 
ökat marknadsandelen med en procent relativt positionen 2005. En ökad grad av lösningsori-
entering förutsätter såväl en större kundnärhet som förmåga att ta hand om specifika kund-
önskemål. Kundnärhet och förmåga att möta kundens behov kräver en hög teknisk kompe-
tens. Teknisk utbildning har av detta skäl getts prioritet genom koncerngemensamma utbild-
ningsprogram som vunnit stort genomslag. En viktig byggsten i det globalt sammanlänkande 
företaget är gemensamma program, som samtliga länder och enheter jobbar med. De två prio-
riterade koncernprogrammen är kontinuerliga förbättringar och värde baserad säljträning (Se-
cos årsrapport 2007, s. 6).  

Under 2007 har Seco Tools genomfört ett internt utbildningsprogram riktat mot samtliga an-
ställda för att öka förståelsen och engagemanget för den strategiska planen The Seco Way . 
STEP - Seco Technical Education Programme. För att ytterligare öka kunskapen och stödet 
till kunder och egna medarbetare inom området skärande bearbetning har Seco Tools tillsatt 
en Chief Technical Education Manager . Syftet är att leda och utveckla företagets egna nät-
verk av specialister inom STEP, Seco Tools Technical Education Programme. Syftet med 
STEP-programmen är att anordna, utveckla och följa upp tekniska utbildningsprogram som 
genomförs för medarbetare och kunder i hela världen.  
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Programmen utbildar tekniker om de senaste verktygssystemen och skärteknologierna i syfte 
att hjälpa dem att förbättra produktiviteten i metallbearbetningsprocesserna. Mer än 15 000 
har under de senaste två åren deltagit i någon form av STEP-program (Secos årsrapport 2007, 
s. 14). Företagets lokala STEP chef är Ekkaluck Sangsrikum som är teknisk chef. Ekkaluch 
ska inom en snar framtid åka till Holland för att få utbildning i STEP-programmet. Det är för-
sta gången företaget skickar någon av sina anställa på STEP-utbildning (Sangsrikum, 2008).  

4.8.1 Personalutbildning  

Tongin har sedan tidigare fyra års erfarenhet från försäljning- och marknadsföringsjobb. Mera 
fokus på kundbesök och kundanalysövningar från den interna utbildningen, inte bara pappers-
träning hade önskats av Tongin.  Han har besökt Singapore tre gånger för STEP - träning, the 
Seco Way och även varit till Kina på teknikdagar (Tongin, 2008).  

Kongdee har tidigare jobbat med elektronikutrustning. Hennes ansvarsområde är de interna 
administrativa säljrutinerna, hon åker aldrig ut på kundbesök. Hon har fått samma grund-
läggande träning som Tongin, men med mindre fokus på direkt kundförsäljning, men efterly-
ser mer träning på Info Link, vilket i skrivande stund är planerad för de anställda. Tanken var 
att säljarna skulle hjälp henne mera, men de har inte så gott om tid. Kongdee var till Kina pre-
cis när hon anställdes och hon har också varit på marknadskonferens i Malaysia (Kongdee, 
2008).  

Innan Sangsrikum började på företaget jobbade han med liknande arbetsuppgifter i tre år. Han 
åker till nya och gamla kunder tillsammans med någon av säljarna som tekniskt stöd 2-3 
gånger i veckan. Genom sin förra arbetsgivare kände han till Seco. Han har genomgått samma 
interna utbildning som övriga säljare. Under den interna utbildningen skulle han ha velat ha 
mera maskinkunskap och träning på CAD CAM, ett mjukvaruprogram som han idag behärs-
kar och använder sig av i sitt arbete.  Han har besökt Singapore fyra gånger, Kina fyra gånger 
och Indien, Japan, Frankrike och Holland en gång (Sangsrikum, 2008).  

Abe är den äldsta personen på företaget, i medelåldern. Han har bott utanför Japan i 14 år, och 
har en djup erfarenhet av samma industri och har rest i tjänstens vägnar i hela världen. Den 
huvudsakliga uppgiften för hans del är att öppna upp dörrarna till de japanska företagen och 
presentera kunden för säljarna som sedan tar över. Därför är han inte lika involverad i säljar-
nas jobb vad gäller utbildning och uppföljning (Masahiko, 2008).  

Nuttavoot är den yngsta säljaren, 27 år och har tidigare jobbat med tillverkning i samma 
bransch, men han har ingen erfarenhet från försäljnings- och marknadsföringsarbete. Det enda 
han saknar från den interna utbildning, är mera fokus på de olika produkterna. Han har varit 
till Singapore två gånger för utbildning och till Malaysia på marknadskonferens (Nuttavoot, 
2008).  

4.8.2 Kundutbildning  

Utbildning är ofta en viktig del av marknadsföringsjobbet mot kunden. Utbildningar kan in-
nehålla allt från specialutbildning av en viss produkt till en mera generell utbildning inom 
skärande bearbetning. En viktig komponent i erbjudandet är utbildningsprogrammet STEP 
(Seco Technical Education Programme). Beroende på kundernas behov sker utbildning hos 
Seco Tools eller på plats hos kunden (Secos årsrapport 2007, s. 21). 
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Säljarna besöker andra dotterbolag 3-4 gånger per år i samband med utbildning främst i Syd-
ostasien; Singapore, Indien, Europa och Sverige. Teknikdagar ges i Kina där Seco har till-
verkning. Kina är viktig för teknikdagarna, då företaget köper specialprodukter från Kina. 
Regionsmöten anordnas i Indien och Singapore. Alla anställda var för första gången på mark-
nadskonferens i Malaysia förra året (Kongdee, Nuttavoot, Romlin, Tongin, Sangsrikum, 
2008).           
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5 Analys  

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet från de sju intervjuerna i förhållande till 
de teoretiska referenser vi tagit fram. Här förs en diskussion som utgått ifrån de problemfrå-
gor som ställts i det inledande kapitlet. Analysen lägger grunden för de slutsatser som kom-
mer i det avslutande kapitlet. 

 

5.1 Analys av hur Seco Tools arbetar utifrån de kulturella dimensionerna  

För att ett företag skall kunna bli mer effektivt vid affärsförbindelser på världsmarknaden så 
måste det, enligt Hofstede, förstå andra kulturer. På den thailändska marknaden marknadsför 
sig Seco Tools till företag som både är inhemska och internationella. Att känna till och utgå 
ifrån hur de olika kulturella värderingarna påverkar affärerna är därför nödvändigt.   

