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Sammanfattning  
 
 
Globaliseringen av ekonomin resulteras i ett alltmer internationellt affärsklimat, och en 
bidragande orsak till den ökande handeln över nationella gränser är att många länder upplever 
mättade och otillräckliga hemmamarknader, vilket motiverar de nationella företagen till att 
söka kunder eller produkter utomlands. Samtidigt ökar konkurrensen på världsmarknaden, 
vilket för med sig att allt hårdare krav ställs på företagen när det gäller att genomföra 
internationella affärer. Detta har skapat ett ökat behov av kunskaper om både främmande 
marknader och kulturmiljöer. 
 
Förhandlingar är en viktig del av alla affärssamarbeten. Förutom goda 
kommunikationskunskaper krävs även en god förståelse för de kulturer som man samarbetar 
med. Förståelse för motpartens kultur underlättar kommunikationen mellan parterna, vilket 
sänker riskerna för kulturella hinder och således riskerna för misslyckade affärsförhandlingar. 
 
Det första syftet med detta arbete har varit att studera kulturfaktorers roll vid internationella 
affärsförhandlingar på basis av svenska förhandlares erfarenheter av och uppfattningar om att 
förhandla med ryska motparter. Det andra syftet har varit att utveckla en egen modell av 
interkulturell förhandlingsprocess. 
 
Den teoretiska referensramen består av teorier som behandlar den internationella 
förhandlingsprocessens förlopp, fördelat i olika steg, där viktiga frågor och faktorer som 
måste beaktas under förhandlingen identifieras. Den teoretiska referensramen innehåller 
dessutom resonemang om kultur på företags- och nationell nivå. 
 
Det empiriska materialet har inhämtats genom fyra kvalitativa intervjuer med svenska 
affärsmän med erfarenheter av att förhandla med ryska företag samt genom befintliga 
publikationer i ämnet. Materialet har samlats in och redovisats i enighet med 
förhandlingsprocessens olika steg. Kulturanalysen av det empiriska materialet har genomförts 
med hjälp av sex kulturella dimensioner. 
 
Undersökningen har resulterats i presentation av de kulturella faktorer, som påverkar ryska 
motparters beteendemönster vid affärsförhandlingar, samt i författarnas rekommendationer, 
som förhoppningsvis kan hjälpa utländska förhandlingsteam bli mer framgångsrika i 
samarbete med ryska marknadsaktörer. Avslutningsvis har författarna sammansatt en egen 
modell av interkulturell förhandlingsprocess. 
 
Denna studie har visat att det vid förhandlingar med motparter från främmande kulturer krävs 
en hel del kunskaper om sådana aspekter som språk, humor, normer, formaliteter, 
tidsuppfattning, seder och bruk. De utländska affärsmännens inställning till makt, status, ålder, 
kön, pengar, personliga relationer och långsiktighet respektive kortsiktighet är av stor 
betydelse för hur den interkulturella processen ser ut. Existensen av kulturella särdrag 
återspeglas i motpartens förhandlingsmål, förhandlingsbeteende, förhandlingsstrategier och 
förhandlingsstilar. Kunskaper om den aktuella kulturmiljön underlättar således den 
interkulturella affärskommunikationen och följaktligen förbättrar förhandlingsresultat. 
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1. Inledning 
 
 
Problembakgrund 
 

Att förstå sin egen kultur är en nödvändighet för att leva medvetet, och att ha kännedom om 
andra kulturer är ett måste för att lyckas i affärer med människor från andra länder. 
                      Björn Bjerke 

 
Globaliseringen av ekonomin resulteras i alltmer internationellt affärsklimat, och en 
bidragande orsak till den ökande handeln över nationella gränser är att många länder upplever 
mättade och otillräckliga hemmamarknader, vilket motiverar de nationella företagen till att 
söka kunder eller produkter utomlands. Samtidigt ökar konkurrensen på världsmarknaden, 
vilket för med sig att allt hårdare krav ställs på företagen när det gäller att genomföra 
internationella affärer. Detta har skapat ett ökat behov av kunskaper om både främmande 
marknader och kulturskillnader.1 
 
Våren 2005 fick vi möjlighet att deltaga i (eller snarare bevittna) internationella förhandlingar 
då ett ryskt företag försökte få tag på svenska varor inom byggbranschen. Vår uppgift var att 
få kontakt med ett svenskt företag som var intresserat av att sälja sina produkter till utlandet 
och sedan förmedla mellan de två företagen genom att översätta förhandlingarnas innehåll 
från ryska till svenska och vice versa. Under förhandlingsprocessen stötte bägge sidorna på en 
massa problem som inte hade något med den materiella aspekten att göra. Vi 
blev ”ögonvittne” till hur mycket motparternas förhandlingstekniker och därmed 
förväntningar skilde sig från varandra. Exempelvis, tolkades den ena 
motpartens ”långsamhet” som misstänksamhet och oviljan att samarbeta av den andra; 
kontraktens jättestorlek var ett stort frågetecken för en av parterna med hänsyn till att bägge 
företag inte ens hört talas om varandra tidigare, etc. Allt detta ledde till att flera månaders 
förhandlingar avbröts utan att ha lett till något avtal. Senare fick vi veta att det ryska företaget 
slutit avtal med en mer ”villig” internationell partner. 
 
Så mycket som hälften av alla internationella förhandlingar lär gå i stöpet på grund av 
bristande samspel mellan de förhandlande parterna.2 Vad är orsaken till detta? Enligt 
Margreth Nilsson, är det sannolikt att svenska företag ibland förlorar internationella projekt på 
grund av förhandlarnas begränsade information och kännedom om främmande marknader och 
kulturskillnader.3 ”Förhandlarna i t.ex. de olika östeuropeiska länderna och kulturgrupperna, -
skriver hon i sin doktorsavhandling, - uppvisar ofta ett jämfört med de svenska förhandlarna 
annorlunda förhandlingsbeteende […] Olikheterna skapar ibland sådana allvarliga problem 
mellan parterna, som är svåra att överbrygga.”4 En viktig åtgärd när det gäller att främja den 
svenska handeln med utlandet och de svenska företagens internationalisering är således att 
öka kunskaperna både om internationella affärsförhandlingar och om sådana kulturmiljöer, 
som avsevärt skiljer sig från den svenska.5 
 
Vid nationella affärsförhandlingar är de involverade parterna präglade av samma kultur och 
har därför liknande värderingar och attityder. De både talar och förstår samma språk, såväl 

                                                 
1Nilsson Molnár, 1997 
2 http://www.swedishtrade.se/exportinformation/framework/main. 
3 Nilsson Molnár, 1997 
4 Nilsson  Molnár, 1997, s 3 
5 Nilsson Molnár, 1997 
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bokstavligt som bildligt. Därigenom underlättas givetvis både kommunikation och samvaro 
mellan parterna.6 Förhandlingar på utländska marknader äger däremot rum i mer eller mindre 
okända kulturmiljöer, vilket utgör skillnaden mellan nationella och internationella 
affärsförhandlingar.7 Förhandlingar mellan parter från olika länder och kulturer är nämligen i 
många avseenden svårare att genomföra än förhandlingar mellan parter, som kommer från 
samma land och som har en gemensam kulturell bakgrund. Svårigheterna kan medföra att 
missförstånd mellan parterna uppstår och misstag begås. Detta innebär i sin tur att 
förhandlingarna kan bli både långdragna och krångliga eller avbrytas.8 
 
Ytterligare en forskare som betonar betydelsen av att beakta kulturskillnader, då individer från 
främmande länder skall samverka, är Hofstede. Han anser att grundstenarna i en nationell 
kultur består av mentala program som individerna bär på och som utvecklas genom 
uppfostran och utbildning. Förutom individens tankar påverkar programmen, enligt forskaren, 
också det individuella beteendet i organisationer.9 Det unika med internationella 
affärsförhandlingar är således inverkan av kulturskillnader på förhandlarnas beteende under 
genomförandet av förhandlingarna. Kulturpåverkan kräver ofta ett förändrat synsätt av de 
involverade parterna, vilket har betydelse för val av både förhandlingsstrategier och 
förhandlingstaktiker.10 
 
Vid möten vars syfte är att skapa affärsrelationer krävs noggranna förberedelser då ett negativt 
resultat kan medföra förödande konsekvenser och stora förluster för företaget11. När den redan 
komplexa förhandlingsprocessen sedan sätts i ett internationellt perspektiv ökar eventuella 
komplikationer dramatiskt. För att effektiv kommunikation ska äga rum inom förhandlingen 
krävs inte bara goda kommunikationskunskaper utan även en god kulturell förståelse. 
Förhandlare inom internationella affärer står, med andra ord, inför utmaningen att kunna 
handskas med de kulturkrockar som en förhandling över nationella gränser medför.  
 
Allt detta leder oss till följande forskningsfrågor: 
 

- Vilka kulturella faktorer påverkar förhandlingar mellan parter med olika kulturella 
bakgrund? 

- Hur kan företagen göra tvärkulturella förhandlingar mer framgångsrika? 
 
 
Syfte 
 
Det första syftet med detta arbete är att studera kulturfaktorers roll vid internationella 
affärsförhandlingar på basis av svenska förhandlares erfarenheter av och uppfattningar om att 
förhandla med ryska motparter. Det andra syftet är att utveckla en egen modell av 
interkulturell förhandlingsprocess. 
 
 
 

                                                 
6 Nilsson Molnár, 1997, s 13 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Hofstede, 1991 
10 Nilsson Molnár, 1997 
11 Hofstede, 1991 
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Avgränsningar  
 
Vi har valt att bortse från ekonomiska, politiska och teknologiska faktorer som säkerligen är 
av betydelse för hur förhandlingsprocessen ser ut; istället fokuserar vi oss på de faktorer som 
genomsyrar internationella förhandlingar och väsentligen påverkar dessas resultat, nämligen 
de kulturella. 
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2. Metod 
 
 
Val av undersökningsansats 
 
Den undersökningsansats som vi valde är av deskriptiv karaktär. Detta val bedömdes som 
lämpligt med hänsyn till forskningsproblemets karaktär och studiens syfte. För att kunna 
studera erfarenheter av ett problemområde, vars frågeställningar inte är preciserade i detalj, är 
en sådan ansats lämplig, som möjliggör direkt kontakt med intervjuobjektet.12 I och med detta 
blev det naturligt för oss att välja en undersökningsansats som bygger på insamling av 
empiriska data medelst kvalitativa intervjuer. 
 
 
Bortval av undersökningsansatser 
 
Att tillämpa en undersökningsansats, som baseras på insamling av data för statistisk 
bearbetning och analys, exempelvis en kausal ansats baserad på enkätundersökning, valdes 
bort. Ett sådant tillvägagångssätt bedömdes som opassande med hänsyn till att 
enkätundersökning torde ha medfört risken att viktig information inte identifierats och därför 
kunde värdefulla aspekter avseende faktorer, som anses påverka respektive kulturgrupp av 
motparter, ha gått förlorade. 
 
 
Förförståelse och ämnesval 
 
En forskare har vid utgångsläget en förförståelse angående fenomen som ska undersökas, 
vilket är viktigt att ta hänsyn till då den oundvikligt påverkar själva forskningsprocessen och 
dess resultat. Med förförståelse menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra 
sinnen. Det som förefaller vara rena sinnesuttryck innehåller i själva verket tolkningar av 
situationen. Dessa tolkningar beror på våra minnen och tidigare upplevelser.13 
 
Förhandlingar är något vi alla på ett eller annat sätt kommer i kontakt med genom vardagliga 
konfrontationer med andra människor. Vi själva är födda i Ryssland och kom till Sverige för 
ungefär 10 år sedan. Under tiden har vi lärt oss vikten av att förstå andra människors 
värderingar, traditioner, seder och bruk, särskilt om dessa människor tillhör en annan nation 
och därmed är bärare av en helt annorlunda kultur. Tar man inte hänsyn till de särdrag som 
kännetecknar de kulturer man är i kontakt med, löper man risken för missförstånd, 
misstolkningar och fördomar från bägge sidor. Vi har själva hamnat i en rad obehagliga 
situationer som framkallats av så kallade kulturkrockar. Detta skulle kunna förebyggas genom 
kunskaper om, och förståelse för, de kulturskillnader som vi konfronterats med i kontakt med 
personer med annorlunda kulturella bakgrund. 
 