För ett svenskt företag i Thailand upplevs maktdistansnivån högre än vad man är van vid. I 
Thailand accepteras att makten är ojämnt fördelad inom företag och i familjer. Förhållandet 
på arbetsplatsen är mycket könsrollsbundet och hierarkiskt. Yngre personer har mindre att 
säga till om och bugar åt äldre för att visa sin respekt, här är chefen chef . Det spelar ingen 
roll att han tillåter de anställda att komma med egna idéer och initiativ, kulturen är den att 
chefen skall tycka och de anställda skall bara jobba , säger Romlin i intervjun. Detta resulte-

rar i avsaknad av feedback och öppna diskussioner med inputs vid problem. Genom utbild-
ning tränas de anställda bland annat till att komma med idéer. De yngre tar lättare till sig de 
nya idéerna jämfört med äldre. Att anställa yngre säljare istället för äldre görs just i syftet att 
de är mer formbara och inte lika kulturellt bundna som de äldre. Eftersom Seco Tools är ett 
ungt företag på den thailändska marknaden är det en fördel att anställa säljare i 30 års åldern 
som kan växa och utvecklas inom företaget.  Motivationen är också högre hos de yngre än hos 
de äldre, som visserligen har större erfarenhet, men kanske väntar på att snart få gå i pension.   

Seco Tools tar hänsyn till den maktdistans som råder i Thailand. Detta märks exempelvis vid 
kundbesök där säljaren, för att kunna identifiera kundens verkliga behov inte pratar med arbe-
tarna på golvet, i närvaro av andra anställda med högre positioner. Kulturen tillåter inte någon 
att motsätta sig ledningens åsikt. För att förstå maskinoperatörens behov, som kan vara helt 
andra än vad ledningen uppfattat, tar säljaren ett enskilt samtal med dem. Att ta hänsyn till 
flera åsikter resulterar i att Seco Tools lättare kan identifiera kundens verkliga behov och er-
bjuda en bra lösning.  

Familjegruppen, den inre gruppen, är viktig i Thailand, vilket visar på att samhället är kollek-
tivistiskt. Hofstede förklarar det kollektivistiska samhället som en kultur där förtroende och 
lojalitet under lång tid byggs upp i familjegruppen. Gruppmedlemmarnas regler överskuggar 
andra regler i samhället. Alla tar fullt ansvar för familjemedlemmarna och gruppens intressen 
går före individens. Inte sällan är den anställdes lön inte individens , utan den ska fördelas 
med andra i den inre gruppen. De västerländska företagen upplever att thailändare är mindre 
lojala mot sitt företag jämfört med hemmamarknaden. Romlin menar att de lätt byter arbets-
plats om de får högre lön på ett annat företag. Det som idag görs för att motverka att de an-
ställda byter arbetsplats är årliga löneförhöjningar, en pensionsförsäkring och ett bonussy-
stem. I intervjun säjer Romlin att de anställda är mer lojala till sig själva . Detta kanske kan 
förklaras med att den anställde har ett stort ansvar gentemot sin inre grupp. Inkomsten som de 
erhåller ska fördelas på medlemmarna, och hur stor lönen är, blir då viktigare än lojaliteten 
mot företaget.   



 

39 

Gruppkänslan bland de anställda på företaget upplevs som stark och de arbetar mot gemen-
samma uppsatta mål. Detta har delvis STEP utbildningen bidragit till. De anställda har efter 
utbildningen fått en ökad gruppkänsla. Ekkaluck vill dock ha mer informationsutbyte mellan 
kollegorna. Idag blir det en del onödiga dubbeljobb när vissa inte informerar vad som gjorts i 
olika ärenden. Detta tyder på att företaget med fördel skulle kunna arbeta mer på att förbättra 
samarbetet och informationsutbytet mellan de anställda. Det skulle öka effektiviteten bland de 
anställda.    

Maskulinitetsindexet för Thailand är relativt lågt enligt Hofstede. Thailand har ett högre index 
än Sverige, då märkesfixeringen enligt Romlin är större i Thailand jämfört med Sverige. 
Makt, rikedom och status är viktigt i Thailand. För att växa på marknaden måste Seco Tools 
positionera sig som ett proffsigt och känt märke. Det är inte lika troligt att en kund köper va-
ror av ett mindre känt märke. Idag har Seco Tools 5 % marknadsandel, och fortsätter att växa 
trots den höga konkurrensen. Genom att bli kändare ökar möjligheterna att vinna marknads-
andelar på en märkesfixerad marknad. Därför är det viktigt att företaget satsar ytterligare på 
att förbättra sitt marknadsföringsarbete i syfte att skapa en ökad märkesmedvetenhet hos kun-
derna.  

Thailand har ett relativt högt osäkerhetsundvikande index, enligt Hofstede. I ett sådant sam-
hälle har befolkningen blivit programmerade sedan barndomen att känna sig bekväma i struk-
turerade omgivningar, så lite som möjligt bör ändras. Konflikter undviks genom lagar och 
regler som skall försöka inge trygghet och undvika förändringar. Romlin nämner också i in-
tervjun att Thailand har många detaljerade och omfattande lagar och förordningar. Det fram-
går också att han uppfattar att de anställda fungerar bäst när de får detaljerade instruktioner 
om hur saker och ting skall utföras.  Kulturen uppmuntrar ej till idéströmningar, detta kan 
bero på att de från barndomen präglats av att undvika risker och nya idéer, så lite som möjligt 
skall ändras.    

Det höga säkerhetsundvikandet i kombination med den höga maktdistansen försvårar ytterli-
gare arbetet med att få de anställda att bli mer delaktiga i diskussioner. De vill ändra på så lite 
som möjlig och har svårt att själva komma med nya idéer och feedback vid problemlösning. 
Under STEP-utbildningen har dock de anställda bland annat haft gruppdiskussioner där de 
uppmuntrats till att komma med fler inputs.   

Det visar på hur viktig kompetensutveckling bland de anställda är. Genom rätt lärande kan 
företaget lättare forma de anställda så att de blir mer delaktiga i företaget. Om de anställda nu 
börjat komma med egna idéer och förslag på förbättringar är det en ovärderlig fördel.   