Det fenomen vi valt att undersöka, och som ligger till grund för detta arbete, är intressant av 
flera skäl. Trots att Rysslands historia, med årtionden av socialistisk diktatur och centralstyrd 
planekonomi, har satt djupa spår i det ryska folkets mentalitet, är de flesta publicerade 
material som handlar om rysk kultur föråldrade och oanvändbara vid praktiska handlingar då 
den största delen av undersökningar hade gjorts under sovjettiden. Sovjetunions fall (1991) 

                                                 
12 Nilsson Molnár, 1997 
13 Thurén, 1991 
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inledde en period av intensiva förändringar i det ryska samhället, vilket skapat behov av helt 
nya värderingar, normer och tänkande hos den postsovjetiska nya generationen. Den 
turbulenta omgivningen som råder inom såväl ekonomiska som sociala områden ställer helt 
nya krav på ryssar, som är relativt ovana vid fri marknadsekonomi; samt på västerländska 
affärsmän, som söker affärspartners i detta land. 
 
 
Insamling av primärdata 
 
Kvalitativa intervjuer 
 
Insamling av primärdata avser sådan information, som samlas in direkt för den aktuella 
studiens syften. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Denna metod 
rekommenderas i de fall då komplexa problem skall studeras, vilkas frågeställningar inte är 
strikt specificerade eller detaljerade. 
 
En egenskap hos kvalitativa intervjuer, är att där frågorna är tämligen enkla, är svaren desto 
mer innehållsrika och komplexa.14 I den kvalitativa intervjun, handlar det om att försöka se 
verkligheten med respondentens ögon.15 Detta gör denna metod alldeles utmärkt passande för 
vår studie, då den handlar om respondenternas syn på, och erfarenheter av, förhandlingar med 
Ryssland. 
 
Urval av respondenter 
 
Vid sökningen av lämpliga respondenter ställdes följande krav: för det första, skulle 
personerna ha mycket goda erfarenheter av att förhandla med ryska företags representanter; 
för det andra, skulle de förhandlingar, som respondenter har erfarenhet av, ha ägt rum i 
Ryssland, eftersom den kulturella omgivningen är av stort betydelse för undersökningen; för 
det tredje, skulle de intervjuade ha en svensk bakgrund eftersom just svensk-ryska 
tvärkulturella förhandlingar står i fokus i detta arbete; och sist men inte minst skulle 
respondenterna befinna sig i Stockholms län så att vi skulle kunna undvika telefonintervjuer. 
 
Under tiden då vi försökte få tag på potentiella respondenter med hjälp av Exportrådet följde 
en av oss med på ”Företagarnas”16 affärsträff med en bekant för att, som gäst, få vara med på 
de föreläsningar som organisationen bjuder sina medlemmar på. Som tur var, träffade en av 
författarna på en av sådana affärsträffar några svenska affärsmän som har arbetat med 
Ryssland och var villiga att dela med sig av sina erfarenheter. På så sätt fick vi tag på våra 
fyra respondenter17. 
 
Intervjuernas genomförande 
 
Några absoluta måsten vid utförande av en kvalitativ intervju, finns egentligen inte. Det finns 
dock en del aspekter man bör tänka på för att intervjuresultatet skall bli så givande som 
möjligt. Exempelvis bör man hålla sig medveten om att intervjusituationen är en 
kommunikationsprocess där två personer oundvikligt påverkar varandra och därigenom 

                                                 
14 Trost, 1997 
15 Trost, 1997 
16 Sveriges största företagarorganisation 
17 Information om intervjupersonerna se under rubriken ”de svenska respondenterna”, s 27. 
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minska påverkan.18 En annan sak som är viktig är att försöka förstå respondenten – att sätta 
sig in i dennes sätt att tänka, att se världen med dennes ögon.19 Denna uppgift försvåras om 
intervjuaren samtidigt skall koncentrera sig på att föra anteckningar. Av denna anledning 
spelades samtliga intervjuer in på band, men inte innan vi blev försäkrade om att 
respondenterna inte hade några obehagliga känslor över användning av bandspelare. För att 
kunna undvika en minskad access till information vi sökte, bekräftade vi att respondenternas 
svar skulle behandlas konfidentiellt samt att den lämnade informationen skulle anonymiseras i 
resultat redovisningen om så önskas. Samtliga respondenter hade begärt detta redan i samband 
vid första samtalet. Medelst försäkran om sekretess hoppades vi skapa ett sådant förtroende 
till respondenterna att de öppet och utförligt skulle besvara frågeområdena. Om 
respondenternas anonymitet inte hade garanterats, torde det ha varit risk för att de skulle 
undanhålla speciell information eller helt avböja medverkan i intervjun. 
 
En intervjuguide användes som stöd vid intervjuernas utförande (se bilaga 1). Detta såväl för 
att undvika att vi missar att ta upp de frågor som var planerade, samt för att behålla en öppen 
och tämligen fri disposition på intervjun, där respondenterna inte skulle styras mer än vad som 
ansågs passande för detta arbete. För att ge respondenterna en rimlig chans att förbereda sig 
för intervjun skickades e-brev till dem, där vi på ett generellt och övergripande sätt beskrev 
vad uppsatsen kommer att handla om och varför uppsatsämnet är av intresse för oss.  
 
 
Sekundära källor 
 
Sekundära källor baseras på publicerade källor såsom skriftliga och visuella källor. Dessa har 
producerats av andra forskare för andra ändamål än undersökningens specifika syfte. Man 
måste därför ta hänsyn till att sekundärdata redan har tolkats en gång av en annan forskare och 
därmed har påverkats av dennes förförståelse. Man bör tänka på följande: är dokumentet 
autentiskt, trovärdigt, representativt och är innebörden tydlig?20 
 
Då uppsatsämnet som sådant belyser ett ganska nytt fenomen, var det viktigt att hitta aktuell 
sekundär information för arbetet. Böcker söktes både i den nationella katalogen LIBRIS samt 
i Södertörnsbiblioteks egen katalog. Vi har också sökt aktuella artiklar och andra relevanta 
publikationer via Internet. De sökord som valdes är följande: internationella förhandlingar, 
svensk-ryska affärsrelationer, rysk respektive svensk affärskultur, förhandlingsteknik, 
förhandlingsbeteende och interkulturell affärskommunikation. 
 
 
Tillförlitlighet 
 
Bland kvalitativa forskare är det generellt vedertaget att forskarens ”jag” oundvikligen 
påverkar analysen. Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras 
från analysprocessen.21 De huvudsakliga felkällorna rör således vår (forskarnas) roll vid 
intervjugenomförandet och tolkningen av intervjuresultat. Intervjuaren har sin förförståelse, 
vilket kan påverka sättet frågorna ställs på och hur respondenternas svar tolkas. Detta bör 
läsaren ha i åtanke särskilt i vårt fall, då båda forskare har rysk bakgrund, vilket försvårar den 
objektiva synen på ämnet. 

                                                 
18 Heine Andersen, 1994 
19 Trost, 1997 
20 Denscombe, 2000 
21 Denscombe, 2000 
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Frågorna kan vara känsliga för respondenter vilket kan leda till svar som inte är helt 
sanningsenliga samtidigt som det finns en risk att svaren färgas av organisationens image (hur 
man vill framställa sig). Ett annat problem som uppstår i detta sammanhang är att vi genom 
att analysera det kvalitativa empiriska materialet generaliserar i viss mån. Trots att våra 
respondenter har arbetat med ryska företag i sammanlagt 15 år, under vilka ca 150 
förhandlingar med olika motparter har genomförts och ca 50 kontrakt har skrivits, finns det 
inga garantier att respondenternas erfarenheter kan representera det breda spektrumet som 
undersökningsämnet har. 
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3. Teori 
 
 
Val av teorier 
 
Med hänsyn till de fenomen som vi bestämt att analysera i arbetet, och vår förförståelse om 
dess natur, har vi kommit till beslutet att använda oss av följande teorier: 
 
1. Förhandlingsprocessens sex steg av Cullen 
Vi har blivit införstådda med att förhandlingsprocessen består av flera steg. Det gäller även de 
internationella förhandlingar, som vi har för avsikt att undersöka. I sin bok ”Multinational 
management” redogör Cullen för de olika steg som den internationella förhandlingsprocessen 
består av samt identifierar flera viktiga frågor och faktorer, som måste beaktas under 
förhandlingen. 
 
2. McCall och Warringtons förhandlingsmodell 
Modellen behandlar tvärkulturella affärsförhandlingar, vilket gör att den passar alldeles 
utmärkt för vårt arbete, då vi har för avsikt att titta på affärsförhandlingar mellan parter med 
olika kulturella bakgrund. Denna modell är byggd utifrån ett interaktionsperspektiv och 
innehåller fyra huvudfaktorer som växelvis påverkar varandra under förhandlingsprocessen. 
 
3. Hofstedes kulturella dimensioner 
Eftersom kulturskillnader är en central fråga i detta arbete, inkluderar teoriavsnittet Hofstedes 
och Cullens resonemang om kultur på företags- och nationell nivå. Genom att belysa 
kulturella skillnader och likheter utifrån Hofstedes kulturella dimensioner hoppas vi kunna 
skapa en förståelse för de eventuella problem som motparterna stöter på i samband med 
tvärkulturella förhandlingar. 
 
4.Tidsuppfattning som kulturell dimension 
Vi har bestämt oss för att förutom Hofstedes kulturella dimensioner även ta upp 
tidsuppfattning som en kulturell dimension i vårt arbete. Vikten av kunskap om olika 
tidsuppfattningar och dessas påverkan på förhandlingsprocessen grundas först och främst i 
våra egna erfarenheter av affärsförhandlingar mellan parter med olika kulturella bakgrund, 
vilket man kan läsa om i arbetets inledande del.  
 
I den första delen av teoriavsnittet presenterar vi de teorier som behandlar fenomenet 
förhandlingsprocess. Vidare redogör vi för forskningsdiskussioner kring begreppet kultur och 
dess dimensioner. I den tredje delen lägger vi fram en teoretisk referensram som stöd för 
insamlingen och analysen av det empiriska materialet. Den teoretiska ramen ligger även till 
grund för vår egen modell som är utvecklad i enighet med detta arbetets syfte och 
forskningsproblem. 
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Del 1. Förhandlingsprocess 
 
Vi inleder denna del av teoriavsnittet med att ge några definitioner av begreppet förhandling. 
Vidare tar vi upp de teorier som behandlar förhandlingsprocessen och som på ett eller annat 
sätt kommer att användas för insamling och analys av det empiriska materialet. 
 
 
Några definitioner av begreppet ”förhandling” 
 
Definitionerna till begreppet förhandling är många och vi har funnit att de flesta författarna 
gör sina egna sådana. Young (1975) konstaterar också att det saknas en grundläggande 
samstämmighet gällande en entydig benämning av begreppet förhandling. Han menar att en 
orsak till detta kan vara att förhandlingar ofta är komplexa, speciellt på internationell nivå.22  
 
McCall och Warrington (1984) definierar i sin forskning om tvärkulturella affärsförhandlingar 
begreppet förhandling på följande sätt: 
 
Negotiations is any sequence of written and/or verbal communication processes whereby 
parties to both common and conflicting commercial interests and of differing cultural 
backgrounds consider the form of any joint action they might take in pursuit of their 
individual objectives which will define or redefine the terns of their interdependence.23 
 
För att konkretisera vad som avses med en förhandling urskiljer Nilsson Molnár (1997) 
följande:  
 
En förhandling, specifikt en affärsförhandling, genomförs mellan minst två parter som har för 
avsikt att träffa en överenskommelse av något slag; varje part antas därvid sträva efter att 
dels nå planerade och formulerade affärsmål, dels tillfredsställa vissa medvetna eller 
omedvetna behov. Kommunikation och samarbete är viktiga förutsättningar för att lyckas i en 
förhandling.24 
 
När vi senare i arbetet använder oss av begreppet förhandling kommer vi att göra det utifrån 
de ovanstående definitionerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Young, 1975, s.5 
23 McCall och Warrington, 1984, s 13 
24 Nilsson Molnar, 1997, s 8 
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Förhandlingsprocessens sex steg 
 
De förhandlare, som arbetar med företagens internationella verksamheter, ställs ofta inför 
krävande uppgifter. De måste sträva efter att i ett allt hårdare och starkt föränderligt 
affärsklimat ta hem så många och gynnsamma affärer som möjligt.25 För att lyckas med detta 
är det bl.a. viktigt att ha kunskaper om de olika stadier, som en affär vanligen genomgår från 
dess initiering till och med dess genomförande.26 
 
Det är många faktorer som påverkar när man ska välja relevant teori. I vårt fall var ett av 
kraven att den skulle handla om internationella affärsförhandlingar. Vi valde att använda oss 
av Cullens stegindelning för den internationella förhandlingsprocessen. Teorin tar i 
betraktande även kulturens inverkan på förhandlingsprocessen, vilket är en central fråga i vårt 
arbete. 
 
Författaren anser att även om varje internationell förhandling är unik och eventuellt kan 
kombinera två eller flera steg eller upprepa vissa, består förhandlingsprocessen av fem steg 
som leder till det slutgiltiga steget, en överenskommelse. Förhandlingsstegen är: förberedelse, 
uppbyggandet av en relation, informationsutbyte och första anbud, övertalning, eftergift och 
överenskommelse. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Steg i den internationella förhandlingsprocessen.27 
 
 
Steg 1. Förberedelse 
Cullen (2002) anser att en vinnande internationell förhandlingsstrategi kräver betydande 
förberedelser. En välförberedd internationell förhandlare samlar in omfattande mängd av 
                                                 
25 Nilsson Molnár, 1997 
26 Nilsson Molnár, 1997 
27 Cullen, 2002, s 92 
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information gällande förhandlingsämne, om förhandlingsmiljön och om företaget och 
människorna som är involverade i förhandlingen. Experterna i internationella förhandlingar 
identifierar flera viktiga frågor och faktorer, som måste beaktas före förhandlingen. Dessa är: 
 

• Bestäm om en förhandling är möjlig: För att börja förhandlingsprocessen måste du tro 
på att du är överens med den andra förhandlingsparten åtminstone på vissa punkter. 

• Vet exakt vad ditt företag vill få ut av förhandlingen: Vad vill företaget uppnå med 
förhandlingen? Vilka är de lägsta möjliga förutsättningarna för en överenskommelse? 

• Känn till den andra sidan: Kan det andra företaget leverera det som ditt företag vill ha? 
Vilka mål har det andra företaget? Har det andra företaget några konkurrenter och har 
dessa några fördelar? 

• Skicka rätt team: Har förhandlarna de rätta tekniska kunskaperna, tillräckliga 
erfarenheter av förhandlingar, språkkunskaper och kunskaper om landet och dess 
kultur? Har de förberett sig som ett team? Vilka befogenheter har de? 

• Var förberedd på långa förhandlingar: Undvik att acceptera missgynnande lösningar. 
Vet när du måste gå, men tala inte om det för den andra sidan. 

• Miljö/omgivning: Är den fysiska miljön där förhandlingen kommer att äga rum bekant 
för teamet? När kommer de att anlända? Vilket är förhandlingsspråket? Behövs det 
tolk? 

• Strategi: Tänk ut en strategi men var ändå flexibel. Vilket är den principiella frågan? 
Vilka är de första dragen? 

 
Cullen säger vidare att det finns några faktorer som med stor sannolikhet är beroende av de 
kulturella skillnaderna länder emellan. Dessa innefattar: 
 

• Förhandlingens mål – att skriva på ett kontrakt eller bygga upp en långvarig relation 
• Formell eller informell kommunikationsstil 
• Direkt eller indirekt kommunikationsstil 
• Tidsmässig känslighet – hög eller låg 
• Överenskommelsens utformning – specifik eller generell 
• Teamets sammansättning – ett team eller en ledare 

 
Som vi kan se är det mycket man måste ta hänsyn till redan under den inledande fasen av en 
förhandling. Vissa faktorer är viktigare än andra, men att försumma någon av de kan leda till 
att förhandlingen inte får den önskvärda utgången. 
 
 
Steg 2. Uppbyggandet av en relation 
Första steget i den egentliga förhandlingsprocessen är uppbyggandet av en relation mellan de 
förhandlande parterna. I detta steg koncentrerar förhandlarna sig mest på sociala och 
personliga frågor, nämligen att lära känna varandra och inte på förhandlingsfrågan. Parterna 
bildar sig en uppfattning om varandras personliga egenskaper: hurdana är de egentligen, vilka 
är deras sanna målen och om det går att lita på varandra. 
 
 
Steg 3. Informationsutbyte och första anbud 
I detta steg utbyter båda parter information av vad de vill ha ut av förhandlingen. De utbyter 
sådan information som har att göra med förhandlingsfrågan. Det rör riktiga detaljer av det 
förväntade avtalet. Det presenteras sådan information som kvantitet, egenskaper och priset på 
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produkter/tjänsten som det förhandlas om. Båda sidor presenterar ofta sitt första erbjudande, 
vilket är deras första förslag på vad de förväntar sig av avtalet. 
I detta steg påverkar den nationella kulturen och landets affärskultur vilken information som 
lämnas ut och förväntas att få, hur informationen presenteras och hur nära det befintliga 
erbjudandet är till det förväntade eller önskade avtalet. 
 
 
Steg 4. Övertalning 
I detta steg försöker båda sidor att övertyga och få den motsatta parten att gå med på deras 
förslag. Detta kan sägas vara hjärtat av förhandlingsprocessen. Det finns olika taktiker för att 
göra detta och dessa varierar beroende på kulturell bakgrund. Taktikerna kan delas in i två 
generella grupper: verbal och icke verbal förhandlingstaktiker. Med icke verbal 
förhandlingstaktik menar författaren kroppsspråk, vilket oftast skiljs åt mellan olika kulturer. 
Det finns även några ”dirty tricks” som används i internationella förhandlingar. 
 
Verbal förhandlingstaktik är sådant som kommuniceras med ord. Det har identifierats flera 
verbala taktiker som är vanliga i internationella förhandlingar. Dessa inkluderar: 
 

• Löfte: Om du gör något för mig så ska jag göra något för dig. 
• Hot: Om du gör något som jag inte tycker är bra, kommer jag att göra något som du 

inte tycker om. 
• Rekommendationer: Om du gör något som jag önskar, kommer bra saker att hända dig 

(med det menas att folk kommer att köpa din produkt). 
• Varning: Om du gör något som jag inte tycker om, kommer dåliga saker att hända dig 

(med det menas att andra företag skall få veta att du inte kan göra affärer här). 
• Belöning: Jag kommer att göra något fördelaktigt för dig (förutsättningslöst). 
• Straff: Jag kommer att göra något som du inte tycker om – förutsättningslöst (det 

kommer med stor sannolikhet att avbryta förhandlingarna). 
• Normativ vädjan: Det är så vi gör saker här, eller så gör vi inte saker här (det innebär 

egentligen att man säger ”Du måste lära dig vårt sätt att göra det på”). 
• Åtagande: Jag är beredd att göra något specifikt ( menas att sätta upp leveransdagen). 
• Avslöjande: Jag berättar något om mig själv eller mitt företag för att visa dig varför vi 

måste sluta avtal. 
• Fråga: Jag frågar något om ditt företag eller dig själv. 
• Befallning: Detta är en order som du måste följa. 
• Vägra/neka: Bara säga nej. 
• Avbrytning: Jag pratar när du pratar. 

 
Icke verbal kommunikationsstil handlar egentligen om att kommunicera genom kroppsspråk, 
dvs. utan att säga något. Det rör sig om sådant som kroppshållning, ansiktsuttryck och 
handrörelser, vilka är naturliga inslag i alla internationella förhandlingar. Ett ansiktsuttryck 
kan till exempel avslöja om parten är för eller emot ett förslag. Det är dessutom så att den 
andra partens icke verbala kommunikation kan skapa (medvetet eller omedvetet) obekväma 
situationer för förhandlaren. Människor som kommer från kulturer där man håller en 
meters ”talavstånd”, dvs. att man står minst en meter ifrån varandra när man pratar, kan ha 
svårt att koncentrera sig på förhandlingen om någon står innanför den för de komfortabla 
talavståndet. 
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”Dirty tricks” i internationella förhandlingar – ett sätt att få den andra parten att gå med på 
orättvist eller oönskat förhandlingsutfall. Det finns många taktiker i både nationella och 
internationella förhandlingar som människor använder sig av för att situationen skall vara till 
deras fördel. Alla förhandlare vill att en förhandling skall vara så fördelaktig för deras 
organisation som möjligt. 
 
En tvärkulturell förhandling, enligt Cullen, är nästan som bäddad för ”dirty tricks”. Kulturerna 
skiljer sig åt avseende normer och värderingar som bestämmer de tillåtna 
förhandlingsstrategierna. I många länder saknar förhandlingsteamet befogenheter att skriva ett 
kontrakt. Det kan då bli en situation där en part tror att de har kommit överens, medan den 
andra parten säger att en ”högre auktoritet” måste godkänna avtalet innan kontraktet kan 
skrivas på. 
 
 
Steg 5. Eftergift 
För att en slutlig överenskommelse skall kunna nås måste båda sidor oftast göra vissa 
eftergifter. Detta innebär att båda sidor måste släppa lite på sina krav och möta varandras 
behov. För det mesta innebär det att parterna ger efter på mindre viktiga punkter av det 
eftersträvade avtalet för att på så sätt kunna få den andra parten att gå med på de viktigaste 
delarna. 
 
Hur eftergifterna görs skiljer sig mellan olika kulturer och ingen är nödvändigtvis bättre än 
någon annan. Experterna skiljer ut två olika tillvägagångssätt att göra eftergifter på: det 
följdaktiga (sequential approach) och det holistiska (holistic approach). 
 
Följdaktig eftergivning innebär att varje sida besvarar den andra sidans eftergift med en egen. 
I de länder där det utövas sådant tillvägagångssätt är det bästa sättet att få den andra 
förhandlingsparten att göra en eftergift är att göra en själv. 
 
Holistisk eftergivning innebär däremot att varje sida gör väldigt få, om några alls, eftergifter 
fram till slutet av förhandlingsprocessen. Först efter att parterna har gått igenom alla delar av 
den önskade/eftersträvade överenskommelsen kan de börja göra eftergifter. 
 
 
Steg 6. Överenskommelse 
En framgångsrik förhandling resulterar i en slutlig överenskommelse. Den slutliga 
överenskommelsen är ett kontrakt som är godtagbart för båda sidorna. Det allra viktigaste är 
att båda sidor förstår vad kontraktet innebär. 
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McCall och Warringtons förhandlingsmodell 
 
McCall och Warrington har beskrivit tvärkulturella affärsförhandlingar ur ett 
interaktionsperspektiv. Modellen innehåller fyra huvudfaktorer som växelvis påverkar 
varandra under en förhandling. Dessa är: omgivning, strategier och skicklighet, förhandlarens 
beteende och förhandlingssituationen. 
 
 

                  Förhandlare A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Förhandlare B 
 
Figur 2. McCall och Warringtongs förhandlingsmodell.28 
 
 
Enligt författarna påverkas förhandlingen av omgivningen och den har därför betydelse för 
dess resultat. Det som är viktigt för parternas agerande i nationella sammanhang är både 
företagskultur och företagsledningens mål och riktlinjer. Skulle handlingsfriheten begränsas 
kan detta visa sig i utfallet. I internationella sammanhang finns det ytterligare faktorer som 
kan påverka förhandlarnas möjligheter till att genomföra en framgångsrik förhandling. Det 
kan ha att göra med speciella affärsformer, handelshinder och kulturfaktorer av olika slag, 
som en förhandlare förväntas beakta och även anpassa sig till. 
 