5.2 Analys av relationsmarknadsföringen  RM  

Seco Tools arbetar till stor del med fokus på kundens behov. Efter att ha tagit reda på vad 
kunden har för behov presenterar försäljarna en helhetslösning. Seminarierna är ett bra tillfälle 
att bygga upp en trygghet och förtroende till kunden. Det är också en av de aktiviteter som 
företaget tycker är en av de effektivaste sätten att marknadsföra sig på. Oftast åker säljaren ut 
till kunden flera gånger och det skapar en relation mellan parterna. De litar nu på varandra och 
är öppna för att göra upprepade affärer sinsemellan. Relationer skapar enligt Gummesson 
trygghet och parterna ökar tilliten till varandra.  
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Regelbundna seminarier, kundbesök, e-mail och utskick av erbjudanden görs under året, till 
befintliga, potentiella och även till mindre viktiga kunder. Företaget har en nära kontakt med 
kunden och ibland även kundens kund. Ibland träffar Romlin slutkunder tillsammans med 
distributören i samband med en golfrunda. Dessa möten är viktiga och bidrar till långvariga 
relationer mellan parterna. Däremot verkar det som att företaget, på grund av tidsbrist, inte 
satsar lika mycket RM på de egna viktigaste kunderna som fås genom direktförsäljningen. 
Här har Seco Tools möjlighet att utveckla sina relationer. Det lönar sig i längden att bygga 
upp relationer med de stora kunderna. Här kan företaget bygga upp nya nätverk, vilka kan ge 
nya kontakter som leder till nya kunder. RM bygger på relationer med mer eller mindre alla 
parter i nätverket. Att även kunna se till vad kundens kund har för behov och att försöka till-
fredsställa dem, har företaget bara att vinna på. Uppbyggnaden av nya långvariga relationer 
som bidrar till nya nätverk är säkerligen en aktivitet som skulle leda till ytterligare förbättrat 
resultat för företaget. Gummesson betonar att en relation är dubbelriktad och att det innebär 
att det finns en relation mer eller mindre mellan alla parter i nätverket.  

Människor föredrar att göra affärer med kända än med okända. I vissa kulturer är det mera 
vanligt än i andra beroende på hur stark gruppkänslan är i den aktuella kulturen. I stycket in-
nan har redan nämnts att Thailand, enligt Hofstede, är ett kollektivistiskt samhälle, där 
gruppmedlemmarna är viktigare än individen. Gruppkänslan är stark. Familjen, avgångsklas-
sen, grannar, arbetskollegor är några exempel på olika grupperingar en individ kan tillhöra. 
Att utifrån grupperna kunna utnyttja olika nätverk för att få tillgång till de rätta kontakterna 
kan ett företag vinna mycket på. Företaget har tagit vara på flera sådana möjligheter.  

Romlin berättar i intervjun att företaget är medlem i svenska handelskammaren och att han 
sitter i styrelsen för svenska handelskammaren i Thailand.  Här kan svenska affärsmän få 
uppdaterad information från Sveriges ambassad om bland annat vad som händer inom svensk 
politik och industri, och om den politiska situationen i Thailand. Efter mötet kan de svenska 
affärsmännen utbyta erfarenheter med varandra. Genom att ta vara på det existerande nätver-
ket bland svenskar i Thailand kan företaget skapa nya relationer som i sin tur leder till nya 
kontakter inom affärslivet.  

Tongin har haft nytta av sitt nätverk från universitetet vid kontakter med vissa kunder. Han 
förklarar att 40 % utav alla ingenjörer i Thailand har studerat på samma universitet. De träffas 
årsvis där möjligheten att utbyta information och erfarenhet ges.  Kongdee utnyttjar sitt kon-
taktnät som hon har byggt upp från sin tidigare arbetsplats och Romlin vänder sig till andra 
västerländska företag på marknaden.  

Masahikos breda kontaktnät bland den japanska kolonin i Bangkok fyller en stor funktion i 
hans arbete som i huvudsak går ut på att introducera japanska kunder för företaget. Japaner 
tycker inte om förändringar och de japanska kunderna handlar aldrig från en okänd leverantör. 
Masahiko tar kontakt med de japanska företagen och presenterar varumärket som för dem är 
okänt. Därefter lämnar han över kontakten till säljaren. Det gemensamma språket och faktum 
att de är landsmän och tillhör samma kultur ökar trygghetskänslan. Masahiko behöver inte 
läsa in sig på den japanska kulturen utan är själv en del av den, vilket ökar förtroendet mellan 
parterna i affärssammanhang.  
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Masahiko nämner i intervjun att säljarna inte följer upp de potentiella japanska kunderna till-
räckligt. Det kan finnas olika orsaker bakom det, en kan vara att de anställda säljarna inte har 
tid. I intervjun framkommer att nyanställning planeras, vilket kanske kan avlasta de nuvaran-
de säljarna, så att de har mer tid att följa upp potentiella kunder. Det viktiga är att företaget 
hittar orsaken till problemet, så att flera av de potentiella japanska kunderna blir Secos.  

Seco Tools anställer i första hand säljare som har erfarenhet inom branschen. Detta innebär att 
de redan har byggt upp ett nätverk av tidigare kontakter. Om var och en av de 17 anställda 
utnyttjar sitt personliga nätverk, kan företaget nå ut till nya kunder. Förtroendet till företaget 
ökar hos kunden om den fått rekommendationer från någon som de känner.  

Seco Tools bedriver till stor del just relationsmarknadsföring. Istället för att skicka ut en pro-
duktkatalog till en potentiell kund, tar företaget personlig kontakt genom besök. Vid första 
besöket görs en bedömning av problemet som följs upp av ett återbesök där olika verktyg 
provkörs. Därefter skräddarsys en offert som är anpassad till de identifierade behoven. Den 
personliga kontakten där företaget först identifierar kundens behov och sedan bemöter och 
tillgodoser dem är relationsmarknadsföring.   

5.3 Analys av Seco Tools marknadssegmentering 

För att kunna tillmötesgå kundens behov på bästa sätt behövs en marknadssegmentering. Alla 
produkter passar inte alla kunder, utan konsten är att dela in dem i kundgrupper som har likar-
tade karaktärer. Enligt Doyle bör ett företag segmentera sina kunder utifrån slutkundens kund, 
organisationstyp, organisationens storlek, geografisk lokalisering, användning och inköpsor-
ganisation. Seco Tools har en fungerande segmentering av sina kunder. Vid första mötet till 
exempel efter en mässa delas kunderna upp mellan säljarna beroende på vilken region kunden 
tillhör. Via information från webben kontrolleras omsättningen, för att få en uppfattning om 
hur stora marknadsandelar företaget kan vinna på den potentiella kunden. De största kunderna 
får störst uppmärksamhet, och de mindre betydelsefulla lägger företaget inte ner så mycket tid 
på. Säljarna tar kontakt med de potentiella kunderna via telefon för att höra sig för om kunden 
har några problem och detta leder oftast till ett kundbesök, där säljaren tittar på en helhetslös-
ning för kunden.   

När en kund registreras på Seco Tools så matas kunduppgifterna som exempelvis kundnum-
mer, kredittid, OEM 

 

maskinbyggare eller distributörer, försäljningsområde, storlek, rabatt-
struktur och antal maskiner in, och i samband med detta sker en segmentering av kunden. Ef-
ter segmenteringen av kunden registreras den nya ordern i ett datasystem, om inte detta görs 
kan företaget inte beställa verktyg och utfärda fakturor i systemet. Ordersystemet är direkt-
kopplat till moderbolaget.      

Regelbundna e-mail skickas ut till samtliga kunder och kontinuerliga kundbesök görs för upp-
följning. Vid en ny produktlösning kontaktas de potentiella och existerande kunderna. Ibland 
vänder sig företaget till vissa kundgrupper med erbjudande av rabatter i samband med lanse-
ring av nya produkter.   
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En separat marknadsstrategi finns i praktiken för de kunder som genom sin storlek ger Seco 
Tools stora marknadsandelar på den thailändska marknaden De fem största kunderna som 
identifieras får bland annat tillgång till speciella kundseminarier med praktisk träning.  

B2B marknaden domineras oftast av ett mindre antal större köpare. Doyle menar att i den 
industriella marknaden är beslut- och inköpsprocessen mer komplicerad jämfört med konsu-
mentmarknaden. För att identifiera den processen bör man veta hur inköpsorganisationen ser 
ut. Utifrån den kulturella dimensionen har vi konstaterat att maktdistansen på den thailändska 
marknaden är stor. I och med det kan slutsatsen dras att de flesta företag här är mer eller 
mindre centraliserade. Det betyder att det är ledningens åsikt som väger tyngst och liten hän-
syn tas till den tekniska avdelningens åsikter. Enligt Doyle, är det normalt sett priset som är 
huvudfaktorn för inköparna, prestation och specifikationer för den tekniska avdelningen och 
ekonomiska mått för ledningen. I de fall där viktiga kunder reagerar på priset, och inte väger 
in den tekniska avdelningens åsikter, försöker Seco Tools trycka på andra viktiga faktorer. 
Det som tas upp är snabb leveranstid och kostnadsreduktionens effektivitet som fås genom 
rätt slags verktygslösning. Maskinerna kan tillverka fler enheter och kapaciteten ökar.  

5.4 Analys av försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

Det som är grundläggande för marknadsföringsplanering och kontrollen av den är en upp-
skattning av marknadens potential och försäljningsprognoser.  

Seco Tools utför regelbundna långsiktiga försäljningsprognoser där de bland annat mäter bil-
tillverkningens omsättning på den thailändska marknaden mot den egna försäljningen. Inom 
biltillverkningsindustrin finns flera av företagets största kunder, därför är denna mätning vik-
tig för företagets prognoser. Chefen presenterar en omfattande styrelserapport för ledningen 
var tredje månad som innehåller försäljningsprognoser och en verksamhetsberättelse. Idag 
finns det mycket information som kan användas som underlag för marknadsundersökningar 
att hämta från Internet.  Här kan man hitta konkurrensinformation, kunddata, ekonomisk in-
formation, politisk data och tekniska trender, vilket Seco Tools använder sig utav. Innan före-
taget tar kontakt med en potentiell kund, undersöker säljaren data om kunden som hittats via 
webben. Via den Svenska Ambassaden i Thailand uppdateras företaget om den politiska situa-
tionen i landet och får även information om svensk politik och industri.  

Företaget erhåller förståelse för kundernas omgivning och behov genom sina seminarier, där 
en direktkontakt sker mellan parterna. Kundbesöken ger företaget möjlighet att samla in in-
formation om kundens nuvarande och framtida behov. Detta görs idag enbart genom egna 
iakttagelser och observationer på plats och via information från Internet. Hos de befintliga 
största kunderna ska säljarna göra uppföljningar och utvärderingar. En viktig källa till insam-
lande av god information skulle företaget även kunna få genom en enkätundersökning. Av 
intervjun framgår att företaget aldrig utfört sådana marknadsundersökningar. Enligt Hutt och 
Speh är enkätmetoden särskilt användbar för att kunna uppskatta potentialen för nya produk-
ter och för utvärderingen av olika kunders potentiella inköpsvolym. Vidare är det viktigt att 
Seco Tools får information om vad kunderna tycker om deras kataloger, hemsida och kund-
seminarier. Att genom utvärdering få information direkt från kunderna ger ökad kunskap för 
företaget om vilka marknadsföringsverktyg som fungerar bäst. Detta fås bäst utav att genom-
föra regelbundna enkätundersökningar.   
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För närvarande görs det inga utvärderingar av hur många besökare som går in på företagets 
hemsida. I juni ska Jiripa åka till Singapore för att få utbildning, så att hon kan underhålla den 
lokala hemsidan och ett software program ska installeras som ska mäta klickfrekvensen. Det 
är bra att företaget satsar på att förbättra sin hemsida och gör undersökningar över hur många 
som besöker den.  

5.5 Analys av annonseringar och marknadskampanjer  

För att kunna ta större marknadsandelar på en marknad måste Seco Tools bli ett mer känt va-
rumärke. Att synas och bli igenkänt är viktigt. Detta kan uppnås genom annonskampanjer i 
kombination med planerade försäljningskampanjer. Det är så man genomför en effektiv 
marknadsföringsstrategi, enligt Hutt och Speh. 

5.5.1 Annonsering  

Seco Tools annonserar månadsvis i lokala tekniska tidskrifter. På så sätt når de ut till en stor 
grupp kunder till en rimlig kostnad. Avsikten med annonseringen är främst att hjälpa företaget 
att bli ihågkommet och känt för sina produkter. Det är bra om kunderna har sett annonserna 
och förknippar märket med företaget vid kundbesöken och det är det som Hutt och Speh me-
nar att affärsannonsering gör. Den skapar oftast en medvetenhet om leverantören och dess 
produkter. Enbart annonseringen skulle inte ge så mycket försäljning. Utan den måste kombi-
neras med personlig försäljning, vilket företaget arbetar med. Det som dock kan påpekas när 
det gäller annonseringen är att företaget inte har några specifika mål med dessa kampanjer 
förutom när det gäller nyckelprodukterna, utan det är mera en fråga om en positionering från 
företagets sida.   

Här återkommer vi till det som behandlades i föregående stycke, behovet av en grundligare 
marknadsundersökning med hjälp av enkätundersökningar. Att få veta vad kunderna tycker 
om annonserna borde vara av intresse för företaget.   

5.5.2 Personlig försäljning   

Det är genom den personliga försäljningen som de flesta affärer slutförs. Enligt Hutt och Speh 
består affärsmarknadsföringskommunikation av annonsering, försäljningskampanjer, person-
lig försäljning och utbildning. Om en försäljare ska lyckas med att tillgodose kundernas behov 
behöver han en bred kännedom om företagets egna produkter, kundens affärer, kunskap om 
produktutvecklingen på marknaden, sina konkurrenter och vad slutkunden har för affärer.   