Strategier och skicklighet påverkar en förhandling både direkt och indirekt. Detta genom att 
informationsutbyte av olika slag äger rum mellan parterna, såsom förslag, motförslag, 
ståndpunkter och eftergifter. Det krävs ett ömsesidigt informationsutbyte om såväl önskemål 
som avsikter för att båda parterna skall kunna fastställa varandras förhandlingspositioner. Det 
är viktigt att en part gör klart om sina egna avsikter när han blir informerad om motpartens. 
Sådan information ligger oftast till grund för val av förhandlingsstrategin. Den grundläggande 
                                                 
28 McCall & Warrington, 1984, s.8 
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strategiska frågan i en affärsförhandling, enligt författarna, är hur parterna använder 
informationen för att påverka varandra. 
 
Förhandlarnas beteende har självklart också betydelse för en förhandlings utgång. Speciellt i 
internationella sammanhang har parterna ofta olika affärserfarenheter och kunskaper. De har 
även olika bakgrund och varierande framtidsvisioner. Dessa faktorer styr enligt författarna 
förhandlarnas beteenden och påverkar därmed deras reaktioner i olika situationer och 
förhandlingens olika faser. Även förhandlarnas personliga egenskaper, såsom 
samarbetsförmåga, riskbenägenhet, flexibilitet och tålamod, har stort betydelse. Affärskulturer 
i olika länder präglas av speciella värderingar och attityder som kan påverka 
förhandlingsprocessen, inte minst genom att förhandlingsparterna kan använda sig av olika 
förhandlingsstilar. 
 
Vad gäller själva förhandlingssituationen så påverkas förhandlarnas beteenden av dels 
styrkeförhållandet mellan de, dels respektive parts behov av att genomföra den potentiella 
affären. Det är sannolikt att förhandlarna förväntar sig ett gynnsamt förhandlingsutfall 
eftersom de deltar i förhandlingen. Skulle den ena parten uppnå ett alltför bra resultat, sett ur 
motpartens synvinkel, kan det finnas risk för att den senare vill dra sig ur affären. 
Förhandlingsutfallet påverkas således av styrkefördelningen mellan parterna. McCall och 
Warrington konstaterar att det är när det råder jämvikt mellan parterna som den mest 
fördelaktiga förhandlingssituationen föreligger. En sådan situation innebär nämligen att 
möjligheterna för båda sidor att nå ett tillfredsställande resultat är störst. 
 
McCall och Warringtons förhandlingsmodell är relativt enkel i sin konstruktion, men den 
visar att det är många faktorer som påverkar/påverkas av varandra och den enskilda 
förhandlingsparten som deltar i förhandlingsprocessen. 
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Del 2. Kultur 
 
 
Kultur 
 
Den växande internationaliseringen av handel, vetenskap och politik har medfört att den 
akademiska världen, internationella organisationer och t.o.m. nationer och regeringar ökat 
sina ansträngningar för att främja kommunikation och dialog över gränserna. Det är 
uppenbart att det inte räcker med språkkunskaper – en ökad kunskap om andra folks seder 
och bruk, samhällssystem och kulturer är också en viktig del av den här processen. 
                                                                                                                            Richard D Lewis 
 
Enligt Hofstede (1991, 2005), bär varje människa inom sig tänkesätt, känslor och 
handlingsmönster som lärts in under dess livstid. Dessa mentala mjukvaror bestämmer till en 
del individens uppförande. Inom varje människa finns också en förmåga att avvika från detta 
mentala program, och att agera på nya, kreativa eller destruktiva och oväntade sätt. Denna 
programmering beror på den sociala miljö man växer upp och samlar livserfarenhet i – familj, 
skola, arbetsplats och samhälle. En vanlig term för denna mentala programmering är kultur. 
Här kommer vi att behandla kultur som ett kollektivt fenomen som delas av alla människor 
som lever i den sociala miljö där den lärts in. Det är denna kollektiva, mentala programmering 
som utgör skillnaden mellan individer i olika sociala, organisationella eller nationella grupper. 
 
 
Behovet av kunskaper om interkulturell kommunikation 
 
Öberg (1997) påpekar att kunskaper om kulturella skillnader och interkulturell 
kommunikation har fått en ny betydelse genom den ökade globaliseringen och det växande 
ömsesidiga beroendet inom många samhällsområden – ekonomi, energi, miljö och 
säkerhetspolitik. 
 
Människor ställs inför krav att kunna samarbeta med människor med en bakgrund som är 
totalt olik deras egen. Ofta fungerar kommunikationen väl fram och tillbaka över gränserna, 
men rätt som det är råkar man ut för kortslutning och begriper inte vad den andre vill eller 
menar. Signalerna går inte fram eller uppfattas fel.29 Mötet med människor från andra 
samhällen och kulturer innebär en utmaning på gott och ont. Missuppfattningar och 
missförstånd uppstår lätt, samtidigt som möjligheter till kreativa samtal och utvecklingar finns.  
 
 
Hofstedes kulturella dimensioner 
 
En av de forskare som vågat ge sig i kast med att studera kulturella skillnader i ett globalt 
perspektiv är holländaren Geert Hofstede (1980). I samarbete med ett stort västerländskt, 
multinationellt företag har han insamlat data och lyft fram relationen mellan nationalitet och 
värderingar. Jämförelsen gjordes av de anställda och ledare i sextiofyra dotterbolag av 
företaget IBM Corporation. Arbetsplatserna fanns i femtio länder och tre världsdelar och 
Hofstedes arbetsteam analyserade 116 000 svar. Man fann att det framför allt är fyra 
dimensioner som färgar arbetskulturen i ett land. Men på senare tid upptäcktes det att det 
fanns ännu en dimension som har betydelse när man studerar förhållanden på arbetsplatsen. 

                                                 
29 Öberg, 1997 
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Den femte dimensionen lades till efter en studie, gjord av Geert Hofstede tillsammans med 
Michael Harris Bond. Denna studie gjordes genom att de sammansatte ett frågeformulär som 
sedan översattes och skickades till femtio kvinnliga och femtio manliga studerande var i 
tjugotre länder på fem kontinenter.  
 
Dessa dimensioner är: 
- Maktdistans (power distance) 
- Individualism/kollektivism (individualism-collectivism) 
- Maskulinitet/femininitet (masculinity-femininity)  
- Osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance) 
- Långsiktig/kortsiktig inriktning (long-term versus short-term orientation) 
 
 
Maktdistans – Social jämlikhet 
Maktdistansen speglar människors syn på det faktum att ojämlikhet existerar. Ojämlikhet 
existerar i varierande grad i alla sociala institutioner. Vissa människor är större, starkare och 
intelligentare än andra. Detta får till följd att vissa människor förvärvar mer makt, status, 
rikedom eller respekt än andra. I institutioner med stor maktdistans är respekten för 
hierarkiska skillnader stor. Detta märks inom skilda sociala grupperingar såsom familj, skola, 
organisation eller samhälle. 
 
Graden av maktdistans ger en indikation på beroendeförhållande som råder mellan 
överordnade och underordnade i en organisation. I kulturer som kännetecknas av hög 
maktdistans uppfattar underordnade och överordnade varandra som existentiellt ojämlika och 
företag är oftast hierarkiska och centraliserade till ett fåtal händer. Underordnade förväntas 
vara beordrade av sina chefer och statussymboler är viktiga. Detta är till skillnad mot länder 
med en låg maktdistans där organisationer oftast är decentraliserade och platta. Underordnade 
förväntas vara konsulterade istället för att motta order och statussymboler och privilegier 
betraktas som något negativt. 
 
Individualism/kollektivism 
Ett individualistiskt samhälle kännetecknas av lösa band mellan individer där var och en 
förväntas sköta sig själv. Ärlighet och uppriktighet ses som en god egenskap och 
konfrontationer som välmående för gruppen. En sund människa i denna typ av samhälle bör 
inte vara beroende av en grupp, vare sig praktiskt eller psykiskt. I ett kollektivistiskt samhälle 
råder det istället en stark sammanhållning inom grupper där ”vi-känsla” utvecklas och 
lojaliteten gentemot varandra fungerar som ett skydd för gruppmedlemmar. Ett beroende av 
både materiell och psykisk karaktär skapas mellan individen och gruppen. 
 
Maskulinitet och femininitet 
I undersökningen kopplades en rad begrepp till maskulint respektive feminint. I maskulina 
kulturer värderas framgång, pengar, belöningar och ägodelar högst. I feminina länder anses 
däremot personliga relationer, livskvalitet, fysisk miljö och social service och omvårdnad som 
viktigare – alltså ett samhälle som tar hand om sina medlemmar. 
I maskulina samhällen är de sociala könsrollerna tydligt åtskilda; män förväntas vara 
självhävdande, tuffa och inriktade på materiell framgång. Kvinnor förutsätts vara mer 
anspråkslösa, mjuka och inriktade på livskvalitet på ett bredare plan. Maskulina länder har, 
enligt Cullen (2002) sådana normer och värderingar som: 
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- män tar för sig och är dominanta 
- överdriven manlighet hos män är bra 
- människor – speciellt män – skall vara beslutsamma 
- arbetet går före andra plikter/skyldigheter, sådana som familj 
- befordringar, framgång och pengar är väldigt viktiga 
 
Maskulina och feminina kulturer skapar sina egna företagsledningshjältar. Den maskuline 
chefen är aggressiv, självhävdande och beslutsam. Han är ensam beslutsfattare, snarare än en 
ledare av gruppdiskussioner. Den feminina chefen verkar mer i bakgrunden, arbetar mer med 
känslor och är van att söka konsensus hos gruppen.  
 
Osäkerhetsundvikande 
Alla människor måste hantera det faktum att de inte vet vad som kommer att ske imorgon. 
Extrem osäkerhet skapar ångest, och alla samhällen har skapat sätt att lindra denna ångest 
genom teknologi, lagstiftning och/eller religion. Osäkerhetskänslorna är förvärvade och är en 
del av samhällets kulturella arv. De leder till kollektiva samhällsbeteendemönster som kan 
verka orimliga och obegripliga för medlemmar av andra samhällen. 
 
Hofstedes definition av dimensionen osäkerhetsundvikande är ”I hur hög grad medlemmarna i 
en kultur känner sig hotande av osäkra eller okända situationer”. Denna känsla uttrycks bland 
annat av nervös stress och ett behov av förutsägbarhet, av skrivna och oskrivna regler. Osäkra 
individer känner sig bäst till mods i strukturerade miljöer, och när så lite som möjligt är 
lämnat åt slumpen. Osäkerhetsundvikande får inte blandas ihop med riskundvikande. Risk är 
riktad mot något specifikt medan osäkerhet är en diffus känsla. Människor från 
osäkerhetsundvikande kulturer hatar tvetydighet och söker struktur i företag, institutioner och 
relationer som gör händelser enkla att tolka och förutsägbara. Med andra ord verkar samhällen 
med hög grad av osäkerhetsundvikande dra sig åt den modernistiska skolan, med en 
rationell, ”bästa väg” för varje typ av problem. Samhällen med låg grad av 
osäkerhetsundvikande å andra sidan, accepterar det post-modernistiska synsättet att det inte 
finns en definitiv rätt eller fel i olika typer av situationer.  
 
I länder med starkt osäkerhetsundvikande, anser sig medborgarna inte ha möjlighet att 
påverka myndigheter och protesterar sällan. Dessa individer är inte bara mer beroende av 
myndigheternas expertkunskaper, utan anser i allmänhet också att detta är som sig bör. Man 
vill ha många och precisa lagar och regler, och tror på konservatism och lag och ordning. I 
länder med låg grad av osäkerhetsundvikande anser sig medborgarna vara en del av den 
demokratiska processen, och protesterar gärna om så anses motiverat. 
 