Enligt Seco Tools är det effektivaste marknadsföringssättet kundseminarierna. Genom kund-
utbildningen får företaget möjlighet att demonstrera sina nya produkter. Företaget har själva 
upptäckt att detta är den marknadsföringsaktivitet som fungerar bäst och ger bra resultat.  Det 
är här de har kundens fulla uppmärksamhet. Genom att utveckla kundseminarierna ytterligare 
kan de bli ännu effektivare och öka sina marknadsandelar på marknaden. Detta skulle lämpli-
gast kunna göras genom att ta reda på hur kunden vill ha det. Kundens åsikter är viktiga och 
då kommer åter den viktiga marknadsundersökningen in i bilden.   
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Inga kataloger skickas ut, utan en produktpresentation sker genom personliga möten, kundbe-
sök. Detta på grund av risken att kunden väljer helt fel verktyg, då de oftast inte har kunskap 
om vad de behöver. Den första kontakten med kunden sker via mail eller per telefon då de 
tillfrågas om möjligheten till att få göra ett kundbesök. En undersökning om vilka verktyg 
kunden kan vara intresserad av görs innan besöket. I detta läge kan säljaren via Internet få 
nödvändig information om kundens produkter, slutkund och hur stora de är på marknaden.  
Efter besöket på kundens fabrik har säljaren identifierat problemen och kundens behov. Nu 
presenteras en helhetslösning, med förslag på olika verktyg som provkörs vid det andra besö-
ket. Efter detta görs en offert till kunden. Uppföljning och regelbundna mailkontakt görs efter 
avslutad affär.   

5.5.3 Mässor    

Seco Tools deltar i en mässa i Bangkok en gång per år 

 

Metalex. Detta är en viktig del av 
marknadsföringen med unika möjligheter för företaget att visa och demonstrera sina produk-
ter. Precis som Hutt och Speh rekommenderar, så inleds förberedelserna inför mässan någon 
månad innan med annonseringskampanjer i tekniska tidskrifter. Här presenteras nyckelpro-
dukterna och information ges om vilket nummer på båset företaget kommer att ha på mässan. 
Till de 20 största kunderna skickas en personlig inbjudan till Metalex ut.   

Det är en stor mässa som pågår i 4 dagar med 30000 besökare. Seco Tools monter hade 200 
stycken besökare förra året. Här får företaget möjlighet att öka sitt anseende ytterligare och 
kan introducera nya produkter till många deltagare. Företaget demonstrerar hur verktygen 
fungerar i verkligheten och produktfilmer visas på video. Detta ger kunden erfarenhet om hur 
produkterna fungerar. Säljarna kan här identifiera potentiella kunder. De fyller i ett formulär 
med kunduppgifter. Kunderna delas sedan upp på säljarna som gör undersökningar för att 
utvärdera vilka kunder som det är värt att följa upp. Eventuella potentiella kunder registreras i 
infolänk, kunddatabasen och avslutningsvis utvärderas resultaten av mässan.   

Att delta i den årliga mässan bidrar med största sannolikhet till att stärka märkesmedvetenhe-
ten inom branschen. Troligtvis kan även denna marknadsaktivitet förfinas och bli ännu mer 
lyckad genom att bättre undersöka marknadens behov. Det är en stor mässa och säkerligen 
hög konkurrensen, men om Seco Tools vill öka sina andelar på marknaden, bör fler än 0.66% 
av besökarna besöka deras monter.   

5.5.4 Rekrytering av försäljningspersonal   

Chefen för Seco Tools i Thailand föredrar att anställa säljare i 30 års åldern som har någon 
form av tidigare erfarenhet i branschen. Anledningen till att yngre föredras är att företaget 
själv är ganska nya på marknaden och målet är att den anställda ska stanna, utvecklas och 
växa med företaget. De äldre är inte lika motiverade i sitt arbete som de yngre säljarna, de 
väntar mer på att få gå i pension. En annan viktig aspekt är den kulturella biten, de yngre är 
lättare att forma än de äldre som har svårare till förnyelse. Tongin menar däremot att fler äldre 
säljare med längre erfarenhet bör anställas för att hjälpa till att få märket mer känt på markna-
den. Idag har företaget 5 % marknadsandel på en marknad med stenhård konkurrens. De äldre 
kanske skulle kunna bidra med en del nya nätverk som de byggt upp under sin arbetstid.  
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Hutt och Speh menar att valet mellan erfaren och oerfaren personal beror på företagets stor-
lek. Mindre företag har inte råd med att förstora utbildningskostnader och anställer därför 
gärna utbildad och mer erfaren personal. Seco Tools utbildar själv sin personal, vilket kan 
förklara valet av att föredra att anställa yngre säljare.   

Företaget har vuxit på den thailändska marknaden med 150 %, sedan starten. För att kunna 
växa ytterligare planeras inom kort nyanställningar av säljare. Detta vore bra då det verkar 
som om de anställda idag prioriterar bort en del på grund av tidsbrist.   

5.5.5 Utbildning    

De nyanställda på Seco Tools genomgår en utbildning där de får kännedom om produkter, 
marknadssegment, konkurrenter, och hur de ska nå ut till kunder. Under denna tid går den 
nyanställde dubbelt med en erfaren säljare. Tillsammans besöker de olika distrikt, och till-
bringar även tid på kontoret för inlärning av kontorsrutinerna som orderhantering och att ta 
emot kundsamtal per telefon. Interna riktlinjer hur säljarna ska agera vid ett kundbesök, mäs-
sor och dylikt introduceras genom den interna försäljningsutbildningen. Tongin upplevde 
dock att för lite fokus låg på kundbesök och kundanalys under denna utbildning.   

Att utbilda och träna upp ny personal är viktigt. Här kan företaget genom att utveckla och 
förändra den befintliga utbildningen, få säljarna att från start bli mer effektiva. Detta leder i 
sin tur till ytterligare förbättrat resultat. Enligt Hut och Speh ska nyanställda tränas till en 
ännu bredare kunskap i marknadskunskap, kommunikationsskicklighet, lyssningstekniker, 
klagomålshantering och industrikännedom. Detta bygger upp självförtroendet och hjälper till 
att uppnå marknadsföringsprogrammets mål. Det är viktigt att träningsprogrammen är väl 
utformade för att förbereda nya säljare inför försäljningsprocessen.   

Vidare, menar Hutt och Speh, ska erfaren personal regelbundet få vidareutbildning för att yt-
terligare förbättra sin yrkesskicklighet. Detta för att de regelbundet ska bli uppdaterade och få 
kunskap om nyheter som ny teknik, nya produkter och ändrad marknadsföring.   