Långsiktig/kortsiktig inriktning 
Enligt Hofstede värderar kulturer med kortsiktig inriktning ett analytiskt tillvägagångssätt vid 
beslutsfattande i organisationen. Ledarna tror på logisk analys av situationen för företaget som 
följs av framtagandet av en stark spelplan. I kulturer med långsiktig inriktning är det mer 
vanligt med fiktivt/syntetiskt beslutsfattande. Man eftersträvar inte ett korrekt beslut eller 
strategi, utan fokuserar istället på att lyfta fram logiskt tänkande och hitta en praktisk lösning. 
Det är inte förvånande att organisationer i kulturer med kortsiktig inriktning är medvetet 
utformade på så sätt att de på kort tid kan anpassas efter snabba krav från samhället/miljön. 
Organisationer i kulturer med långsiktig inriktning är först och främst utformade för att 
hantera de interna sociala relationerna. De antar att ett företag som har goda sociala relationer 
så småningom kommer att nå framgång. Skillnaden mellan kulturer med lång- och kortsiktig 
inriktning är uppenbar i företagens planerade mål vid det strategiska beslutsfattandet. Ledarna 
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i kortsiktsländer känner sig bättre om de får snabba, mätbara framgångar. I långsiktsländer 
ignorerar man inte de finansiella aspekterna, men man prioriterar tillväxt och långsiktig 
lönsamhet.30 
 
 
Hofstedes kulturella dimensioner och förhandlingsprocess 
 
Enligt Geert och Gert Jan Hofstede (2005), påverkar nationalkulturer förhandlingsprocessen 
på följande sätt: 
 

- Maktdistans påverkar graden av centralisering i kontroll- och beslutfattarstrukturen, 
och betydelsen av förhandlarnas status. 

- Kollektivism påverkar behovet av stabila relationer mellan förhandlare från de olika 
sidorna. Att en person byts ut innebär i en kollektivistisk kultur att en ny relation 
måste byggas upp, vilket tar tid. Medlare (mellanhänder) har en betydelsefull roll när 
det gäller att upprätthålla ett fungerande relationsmönster som möjliggör framsteg. 

- Maskulinitet påverkar förhandlarnas och deras överordnades behov av att bete sig på 
ett sätt som stärker deras ego. Det påverkar hur mycket de sympatiserar med de starka 
och deras benägenhet att lösa konflikter genom styrkedemonstrationer. Feminina 
kulturer är mer benägna att lösa konflikter genom att kompromissa och sträva efter 
konsensus. 

- Osäkerhetsundvikande påverkar hur väl man tolererar tvetydighet och hur mycket man 
misstror motståndare som beter sig på ett obekant sätt, samt behovet av struktur och 
ritualer i förhandlingsförfarandet. 

- Långsiktig inriktning påverkar hur ihärdigt man försöker uppnå de önskade målen till 
och med när man måste göra uppoffringar.31 

 
 
Tidsuppfattning som kulturell dimension 
 
En annan aspekt som enligt vår åsikt har stort betydelse vid affärsförhandlingar är tid. Vi har 
förstått att den kan uppfattas olika, beroende på förhandlingsparternas skilda kulturella 
bakgrund. Medan ”tid är pengar” i vissa kulturer har andra en helt annan tidsuppfattning. 
Detta påverkar utan tvekan affärsförhandlingarna och punktligheten i samband med möten. 
För förhandlarna är det viktigt att vara medvetna om den andra partens uppfattning av tiden. 
Detta kan hjälpa de att planera tiden på ett bra sätt likaså att ha tålamod och inte bli irriterade 
under förhandlingsprocessen. 
 
När det gäller tid beskriver Hall (1980) två typer av extrema beteenden vid tidsplanering, 
nämligen monokronism och polykronism. Även kulturer kan vara monokroniska och 
polykroniska, med avseende på tidsuppfattning och det får inte förbises vid 
affärsförhandlingar. 
 
Individer från monokroniska kulturen tenderar att göra en sak i taget och att hålla fast vid de 
inplanerade tidsschemana. Skulle något dra ut på tiden, till exempel ett samtal med någon, 
kommer personen från en monokronisk kultur att artigt avbryta samtalet för att inte förskjuta 
sitt planeringsschema. I sådana kulturer planerar man inte bara mötets början, utan även dess 
slut. I dessa kulturer ses tiden som något fastställt och bestämt, dvs. något som omsluter oss 
                                                 
30 Cullen, 2002 
31 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 352 
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och som vi inte kan fly ifrån och som är planerat in i minsta detalj. Man förväntar sig alltid att 
möten ska börja och sluta i tid och deadlines och planeringen tas på stort allvar. 
 
I polykroniska kulturer har människor för vana att göra flera saker samtidigt. Det går lätt att 
ändra i sina tidsscheman och tiden upplevs sällan som något som slösats. I sådan kultur ses 
tiden som något flytande. Redan från början är man beredd på vissa förseningar och det går att 
ändra på deadlines och annat inplanerat. Människor är mer hängivna till personer, och inte till 
tidsplanerna. Skulle ett samtal dra ut på tiden fortsätter man hellre med samtalet och bryter sitt 
tidsschema än stoppar något som redan är igång. 
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Del 3. Teoretisk referensram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Teoretisk referensram (egen konstruktion) 
 
 

Den ovanstående teoretiska referensramen ligger till grund för insamlingen och analysen av 
det empiriska materialet. Redovisning av intervjuerna samt redan publicerat material är 
uppdelad i förhandlingsprocessens olika steg. Analysen av det insamlade empiriska materialet 
är genomförd utifrån sex kulturella dimensioner. En annan aspekt som vi också tar upp i 
empiriavsnittet är språkkunskaper och tolkens roll under internationella affärsförhandlingar. 
Den språkliga barriären är tyvärr fortfarande något vanligt för ryssar vid internationella 
förhandlingar, vilket ytterligare försvårar den redan komplexa förhandlingsprocessen. Då 
motparterna anlitar en tolk, påverkas förhandlingar av ytterligare en faktor som inte får 
förbises. 
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affärsförhandlingar 

Omgivning 
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4. Materialredovisning 
 

Omgivning 
 
Under denna rubrik riktar vi in oss på den omgivning och kultur som råder i Ryssland. 
Dessutom tar vi upp en del av orsakerna till det ryska nationella beteendet samt kulturella 
särdrag. Detta gör vi bland annat genom att betrakta de geografiska aspekter, som påverkat 
den ryska mentaliteten. Avsnittet ”Rysk mentalitet och dess orsaker” är placerat i denna del av 
materialredovisningen för att man skall kunna granska den generella graden av folkets 
mognad för och acceptans av marknadsekonomiskt tänkande, vilket är viktigt vid valet av det 
strategiska affärsbeteendet. 
 
 
Genom att studera de kulturella rötterna till nationella beteenden – både i samhället i stort 
och i affärssammanhang – kan vi med häpnadsväckande precision förutsäga vilken reaktion 
våra förslag kommer att möta och hur motparten kommer att agera. Om vi har 
grundläggande kunskaper om andra kulturer (liksom om vår egen), minimerar vi risken att 
utsättas för obehagliga överraskningar (kulturchock), och kan lättare upprätta goda 
relationer till människor av nationaliteter som vi tidigare kanske haft svårt att kommunicera 
med.  

Richard D Lewis 
 
 
Den turbulenta omgivningen 
 
Den ryska marknaden har under dem senaste åren blivit lockande för många utländska företag, 
som i sin tur lägger ner mycket tid och pengar på undersökningar om hur den ryska 
konsumtionen ser ut, om vad som säljs bäst och hur man bör marknadsföra sina produkter för 
att slå konkurrenterna. Men det finns något man vet betydligt minde om, men som är minst 
lika viktigt för att man ska lyckas på den ryska marknaden, nämligen den ryska kulturens 
specifika egenskaper som påverkar affärsrelationerna i Ryssland. Den förhandlingsteknik som 
fungerade bra i ens hemland kommer med stor sannolikhet att förlora sin effektivitet i 
Ryssland. Man kan stöta på sådana problem, framförallt kulturella skillnader, som man inte 
förväntar sig. 
 
Ryssland, som är en av Sveriges närmsta och största grannar, hette Sovjet Union under en 
lång tid. Det var en kommunistisk supermakt, där planekonomi utövades och all makt utgick 
från det kommunistiska partiet. 1991, när kommunismen föll, inleddes en period av intensiva 
förändringar i Ryssland. De då existerande sociala institutioner som politiska system, lagar, 
regler, finansiella marknader och grundläggande antaganden, om syften med ekonomiska 
aktiviteter, antingen förstördes helt eller förändrades markant under en kort tidsperiod. Alla 
organisationer i landet fick omedelbara krav på förändringar för att anpassa sig till ett 
marknadsekonomiskt handlande och tänkande. 
 
Idag, i början av ett nytt millennium, håller Ryssland på att förvandlas till ett ungt 
kapitalistiskt land. I takt med övergången till kapitalism och demokrati inträder fler och fler 
företag från Europa, Japan och USA på den ryska marknaden. Men det är inte alltid så lätt att 
ge sig in på en ny marknad, då landets historiska bakgrund kan vara väldigt annorlunda 
avseende både ekonomiska, politiska, juridiska och inte minst kulturella faktorer. Vad gäller 
Ryssland, så har den 70 år långa kommunistiska regimen satt sina spår och påverkar 
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fortfarande en stor del av befolkningen och dess mentalitet, vilket försvårar anpassningar till 
västvärldens företagsekonomiska och kulturella ideal. Rysslands turbulenta historia med krig, 
socialistisk diktatur och decennier av planekonomi har medfört att landet i många avseenden 
ligger åtskilligt efter industriländer i väst. Skillnaderna mellan Ryssland och till exempel USA 
eller länder i EU är stora på områden som infrastruktur, regelverk och lagstiftning, och den 
enskilda individens respekt och förtroende för olika myndigheter är inte alltid fullkomliga.32 
 
Under intervjuerna anmärkte respondenterna på en hel del problem som den snabba 
övergången från en centralstyrd planekonomi till en fri marknad har medfört. Det som ansågs 
vara mest problematiskt är att västerländska företag, väl insatta i marknadsekonomins 
spelregler, utsattas för en turbulent och osäker miljö, vilket leder till att svenska förhandlare 
måste snabbt förvärva de egenskaper som krävs för att överleva på den oförutsägbara ryska 
marknaden. ”Det gäller att vara medveten om att spelreglerna kan ändras snabbt, och därför 
måste man ibland ta risker och, hur konstigt det än låter, gå på sin magkänsla”.33 Respondent 
C uttryckte sin medvetenhet om de oupphörliga och snabba förändringarna på följande sätt: ”I 
Ryssland påverkar omgivningen väldigt mycket, och varje dag kan se annorlunda ut; 
förändringar sker hela tiden.” Han poängterar att det är viktigt att ha tid och resurser med de 
ständiga förändringarna i landet. Respondenten noterar även att den turbulenta miljön kan 
vara en av orsakerna till att ryssarna ibland kan vara väldigt kortsiktiga i sin syn på saker. 
Enligt respondenterna ställer sådana förhållanden stora krav på de utländska förhandlarna att 
hålla koll på allt som händer i landet, framförallt för att undvika onödiga överraskningar. 
 
Ett annat problem som våra respondenter anser sig tvungna att handskas med när de gör 
affärer med Ryssland är att myndigheterna inte hänger med i utvecklingen. Juridisk 
instabilitet, motsägelsefulla lagar och korruption är bara några tecken på detta. 
Intervjupersonerna säger sig vara vana vid att allt (eller nästan allt) fungerar som det ska 
hemma i Sverige, vilket sällan är fallet när det gäller Ryssland. ”Känslan av att man hela tiden 
tar risker går det inte att komma ifrån, och det får man nästan räkna med.”34  Respondenterna 
har noterat att lagar tolkas olika, och ibland inte alls. Därför är det av stor vikt att ha kontakter 
på hög nivå, framför allt om man skulle stöta på allvarliga problem.35 Både i 
affärssammanhang och i privatlivet anses kontakterna utgöra den trygghetsbas som varje 
människa behöver för att kunna möta vardagen med ro. ”Det viktigaste är att man har ett 
nätverk av personliga kontakter som man kan dra nytta av och få hjälp när så behövs.”36  
 
Generellt förespråkar respondenterna att företagen, som vill lyckas sälja sina produkter i 
Ryssland, bör i möjligaste mån anpassa sig till de förhållanden som råder i landet, dvs. att 
förhandlaren måste vara så flexibel att det skall kännas naturligt med förändringar. På detta 
sätt blir man förberedd på ett flertal, ibland ömsesidigt motsägande, tänkbara lösningar på 
möjliga framtida problem. I och med detta kan man undvika en alltför kraftig specialisering 
för en specifik situation då förutsättningar plötsligt kan förändras.  
 
 
 
 

                                                 
32 Christensen, 1994 
33 Respondent A 
34 Respondent C 
35 Respondent D 
36 Respondent C 
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Rysk mentalitet och dess orsaker 
 
Vissa av de mindre attraktiva dragen som kännetecknade ryssarna under Sovjetperioden 
(överdriven kollektivism, apati, misstänksamhet mot utlänningar, pessimism, småkorruption, 
brist på uthållighet, inåtvändhet) kan, enligt Lewis, inte skyllas enbart på bolsjevikregimen. 
Ryssland var ett kommunistiskt land i 70 år, men hade dessförinnan varit rysk-ortodoxt i tusen 
år. De grundläggande ryska karaktärsdragen fanns där redan flera hundra år innan. Både tsar- 
och sovjetväldet kunde lättare härska oinskränkt tack vare sina undersåtars kollektiva, 
ödmjuka, självuppoffrande, känslosamma och romantiska karaktär.37 
 
Det finns naturligtvis många orsaker till varför Ryssland, trots många ledares försök att få den 
att komma ikapp västvärlden, har så svårt att övergå till en fungerande marknadsekonomi. I 
sin bok ”Understanding the Russian character” nämner Michael Bohm en av dem – servil 
mentalitet. Den auktoritära attityden från statsmakten har funnits i Ryssland i redan 1000 år, 
och människor har därför lärt sig att de inte kan göra något för att förändra systemet och 
känsla av hjälplöshet är omfattande. Bohm påpekar att Ryssland alltid har lidit av brist på 
liberala och demokratiska institutioner och principer, och att Ryssland var ett isolerat feodalt 
östland innan Peter den Store kom till makten. Men trots att tsaren kardinalt förändrade 
Rysslands kulturella liv och utseende och verkligen skapade ett fönster mot Europa, 
förändrades den politiska arenan betydligt lite. Både livegenskap och slavmentalitet ägde 
fortfarande rum och masskorruption, tjuveri, fattigdom och statens egenmäktighet förblev 
utan förändringar. Först 1861 avskaffades livegenskapen i Ryssland och liberala kapitalistiska 
reformer började introduceras. Men efter revolutionen 1917 blev landet ännu en gång isolerat 
från den västerländska civilisationen, då kommunisterna smällde igen dörren till Europa. 
Ryssland fick känna på hård autoritär styrning på nytt.  
 
Alla dessa omständigheter har inneburit att Ryssland aldrig haft en tillräckligt lång stabil 
period, då demokratiska och liberala principer och institutioner kunde inympas och blomma. 
Det innebär även att totalitarism och slavmentalitet ärvdes i generationer. Yeltsin och 
Putins ”rekvisita” demokrati har, enligt Bohm, inte heller förändrat mycket i den ryska 
specifika mentaliteten. Det är snarare tvärtom, genom att göra den vertikala makten starkare 
sluter Rysslands nuvarande president cirkeln av den auktoritära styrningen, som påbörjades av 
ryska tsarer och fortsattes av sovjetiska generalsekreterare.38 Våra respondenter var överens 
om att ryssen i allmänhet känner sig ganska liten i förhållandet till stat och myndigheter, och 
att förtroendet för statsapparaten generellt är ganska litet. 
 
Under insamlingen av materialet har vi också vänt oss till Richard D Lewis´ undersökningar 
om olika kulturer för att bättre förstå den ryska mentaliteten samt dess orsaker. I sin praktiska 
guide för alla som är verksamma över gränserna, diskuterar Lewis även de geografiska och 
klimatiska aspekterna som kan ha påverkat människors syn på saker. Den ryska mentaliteten 
har utan tvekan i viss mån formats av århundraden av tyranni, men de huvudsakliga orsakerna 
till uppkomsten av de typiskt ryska värderingarna och trosföreställningarna får man, enligt 
författaren, söka bortom alla despoters kontroll. Rysslands väldiga landmassa och det 
ogästvänliga klimatet är de två avgörande faktorerna. De utbredda stäpperna, som var 
omöjliga att försvara mot inkräktare, utvecklade en känsla av sårbarhet och isolering och 
invånarna fick därför sluta sig samman för att kunna överleva. Invånarna utvecklade också en 
stark fientlighet mot främlingar.39 
                                                 
37 Lewis, 1996 
38 Bohm, 2003 
39 Lewis, 1996 
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”De ogästvänliga geografiska förhållandena (enorma avstånd och svårframkomlig terräng) 
minskade de ryska småböndernas möjligheter att kommunicera med varandra, vilket gjorde 
dem till ett lätt byte för despotiska härskare. Små, okunniga och resursfattiga grupper som är 
avskurna från andra med samma intressen är lätta att manipulera. Den ortodoxa kyrkan, 
tsarerna och sovjetmakten exploaterade alla Rysslands hundratusentals små grupperingar av 
enkla bönder. Dessa blev offer för olika slag av indoktrinering, tvångsåtgärder, svikna löften, 
orimlig beskattning och tvingades vid behov att bli soldater.”40 
 
Lewis påpekar att århundraden av tyranniska och människoföraktande regimer har påverkat 
den ryska mentaliteten oerhört mycket. Han menar att till den uråldriga ryska pessimistiska 
och stoiska attityden har lagts sådana drag som misstänksamhet, passivitet, hemlighetsfullhet, 
småkorruption och olydnad mot förordningar. Även om det ryska samhället befinner sig i en 
övergångsperiod så är deras affärskultur, enligt författaren, fortfarande starkt präglad av den 
kommandoekonomi som var förhärskande under sju decennier. Ryssarnas sätt att förhandla 
som kännetecknas av försiktighet, envishet och förbehållsamhet härleds därför inte bara till 
deras rötter i bondeklassen, utan också är ett resultat av grundlig träning och utstuderad 
organisation.41 
 
Generationer av svält, krig och andra redan nämnda umbäranden har lett till att ryssarna i 
allmänhet har en annorlunda syn på tillvaron. Personlig överlevnad är en primär fråga och 
man är van vid att klara sig utan nämnvärt stöd från stat och myndigheter.42 Samtliga 
intervjupersoner har fått den uppfattningen att personliga kontakter, ömsesidig hjälp och 
gentjänster värderas mycket mer än pengar och karriär i Ryssland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 Lewis, 1996, s 233 
41 Lewis, 1996 
42 Kroupnova, Domert,  HT-04 



 29

Den internationella förhandlingsprocessen 
 
Under denna rubrik riktas strålkastaren mot respondenternas erfarenheter av att förhandla med 
ryska motparter. Förutom den information som vi fick under intervjuerna lägger vi också fram 
dem relevanta undersökningsresultat som redan publicerats i ämnet. 
 
 
De svenska respondenterna 
 
Då våra respondenter han valt att vara anonyma, betecknas dem i arbetet som respondenter A, 
B, C och D för att underlätta för läsaren att hålla reda på vem som säger vad. 
 
 
 Kön Ålder Sysselsättning Samarbete 

(tidsperiod) 
Kunskaper i 

ryska 
Respondent 

A 
Man 38 Försäljare  Sedan 2003 Ej 

Respondent 
B 

Man  40 Försäljare 2001-2004 Ej 

Respondent 
C 

Man  34 Försäljare Sedan 2000 Hanterar 
vardagligt tal 

Respondent 
D 

Man  45 Försäljare 1996-1998 
och 

sedan 2002 

Hanterar 
vardagligt tal 

Tabell 1. De svenska representanterna 
 
 
Steg 1. Förberedelse 
 
I sin book “Cross-Cultural Business Behaviour” skriver Richard R. Gesteland (1999) att 
Ryssland är en lockande marknad för dem som vet hur man överbryggar dess barriärer, 
nämligen kaos, byråkrati, korruption och sist men inte minst dess jättestorlek. 
”Det första steget för att överbrygga hindren är uppenbarligen att skapa sig förståelse för det 
ryska affärsbeteendet”43, - påpekar författaren. 
 
”Många affärsmän som tänker gå in på den ryska marknaden tror att ytliga kunskaper om 
landet och några informationsbroschyrer på engelska är allt vad man behöver ha med sig för 
att starta affärsrelationer med den ryska motparten”, säger respondent A. Utifrån den 
erfarenhet som respondenten skaffat sig avseende affärer med ryska företag kan han påstå att 
man först måste ägna mycket tid åt att lära känna landet och dess invånares mentalitet. ”Är 
man efter omedelbara resultat, är det ingen idé att satsa på den ryska marknaden, för det kan ta 
månader av förberedelser innan båda parter är redo att kommunicera vid förhandlingsbordet”, 
summerar respondenten. 
 
Samtliga intervjupersoner är eniga om att kunskaper om landet och dess historia, kontakter 
med personer med tidigare erfarenheter av att arbeta med ryska företag och en fördomsfri 
inställning till dem sistnämnda är det första och nödvändiga steget mot svensk-ryska 
affärsförhandlingar. Ytterligare åtgärder som anses vara viktiga av respondenterna vid 

                                                 
43 Richard R. Gesteland, 1999, s 187 
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förberedelsefasen är att ta reda på fakta om de företag och personer som man tänker komma i 
kontakt med i samband med affärsplanerna.  
 
Respondenterna poängterar att man måste vara mycket noggrann när man bestämmer vem 
som skall kontaktas på ett ryskt företag för att diskutera möjliga förhandlingar och 
samarbetet. ”Det kan finnas tusentals anställda på företaget, men det är endast en person i 
toppositionen som är berättigad till att fatta beslut”, kommenterar respondent A. Att det är 
endast VD som bestämmer över de flesta företagsaktiviteter upplevs av respondenterna som 
något jobbigt då det är problematiskt att få tag på direktören när så behövs. Å andra sidan, 
anser respondenterna att det inte finns någon risk att någon viktig information som motparten 
måste förses med går förlorad, då man direkt kontaktar ledningen i samband med 
internationella affärer. 
 
Att bygga upp ett socialt kontaktnät på den ryska marknaden är, enligt våra respondenter, av 
stor vikt, men tyvärr problematiskt på grund av landets jättestorlek och den språkliga 
barriären. ”Det är rent av omöjligt att skapa relationer med alla potentiella kunder i Ryssland, 
så vi försöker att skapa så gott rykte som möjligt genom att reellt investera i de redan 
befintliga affärsrelationerna”, säger respondent C.  
 
Respondent B berättar i sin tur att företaget han arbetar på har anlitat en rysk agent som håller 
de underrättade om alla aktiviteter inom branschen samt vistas på utställningar där det finns 
möjlighet att få kontakt med troliga intressenter och förse dessa med all nödvändig 
information om det svenska företaget. Respondent D, som är delägare av ett mindre företag, 
har däremot själv gjort en hel del ordentliga besök till Ryssland och har därigenom byggt ett 
kontaktnät som företaget drar nytta av idag. ”Blir du vän med en ryss, får du en vän för livet”, 
säger han. Vidare berättar han att de ryssar som han skaffat bra relationer med har hjälpt 
honom att få tag på nya kunder, vilket han först betraktade som något oprofessionellt och 
orationellt utifrån den konkurrentmässiga synvinkeln, men senare insåg han att ryssar hellre 
investerar i långsiktiga personliga relationer som grundas på ömsesidig hjälp och förtroende 
än omedelbara kommersiella resultat. ”På så sätt får de räkna med garanterad lojalitet och stöd 
på hemmaplan, och i vissa fall till och med från de utländska motparterna om de (ryssar)44 
råkar hamna i en krissituation”, säger respondenten. 
 