Seco Tools har flera utbildningar som de regelbundet erbjuder sina anställda. En viktig ut-
bildning är teknikdagarna i Kina, dit de mest erfarna säljarna skickas. Här ges information om 
de nya produkter som skall ut på marknaden. Därefter hålls lokala teknikdagar i Bangkok till 
medarbetare och distributörer, där Ekkaluck Sangsrikum är teknisk chef och lokalt ansvarig.  

Under 2007 har Seco Tools genomfört ett internt utbildningsprogram riktat mot samtliga an-
ställda för att förståelsen och engagemanget för den strategiska planen The Seco Way . 
STEP-Seco Technical Education Programme. Syftet med STEP-programmen är att anordna, 
utveckla och följa upp tekniska utbildningsprogram som genomförs för medarbetare och kun-
der i hela världen. Programmen utbildar tekniker om de senaste verktygssystemen och skär-
teknologierna i syfte att hjälpa dem att förbättra produktiviteten i metallbearbetningsproces-
serna. Ekkaluck Sangsrikum ska genomgå utbildningen i Holland i juni i år.  

Säljarna får utbildning även på andra dotterbolag runt om i världen och samtliga anställda 
deltog på marknadskonferensen i Malaysia förra året.  

Kunden erbjuds utbildning i olika områden, det är en del av marknadsföringsjobbet. Det kan 
vara specialutbildning av en viss produkt eller mer generella utbildningar inom exempelvis 
skärande bearbetning. De erbjuds även utbildningsprogrammet STEP.  
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Företaget verkar erbjuda de anställda bra vidareutbildningar som förbättrar deras yrkesskick-
lighet och ökar engagemanget bland de anställda. Det som saknas är en förbättrad utbildning 
för de nyanställda. De nya säljarna måste bli väl förberedda och ha ett bra självförtroende när 
de efter utbildningen själva ska ta tag i säljprocessen. 
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6 Slutsats  

I detta avslutande kapitel förs en slutdiskussion, som utgår ifrån den gjorda analysen. Re-
kommendationer på utveckling och förbättringar ges och förslag på framtida studier presen-
teras. 

 

6.1 Slutdiskussion   

Författarnas syfte med uppsatsen var att utvärdera hur Seco Tools marknadsför sig i Thailand, 
och ge rekommendationer på vad företaget bör förbättra i sitt marknadsföringsarbete. Detta 
för att lyckas med att skapa en märkesmedvetenhet hos kunderna och därigenom ta ytterligare 
marknadsandelar. Författarna har också undersökt hur företaget anpassat sitt marknadsfö-
ringsarbete till den lokala kulturen.  

Utifrån den gjorda analysen har vi tagit fram flera viktiga slutsatser som visar på att vårt syfte 
med undersökningen är uppnådd.  

Företaget har förstått vikten med personlig försäljning vilket främst bedrivs genom kundbesök 
och kundseminarier hos kunden, de upplever själva att seminarierna ger ett bra resultat. Duk-
tiga och motiverade säljare som kan sin sak, och som kan upptäcka kundens behov är en för-
utsättning för att denna marknadsaktivitet skall bli lyckad. Därför är det viktigt med bra ut-
bildningar för de anställda. Företaget har flera bra utbildningar för de anställda på plats och på 
andra dotterbolag världen över. Vi tror dock att utbildningen som alla nyanställda genomgår 
skulle kunna förbättras. Mera praktik där säljarna får lära och öva sig på kundbemötande, 
skulle leda till ökad självkänsla som i sin tur förbättrar relationen mellan säljare och kund 
redan från start. Företaget växer och har som mål att bli ännu större på marknaden. Därför 
anser vi att det är ett bra beslut företaget har tagit om att rekrytera ytterligare personal. Försäl-
jarna hinner idag inte följa upp alla potentiella kunder och vårda relationerna till de befintliga 
kunderna.   

För att kunderna ska få kännedom om företaget och dess produkter annonseras det regelbun-
det i tekniska tidskrifter och företaget deltar i mässor. Dessa aktiviteter fungerar bra visar 
egna utvärderingar. Företaget saknar viss kännedom om vad kunden tycker. Här tycker vi att 
mycket information finns att hämta. Kundens åsikter är viktiga och bidrar till information om 
kundens nuvarande och framtida behov. Att regelbundet genomföra enkätundersökningar 
skulle kunna förbättra och förenkla det framtida marknadsföringsarbetet för företaget. De 
mest effektiva marknadsverktygen skulle lättare kunna implementeras och förbättras så att 
ytterligare marknadsandelar kan tas.   

Andra aktiviteter som leder till kundkontakter är företagets och de anställdas egna nätverk. 
Nya relationer både privat och i affärssammanhang skapar nya viktiga nätverk på en marknad 
där de rätta kontakterna leder till nya potentiella kunder. Företaget har nära relationer med 
kunden, men satsar olika mycket på relationerna mellan de olika aktörerna på marknaden, 
detta beror bland annat på resursbrist. Att det kommer tillskott i form av nyanställning av per-
sonal är bra för här kan företaget göra mer. Vi tror att om de lägger ner mer tid på att bygga 
upp och vårda sina viktigaste kunder, som de får vid direktförsäljning, så kommer det att in-
nebära nya möjligheter i form av nya kontaktnät med fler potentiella kunder. Detta ökar möj-
ligheterna till att växa och bli ett mer känt varumärke på den thailändska marknaden.   
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Företaget har ur flera aspekter anpassat sig till den thailändska marknaden. Den nya utbild-
ningen STEP har bidragit till ökad gruppkänsla på arbetsplatsen och övat personalen till att 
komma med fler egna idéer. Att forma och utbilda personalen till att få en gruppkänsla med 
gemensamma mål tror vi ökar lojaliteten gentemot företaget. Andra exempel på att företaget 
är effektivt i sina interkulturella kommunikationer vid affärer, märks vid kundbesök. Säljaren 
tänker och tar hänsyn till att maskinoperatören inte kan tala fritt framför ledningen. För att nå 
ut till de japanska kunderna som aldrig gör affärer med företag de inte känner till, använder 
sig företaget av den japanske säljaren Masahiko. De ovan nämnda exemplen tyder på att före-
taget är väl medvetet om hur viktigt det är att anpassa sig till marknaden utifrån den kulturella 
dimensionen. Detta bekräftas också utav de anställda som samtliga svarade ja på frågorna om 
de tyckte att marknadsföringen var anpassad till den thailändska marknaden.   