Som framgår i det teoretiska avsnittet är kunskaper om sin motpart inte det ända som man 
måste tänka på vid förberedelsefasen. Enligt Cullen (2002), är det mycket viktigt att se till att 
förhandlingsteamet består av lämpliga representanter som besitter rätta kunskaper och de 
egenskaper som krävs vid aktuella förhandlingar. Ett av de största problemen som 
intervjupersonerna har upplevt i samband med förhandlingar med ryska företag är att de flesta 
ryssar har bristfälliga, och ibland inga alls, kunskaper i engelska. I och med detta anses det 
vara önskvärt att åtminstone en av de svenska representanterna skulle kunna behärska ryska 
språket, vilket inte är något vanligt, då ryska inte är bland de utländska språk som man 
vanligen lär sig under utbildningsåren i Sverige. 
 
Den ryska motpartens bristfälliga språkkunskaper anses av respondenterna vara en 
generationsfråga, dvs. att de yngre affärsmännen har bättre kunskaper i engelska än de äldre. 
Men även om de yngre ryssarna har skaffat sig kunskaper i engelska är de inte alltid benägna 
att använda det. Intervjupersonerna tror att skälen till detta kan vara att de (ryssar) är 
medvetna om sina språkbegränsningar och är rädda för att göra bort sig. Den ryska motparten 

                                                 
44 Författarnas  precisering 
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förväntar sig, enligt respondenterna, att broschyrer, tekniskt och övrigt presentationsmaterial 
är översatt till ryska, vilket inte får ignoreras om man verkligen är intresserad av att göra 
affärer med ett särskilt företag. ”Är affären viktig för mig, tänker jag på allt in i den minsta 
detalj, som kan påverka motpartens inställning till mig och mitt företag”, säger respondent D. 
 
Respondenterna C och D, som mer eller mindre kan tala ryska, anser att kunskaper i språket 
kan vara avgörande för ett önskvärt förhandlingsresultat, eftersom ryssarna anses vara positivt 
inställda till motparter som anstränger sig att tala deras modersmål. Följaktligen underlättas 
förhandlingarna såväl som det sociala umgänget. Dessutom är kunskaper i det ryska språket 
en stor fördel vid kontakter med olika myndigheter, enligt respondenterna. ”Att behärska 
ryska är en oerhört stor fördel för utländska affärsmän. Kan man språket, blir man direkt av 
med en hel del problem!”, säger respondent D. 
 
Respondenterna A och B, som inte besitter några kunskaper i ryska, använder sig av tolk som 
antingen deras motpart står för eller som de själva anlitar. Detta gör även respondenterna C 
och D vid sådana möten då en viktig information kommuniceras och komplicerade frågor tas 
upp. ”I vissa fall kan en liten missuppfattning få stora konsekvenser. Ibland vågar jag inte lita 
på mina språkkunskaper, då anlitar jag en tolk”, säger respondent D.  
 
Enligt respondenterna påverkar tolken förhandlingarna både positivt och negativt. De fördelar 
som användning av tolk anses ha är att den erbjuder till täta pauser som ger betänketid till 
förhandlaren, dessutom får man möjlighet att dämpa sina emotioner och därmed undvika 
känsloutbrott och provocerande repliker vid heta tvister. Om tolken är en ryss, görs inte bara 
den språkliga översättningen; informationen anpassas även kulturellt, vilket anses vara mycket 
viktigt av respondenterna. De påpekar dock att man måste se till att tolken inte lägger egna 
värderingar in i budskapet. De moment som upplevs av respondenterna som nackdelar är att 
förhandlingar med tolk tar längre tid och risken att viktig information kan gå förlorad är större 
här än i de fall då parterna kommunicerar direkt på ett gemensamt språk. 
 
I samband med förberedelsefasen poängterar samtliga intervjupersoner den ryske motpartens 
stora intresse för tekniska frågor. ”Det ryska förhandlingsteamet består i regel av högutbildade 
tekniska experter”, säger respondent A. I och med detta anser respondenterna att det är 
mycket viktigt att svenska representanter också har teknisk utbildning och kan skickligt 
hantera relevanta tekniska frågor då den ryska motparten högt respekterar sakkunnighet. 
I samband med detta måste man, enligt intervjupersonerna, se till att tolken hanterar 
specialbegrepp och fackliga termer som kan tänkas komma upp under mötet. ”Det är viktigt 
att tolken blir väl införstådd i vad som kommer att diskuteras, därför går jag alltid igenom 
materialet tillsammans med denne innan förhandlingen”, berättar respondent B. Att förbise 
tolkens beredskap vore ett stort misstag, enligt respondenterna, särskilt med hänsyn till att den 
ryska motparten tillhandahåller sällan en utbildad tolk, utan snarare anlitar en vanlig person 
som kan engelska. 
 
Vidare berättar respondenterna att motparters ålder och erfarenheter också har betydelse för 
de ryska förhandlarna. Av tradition och uppfostran har ryssarna respekt till de äldre och 
därmed anses föredra att förhandla med motparter som inte är alltför unga, dvs. inte under 
trettio år. De ryska förhandlarna, speciellt på ledningsnivå, är själva ofta runt medelåldern och 
har en tendens att behandla yngre personer mindre seriöst och respektfullt, enligt tre av våra 
respondenters erfarenheter. Det kan förekomma att ryssar sätter hårdare press på yngre 
motparter tills de har bevisat sin kompetens. Respondent B påpekar att svenska företag ibland 
väljer ut alltför unga och oerfarna representanter, vilket kan påverka förhandlingarna på ett 
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ogynnsamt sätt. Respondent D anser däremot att motpartens ålder inte alltid beaktas av 
ryssarna och det är främst uppträdande och kunskaper som har betydelse. ”Unga människor 
uppskattas i det ryska affärslivet för de tillhör en ny generation som är fri från den gamla 
kommunistiska ideologin och är mer marknadsinriktad”, resonerar respondenten. Hur som 
helst, är samtliga respondenter eniga om att en högre ålder förknippas med makt i Ryssland 
och därmed kan en betydligt yngre svensk motpart hamna i en ogynnsam 
förhandlingssituation. 
 
När det gäller vilken betydelse motpartens kön har vid förhandlingar med ryssar, har 
respondenterna olika erfarenheter beroende på om den bransch som företaget verkar i är 
mansdominerad eller inte. Men i stort har intervjupersonerna fått den uppfattningen att det 
inte spelar någon roll för ryska affärsmän om det är en kvinna eller en man de förhandlar med. 
Att tillhöra det ”svagare” könet kan till och med ibland vara en fördel vid svensk-ryska 
förhandlingar då kvinnor ofta har en mer humanistisk läggning, vilket anses av 
respondenterna passa in på den ryska mentaliteten. De ryska manliga förhandlarna uppträder 
artigare och mer hänsynsfullt mot kvinnliga representanter än de gör mot de manliga. 
Respondenterna påpekar däremot att även om en kvinna accepteras vid affärsförhandlingar, är 
kraven på att hon bevisar sin kompetens större än när det gäller en man. Den kvinnliga 
förhandlarens ålder kan också påverka den ryska motpartens inställning. Ju yngre kvinnan är, 
desto mindre seriöst kommer hon att mottas av den ryska motparten i samband med 
affärsmässiga relationer, menar respondenterna. 
 
 
Steg 2. Uppbyggandet av en relation 
 
Det andra steget i den internationella förhandlingsprocessen är uppbyggandet av en relation. 
Gesteland (1999) har klassificerat Ryssland som ett relationsfokuserat land. Det innebär att 
mycket i landet byggs på personliga relationer. Författaren menar att här, precis som på andra 
relationsfokuserade marknader, behövs det kontakter för att få saker gjorda. Våra 
respondenter är eniga om att personliga relationer alltid har betydelse vid affärsförhandlingar, 
men när det gäller ryska motparter är de av synnerlig vikt. ”Ryssland är ett relationsinriktat 
land i den mening att om man känner en person, underlättar det väldigt mycket när man ska 
göra affärer”, säger respondent C. Det är först då fasta relationer etableras som problem kan 
diskuteras öppet i seriöst, dessutom anses relationerna spela stor roll i skapandet av 
långsiktiga samarbeten med ryska motparter. 
 
Gesteland poängterar att ryska förhandlare föredrar den raka, låg-kontextuella 
kommunikationen, dvs. de säger vad de tycker och menar vad de säger. Intervjupersonerna 
påstår däremot, att en sådan tendens endast kan märkas först efter att man har byggt upp nära 
relationer med ryssar. Huruvida den ryske förhandlaren utrycker sig öppet beror framför allt 
på hur pass väl han eller hon känner sin motpart, vilket enligt respondenterna är en 
förtroendefråga. Dessutom har ryssarna en tendens att uttrycka sig metaforiskt och symboliskt, 
vilket kan leda till förvirring över vad budskapet egentligen innebär. Intervjupersonerna 
uppmärksammar även ryssarnas förkärlek till humor och ironi, felaktig användning eller 
uppfattning av vilka kan leda till ytterligare kommunikationsproblem. ”Det tog mig några år 
att lära mig förstå den ryska humorn”, erkänner respondent D. Enligt respondenterna, är de 
flesta ryska skämt av självkritisk karaktär, vilket inte alls betyder att ryssar välkomnar kritik 
från en annan part. ”Det finns nästan inga tabuämnen när det gäller rysk humor så länge man 
är medveten om vem man pratar med och vilka omständigheter som råder”, berättar 
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respondent C. ”Att göra bort sig är väl ingen tragedi, men att inte provocera konflikter – det 
måste man tänka på”, tillägger respondenten. 
 
Eftersom det sociala skyddsnätet inte har fungerat på ett bra sätt sedan väldigt lång tid tillbaka 
har landets invånare funnit trygghet och stöd genom att skapa sina egna sociala skyddsnät, i 
form av personliga kontakter. De personliga relationerna anses av respondenterna vara ett 
substitut för det frånvarande sociala skyddsnätet. Det är således fördelaktigt för utländska 
motparter att jobba utifrån ryssarnas sätt att se på relationer genom att själv bygga upp ett 
kontaktnät. Detta kan man göra genom att deltaga i, eller vistas på, dem olika utställningar 
och mässor som ordnas på den ryska marknaden. 
 
Respondenterna noterar att avsaknaden av ett välfungerande lagsystem har lett till ryssarnas 
benägenhet att hjälpa varandra lura staten. I sin bok ”Den ryska styrningsmodellen” påpekar 
Prohorov (2002) att ryska folket gärna delar med sig av genomförbara trick för at kringgå 
lagen. Ryssar förväntar sig inget stöd från myndigheterna och därför är ett nätverk av 
personliga kontakter, där tjänster återgäldas med tjänster, av stort betydelse i detta land. Får 
man dem ryska motparterna att gilla sig, kommer de att konspirera med en för att kringgå 
systemet.45 Detta upplevs av respondenterna som något invecklat och obehagligt då de själva 
inte är vana vid ett sådant sätt att göra affärer på.  
 
Att vinna den ryska motpartens förtroende och skapa vänskapliga relationer med dem anses 
vara viktigt, om inte avgörande, för etableringen av framgångsrika affärsrelationer. Tre av 
respondenterna upplever ofta att ryssar är mer fokuserade på relationer än uppgiften ifråga och 
att de sällan gör affärer med någon de inte känner väl. Respondent A påpekar däremot att en 
bra relation inte alltid är ett måste vid samarbete med ryska företag. ”Har man en hög teknisk 
kompetens, får man deras (ryssarnas)46 respekt och förtroende”, säger respondenten. Men 
även om en relation inte alltid är en förutsättning för en affär med en rysk motpart så är det en 
förutsättning för att framgångsrikt och långsiktigt kunna verka på den ryska marknaden. Man 
bör därför, enligt respondenterna, tillmötesgå ryssarnas önskan att etablera personliga 
relationer sinsemellan. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att riktigt nära 
personliga relationer kan ta upp till år att bygga.  
 