6.2 Författarnas rekommendationer  

Efter att ha utvärderat hur Seco Tools marknadsför sig i Thailand har vi kunnat konstatera att 
företaget har ett väl fungerande marknadsföringsarbete inom många områden. Det finns dock 
en del förbättringar som kan göras för att lyckas med målet att kunna ta ytterligare marknads-
andelar. Det som författarna upplever kan förbättras är:  

 

Förbättra utbildningen för de nyanställda 

 

det är viktigt att de nya säljarna känner sig 
säkra på sin sak i mötet med kunden.   

 

Marknadsundersökningen 

 

att kunna identifiera kundens nuvarande och framtida be-
hov får företaget bäst svar på genom regelbundna marknadsundersökningar.   

 

Förbättra relationen till kunderna som fås via direktförsäljning 

 

genom att skapa rela-
tioner till dessa får företaget nya möjligheter i form av nya kontaktnät med fler poten-
tiella kunder.    

6.2.1 Förslag på hur Seco Tools kan förändra sin marknadsföring  

Nedan presenterar författarna några förslag på hur vi tror Seco Tools skulle kunna förbättra 
delar av sina marknadsföringsaktiviteter:   

 

Att ge de nyanställda en bättre träning i mötet med kunden är avgörande för en bättre 
relation mellan parterna. Detta kunde kanske bäst göras genom praktisk träning där 
försäljarna får öva på mötet med kund i mindre studiegrupper, där deltagarna får spela 
olika roller.   

 

När det gäller att göra marknadsundersökningar har företaget flera möjligheter till det-
ta. Dels kan kunder när de går in på den lokala hemsidan erbjudas möjligheten att del-
ta i en marknadsundersökning/enkätundersökning. Andra ställen är vid mässor, kund-
besök och i samband med kundseminarier hos kunden.     
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Att bygga upp relationerna med de viktigaste kunderna skulle utöka möjligheten att 
bygga upp nya kontaktnät. Varför inte satsa på mera golf, middagar, resor och olika 
former av event marknadsföring så att relationen mellan parterna stärks.  

Som avslutning på vår studie vill vi önska Seco Tools all framgång med det fortsatta arbetet 
att stärka sitt varumärke och att vinna marknadsandelar på den thailändska marknaden.  

6.3 Förslag till fortsatta studier  

Eftersom Seco Tools inte gjort någon direkt utvärdering bland sina kunder, skulle det vara av 
intresse att genomföra en marknadsundersökning som vänder sig till företagets kunder i en 
mera omfattande studie. Genom undersökningen skulle företaget kunna få svar på hur kunden 
uppfattar dem, vad kundens förväntningar är, vilka behov kunden har och hur företaget kan 
förbättra sitt sätta att tillmötesgå kundens behov.   

En annan studie som också skulle vara av intresse att undersöka, är de kulturella skillnaderna 
mellan olika dotterbolag i regionen. Det skulle även vara intressant att göra en uppföljning av 
hur Step-utbildningen mottagits och om de anställda utvecklats i sina roller och hur de tillgo-
dosett sig utbildningen?  
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Bilaga 1

  
En semistrukturerad intervju genomfördes med David Romlin, chef på lokal kontoret i Bangkok 
måndagen den 28 februari, 2008.   

Inledningsfrågor:  

1. Vilken position samt vilka arbetsuppgifter har du i organisationen?  

2. Hur länge har du varit anställd på SECO TOOLS?   

3. Beskriv SECOs företagskultur!  

4. När etablerades SECO TOOLS Thailand?  

5. Arbetar ni med intern marknadsföring?   

6. Hur många  anställda  är ni och hur många är lokalt anställda?  

7. Vilken affärsidée jobbar ni efter?   

Marknadsföring   

8.  Vilka målgrupper fokuserar ni på?   

9.  På vilket sätt marknadsför ni er på den thailändska marknaden?   

10.  På vilka regioner är marknadsföringsarbetet uppdelat och hur utförs marknadsföringsarbetet         
inom företaget?   

11.  Vilket sätt är mest effektivt att marknadsföra sig på i Thailand?  

12.  Hur påverkar de kulturella skillnaderna marknadsföringsarbetet i Thailand?  

13.  Hur mycket har ni ökat i procent sedan ni startade verksamheten?   

14.   Tror du att eran expansion beror på ett lyckat marknadsföringsarbete?   

15.  Vilken kommunikation kommer era produkter att kräva i framtiden?             
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Bilaga 2  

En semistrukturerad kombinerat ostrukturerad intervju genomfördes med David Romlin, chef på 
lokal kontoret i Bangkok tisdagen den 6 maj, 2008.   

Inledningsfrågor  

1. Hur stor är eran marknadsandel?   

2. Hur mycket fakturerade ni för år 2007?   

3. Hur många distributörer har ni?   

4. Kan du prata thailändska?  

5. Tycker du att ni får alla resurser/finansiella från moderbolaget för marknadsföringsarbetet?  

Hofstedes teori om kulturdimensioner  

6. Vilken organisation har ni inom företaget?   

7. Ser de anställda dig som en chef? Vågar de komma med egna idéer och initiativ eller gör de bara    
vad de är tillsagda att göra?   

8. Är de anställda lojala?   

9. Har säljarna ett stort nätverk?   

10. Råder det en tävling mellan de anställda?  

11. Är ni styrda av många lagar och regler i arbetet?    

12. Har ni något ytterligare att tillägga som kan vara av intresse hur de kulturella skillnaderna påver-
kar marknadsföringsarbetet i Thailand?  

Relationsmarknadsföring  

13. Känner ni till slutkunden?  

14. Är det viktigt för er att anställda säljare med ett uppbyggt socialt nätverk?  

15. Har du något svenskt nätverk?   

Marknadssegmentering  

16. Hur segmenterar ni marknaden/kunderna?   

17. Har ni olika marknadssföringstrategier till dessa segment?  

18. Vilka kriterier är avgörande för kunden när han köper era  produkter?  
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Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

19. Gör du försäljningsprognoser och marknadsundersökningar och hur ofta?  

Annonsering  

20. Finns det  specifika mål uppsatta med era annonskampanjer?   

21. Vilka tekniska tidskrifter/via webben/direkt mail till kunder annonserar ni i ?   

22. Hur ofta repeteras samma annons?   

23. Hur utvärderar/följer ni upp resultatet av en annonskampanj?  

Personlig försäljning  

24. Hur går ett kundbesök till, åker du ut på fältet själv eller har du alltid en anställd med dig?  

25. Använder ni er ofta av översättare eller sköts det via den egna personalen?   

26. Finns det interna riktlinjer hur säljarna ska agera vid ett kundbesök, mässor och dylikt?   

27. Följer säljarna upp sina kundbesök?   

28. Vem har huvudansvaret för marknadsföringen?   

29. Någon form av rewards för de anställda/försäljaren  i form av löneförhöjning och bonus?  

Mässor  

30. Hur ofta deltar ni i mässor?  

31. Hur följs en mässa upp?  

32. Tränas de anställa för inför en mässa?   

Utbildning  

33. Anställer ni erfaren eller oerfaren personal?    

34. Vilken slags träning får de nyanställda?  

35. Bedriver ni intern utbildning för säljarna?   

36. Hur ofta besöker säljarna andra dotterbolag?      
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Bilaga 3   

En semistrukturerad intervju genomfördes med Chavalit Tongin, teknisk säljingenjör och Ekkaluck 
Sangsrikum, teknisk chef  på lokal kontoret i Bangkok måndagen den 12 maj, 2008.    

Inledningsfrågor  

1. How long have you been working for Seco ?   

2. Did you have any experience from sales and marketing job before you joined Seco?  

Hofstedes teori om kulturdimensioner  

3. Is there a good team spirit in the company?  

Relationsmarknadsföring  

4. Do you know your end customer?    

5. Do you take advantage of your social networks?   

Marknadssegmentering  

6. How is the sales force organised ?    

7. Which region do you cover?  

8. Do you think that segmenting of the market and customers and the positioning is adapted to the 
Thai market?   

9. Do you think that the marketing and strategy plan is adapted to the Thai market?     

Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

10. Did you ever do any market survey on your customers?   

Försäljningskampanjer  

11. How often do you sent direct mail or e-mail to existing, potential and new customers in regards 
to information about new products or sales promotions/campaigns?   

Personlig försäljning  

12. How often do you visit your existing customers?  

13. Can you explain how a customer visit is organised?   

14. Which position does the customer have that you meet - top management or someone from the 
purchasing department?   
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15. Do you have any customer following up and how often do you evaluate your potential customers 
- top five customers?    

16. How often do you sent catalogues per mail to customers?   

17. Do you have a data bank that provides a profile of the history of each customer relationship, 
identify key decision makers, isolate past purchases across all product lines and profile the cus-
tomer s requirements and potential?  

18. Do you have any customer relationship management software information about key accounts 
and competitors?  

Mässor  

19. How often do you have seminars at your customers?   

20.  How do you follow it up?   

Utbildning  

21. Did you have any experience from sales and marketing job before you joined Seco?  

22. Which type of introduction and internal training did you get when you started?    

23. Did you miss out something from your internal training?  

24. Did you visit any other Seco subsidiaries and how many times ?    

Avslutningsfråga  

25. Do you have all resources for your marketing work or is it something that you miss?                      
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Bilaga 4   

En semistrukturerad intervju genomfördes med Jirapa Kongdee, försäljningskoordinator för den in-
terna försäljningen på lokal kontoret  i Bangkok måndagen den 12 maj, 2008.   

Inledningsfrågor  

1. How long have you been working for Seco ?   

2. Did you have any experience from sales and marketing job before you joined Seco?  

Hofstedes teori om kulturdimensioner  

3. Is there a good team spirit in the company?  

Relationsmarknadsföring  

4. Do you take advantage of your social networks?  

Mässor  

5. Do you run any advertisements in business publications profiling new projects to be exhibited at 
the Metalex exhibition?   

6. How many customers visited Secos booth at Metalex last year?    

7. How many in total visited Metalex?   

8. How do you follow up your yearly exhibition  Metalex? Both leads?  

9. Do you demonstrate products at the exhibition?   

Affärsmarknadskommunikation  

10. Who is in charge for the local website?   

11. Do you evaluate how many customer visit your site?   

Utbildning  

12. Which type of introduction and internal training did you get when you started?    

13. Did you miss out something from your internal training?  

14. Do you visit any other Seco companies and how often per year?    

Avslutningsfråga  

15. Do you have all resources for your marketing work or is it something that you miss?    
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Bilaga 5  

En semistrukturerad intervju genomfördes med Abe Masahiko, marknadsansvarig för de japanska 
kunderna på lokal kontoret i Bangkok måndagen den 12 maj, 2008.   

Inledningsfråga  

1. How long have you been working for Seco ?   

2. Did you have any experience from sales and marketing job before you joined Seco?  

Hofstedes teori om kulturdimensioner  

3. Is there a good team spirit in the company?  

Relationsmarknadsföring  

4. Do you take advantage of your social networks?  

Marknadssegmentering  

5. Do you think that segmenting of the market and customers and the positioning is adapted to the       
Thai market?   

6. Do you think that the marketing and strategy plan is adapted to the Thai market?     

Marknadsundersökningar  

7. Did you ever do any market survey on your customers?   

Utbildning  

8. Did you visit any other Seco subsidiaries and how many times ?    

Avslutningsfråga  

9. Do you have all resources for your marketing work or is it something that you miss?                
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Bilaga 6   

En semistrukturerad intervju genomfördes med Kathiin Nuttavoot, säljare, på lokal kontoret i Bang-
kok måndagen den 2 juni, 2008.    

Inledningsfrågor  

1. How long have you been working for Seco?   

2. Did you have any experience from sales and marketing job before you joined Seco?  

Hofstedes teori om kulturdimensioner  

3. Is there a good team spirit in the company?  

Relationsmarknadsföring  

4. Do you know your end customer?    

5. Do you take advantage of your social networks?  

Marknadssegmentering  

6. How is the sales force organised ?    

7. Which region do you cover?  

8. Do you think that segmenting of the market and customers and the positioning is adapted to the 
Thai market?   

9. Do you think that the marketing and strategy plan is adapted to the Thai market?     

Försäljningsprognoser och marknadsundersökningar  

10. Did you ever do any market survey on your customers?   

Försäljningskampanjer  

11. How often do you sent direct mail or e-mail to existing, potential and new customers in regards 
to information about new products or sales promotions/campaigns?   

Personlig försäljning  

12. How often do you visit your existing customers?  

13. Can you explain how a customer visit is organised?   

14. Which position does the customer have that you meet - top management or someone from the 
purchasing department?   
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15. Do you have any customer following up and how often do you evaluate your potential customers 
- top five customers?    

16. How often do you sent catalogues per mail to customers?   

17. Do you have a data bank that provides a profile of the history of each customer relationship, 
identify key decision makers, isolate past purchases across all product lines and profile the cus-
tomer s requirements and potential?  

18. Do you have any customer relationship management software information about key accounts 
and competitors?  

Mässor  

19. How often do you have seminars at your customers?   

20.  How do you follow it up?   

Utbildning  

21. Did you have any experience from sales and marketing job before you joined Seco?  

22. Which type of introduction and internal training did you get when you started?    

23. Did you miss out something from your internal training?  

24. Did you visit any other Seco subsidiaries and how many times?    

Avslutningsfråga  

25. Do you have all resources for your marketing work or is it something that you miss?                   