Genom att etablera fasta relationer kan många problem och konflikter undvikas; misstag och 
missuppfattning utredas i samförstånd, utan att parterna behöver riskera att förhandlingarna 
misslyckas. Respondenterna påpekar att ryssarnas inställning till att utveckla närmare 
personliga relationer också påverkas av hur de utländska affärsmännen själva beter sig och 
vilket intresse de visar för sina ryska motparter. I de flesta fall är ryssarna angelägna att lära 
känna sina motparter närmare så snart de första kontakterna har tagits och de initiala hindren 
har övervunnits. Enligt Lewis (1996), är det säkra sättet att få ryssarna att gilla en är att göra 
dem en tjänst på ett tidigt stadium av bekantskapen. Det är dock viktigt att göra klart för de att 
detta inte beror på att motparten har ett sämre förhandlingsläge. För att säkerställa detta bör 
favören vara av personlig karaktär och inte vara relaterad till de affärer som diskuteras.47 
 
Vanligen byggs de personliga relationerna upp i samband med social samvaro utanför 
förhandlingsbordet, men det förekommer dock att parterna samtalar och umgås mer informellt 
under själva förhandlingarna, varvid de kan lära känna varandra bättre. Jämfört med svensk 
affärspraxis så är den sociala fasen vid förhandlingar med ryska motparter betydligt mer 
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omfattande. Det anses vara en naturlig del av förhandlingen att lägga mycket tid på samvaro 
med motparterna. Respondenterna var överens om att informellt umgänge är viktigt och ur ett 
långsiktigt perspektiv nödvändigt, då den ryske förhandlaren har lättare att få förtroende för 
en förhandlingsmotpart som denne lärt känna privat. I och med detta bör man visa ryssarna 
sina ”mänskliga” sidor, dvs. känslor, förhoppningar, ambitioner etc., detta då de är mer 
intresserade av ens personliga mål än de affärsmässiga ambitioner, menar Lewis (1996). 
 
Det sociala umgänget sker oftast vid måltider, dvs. luncher och middagar, som i de flesta fall 
intas på restauranger. De ryska affärsmännen gillar att äta och dricka, och att ta ett glas med 
de mellan mötena är ett bra sätt att upprätta en god relation med de.48. Dryckeskulturen, som 
gör sig synlig under informella möten, är något som den svenske förhandlaren bör vara 
medveten om. Framför allt gäller det enligt respondenterna veta vilken inställning man har till 
alkohol, men även kunna sina gränser vad gäller drickandet.  
 
Ryssarna anses vara gästfria och måna om att alla ska trivas, oavsett var sammankomsten äger 
rum. De ryska förhandlarna skiljer väldigt strikt mellan familjen och affärslivet. Av denna 
anledning är det därför inte vanligt att de bjuder sina motparter hem, speciellt inte i början av 
en affärskontakt. Men skulle man få en så nära relation med sin ryske förhandlingsmotpart att 
denne bjuder hem en, är det, enligt respondenterna, helt opassande att komma 
tomhänt. ”Framför allt ska man inte glömma bort att ha något med sig till familjen, då 
familjen betyder mycket i Ryssland”, påpekar respondent D. 
 
Den sociala samvaron ägnas förutom måltider till olika slags utflykter. För ryssar är det 
kulturella arvet väldigt viktigt. Således kan utflykter till teater, museer och andra sevärdheter 
förekomma i samband vid internationella förhandlingar. Biljard, tennis, bowling och andra 
sportaktiviteter förekommer också under det sociala umgänget med de ryska motparterna. Det 
är även bra att känna till de ryska männens förkärlek till fiske, bastu och nattklubbar. Att göra 
utflykter ihop anses vara ett bra sätt att skapa närmare personliga relationer på. Dessa 
aktiviteter kan vara till hjälp för förhandlingsprocessen, då det ofta diskuteras affärer, dock för 
det mesta på ett indirekt sätt. Den tid, som offras på att umgås med de ryska motparterna, 
underlättar således de affärsmässiga och stärker de personliga relationerna.  
 
Även om det är viktigt att skapa personliga relationer med sina ryska motparter så kan det 
vara nödvändigt att veta vem relationen är skapad till, då det i Ryssland endast den högsta 
chefen som kan fatta de slutgiltiga besluten. ”Det är väl lite olyckligt att lägga ner mycket tid 
på relationer, som inte kan vara till hjälp i förhandlingen”, säger respondent A. Det kan vara 
svårt för en underordnad att ens försöka påverka chefens uppfattning, då ryska organisationer 
är hierarkiskt uppbyggda. 
 
Respondenterna anser att befattning på företaget har stort betydelse för de ryska förhandlarna. 
De vill alltid veta vem de ska förhandla med och förväntar sig att motparten redan vid det 
första mötet klargör sin position samt vilka befogenheter denne har. Ryssar blir imponerade 
av motparter med hög rang, då de är vana vid att bli beordrade av och respektera sina chefer 
och andra auktoriteter. De ryska affärsmännens förhandlingsbeteende påverkas enligt 
respondenterna av motpartens status. Har motparten en hög ställning, beslutsfullmakt och 
högre utbildning, så känner de sig själva betydande samt visar större respekt och förtroende. 
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Respondenterna är överens om att de ryska affärsmännen lägger större vikt vid formaliteter än 
svenskar brukar göra. Den ryska formaliteten syns i sättet att klä sig och i mötes- och 
hälsningsritualerna och innebär att besökare förväntas att följa viss grad av formalitet i 
klädseln (slips och kavaj är ett måste på ryska kontor) och i sitt offentliga beteende. Det 
sistnämnda är av stor vikt speciellt vid det första mötet med ryska motparterna. 49 De förväntar 
sig att alla förhandlingsdeltagarna ska uppträda artigt och korrekt. Med formaliteter menas 
bland annat att det ska användas formella tilltalsformer i all korrespondens. Ryssarna tilltalar 
aldrig sina motparter med Du, det är Ni-form som gäller i alla sammanhang, även kollegor 
emellan. Du-tilltal kan möjligtvis tillämpas, men inte innan parterna lärt känna varandra 
tillräckligt väl. Det vore ett verkligt etikettbrott att försöka lägga bort formella tilltalsformer 
redan i initialskedet av affärsförbindelserna. De ryska förhandlarna uppskattar och blir positivt 
inställda till motparter, som uppträder korrekt och stilenligt. 
 
Respondenterna noterar att det inte går att mista sig om vem som är chefen i en rysk 
organisation. Genom sin tjusiga bil, ett stort kontor med en eller ibland till och med två 
sekreterare, kroppshållningen, attityden och klädseln, visar chefen vem han är, dvs. 
kommunicerar ut sin status. Det behövs oftast ingen presentation eller ett visitkort för att vara 
helt säker på den saken, menar respondenterna, då det även syns tydligt i underordnares 
förhållningssätt till chefen.  
 
Respondenterna anser att det är viktigt att relationerna med de ryska motparterna kontinuerligt 
underhålls. För att lyckas med det är det absolut nödvändigt med ständiga besök på 
marknaden och telefonsamtal, enligt Gesteland (1999). Detta är dock inte något som förefaller 
vara naturligt för svenska affärsmän, som i första hand strävar efter att vara framgångsrika i 
sin affärsmannaroll. Att skriva och givetvis besvara brev eller telefax anses vara synnerligen 
nödvändigt när det gäller att upprätthålla de ryska kontakterna. Förutom underhållande av den 
rent affärsmässiga sidan uppskattar ryssar även personliga gester av mer informell karaktär, 
såsom hälsningar vid födelsedagar, nytt år och andra högtider. En sådan hälsning tolkas som 
ett tecken på lojalitet och omtanke, vilket är väldigt viktigt för bibehållande av de långsiktiga 
relationerna. 
 
 
Steg 3. Informationsutbyte och första anbud 
 
Vid detta skede börjar de egentliga förhandlingarna mellan motparterna. Uppfattningen om 
hur väl de ryska motparterna är förberedda för informationsutbytet varierar en del. I de flesta 
fall anser respondenterna att ryssar visar mycket bra beredskap på de flesta 
förhandlingspunkter. Det ryska förhandlingsteamets kunskaper berör dock snarare den 
tekniska sidan av affären än den kommersiella. Det märks bland annat genom att tekniska 
experter ständigt är med vid förhandlingsbordet. Därigenom representeras ryska företag alltid 
av fler än en förhandlare och som regel är de specialister inom olika områden. 
Respondenterna anser att detta kan vara förvirrande för dem utländska motparterna, då de 
olika affärsområdena diskuteras med olika förhandlare. Dessutom upplever respondenterna en 
sådan hög grad av specialisering som något opraktiskt och irrationellt. ”Är en av 
specialisterna inte med på mötet, finns det ingen som kan ta över dennes område; 
sammanträdet uppskjuts tills vidare, helt enkelt”, påpekar respondent B. Respondent D, som 
har arbetat med ryska företag under olika tidsperioder, har dock märkt att de ryska 
affärsmännen tenderar att bli mindre specialiserade och istället besitta kunskaper av mer 
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generell karaktär. ”Men än så länge har jag inte träffat en ryss som kan hantera förhandlingar 
alldeles ensam, så som vi (svenskarna)50 gör”, tillägger respondenten. 
 
Trots att det finns representanter från olika avdelningar från den ryska sidan vid 
förhandlingsbordet är det oftast så att den person som har makt att fatta ett slutgiltigt beslut, 
nämligen högsta chefen, inte är med vid förhandlingarna. Vid sådana tillfällen bör man, enligt 
respondenterna, rikta sig mot inköpsansvarig, vars synpunkter är viktiga för beslutstagaren 
och kan därmed påverka förhandlingsresultat.  
 
Som vi nämnt tidigare, är de ryska motparternas kunskaper i engelska bristfälliga och det 
finns nästan alltid en tolk med vid förhandlingsbordet. Om någon kan tala engelska så är det 
oftast de yngre representanterna. I sådana lägen kan förhandlingarna hållas på engelska, dock i 
tolkens närvaro, som man vänder sig till vid eventuella språkliga svårigheter. Även de 
respondenter som behärskar det ryska språket föredrar att ha en tolk med vid affärsmötena. 
Detta gör de för att undvika eventuella missuppfattningar av det som sägs av ryssarna och 
även för att inte riskera att själva bli missuppfattade.  
 
Enligt respondenterna brukar någon form av dagordning tillämpas vid svensk-ryska 
förhandlingar. Den följs dock inte strikt av ryska motparter, som kan växla mellan de olika 
frågorna. Det händer även att ryssar återkommer till redan diskuterade punkter, byter 
samtalsämnet eller till och med väcker nya frågeställningar. Ett sådant tillvägagångssätt kan 
ibland uppfattas som oplanerat och ostrukturerat. Respondenterna anser dock att det delvis 
beror på att ryssarna agerar spontant och impulsivt vid förhandlingsbordet.  
 
De tekniska delar av affären, som uppenbart är ytterst viktiga för den ryska motparten, 
diskuteras oftast först. För att visa den ryske motparten att man tar affären på allvar, bör man, 
enligt Gestland (1999), späcka sin presentation med fakta och tekniska detaljer. Respondent B 
anser, i sin tur, att det bästa sättet att övertyga en ryss är att vara ärlig, säker på sin sak och väl 
förberedd. Vidare anses de ryska förhandlingsmotparterna vara goda planerare. ”Men de har 
dåliga rutiner för uppföljning av planerna”, påpekar respondent A. Det som enligt 
respondenterna anses vara allra viktigast vid förhandlingar är att kommunikationen parterna 
emellan fungerar väl; då det endast under sådana omständigheter som man kan reda ut alla 
problem och undvika missförstånd, som kan leda till att förhandlingsprocessen fördröjs eller 
rent av avbryts. ”God personkemi mellan förhandlingsteam kan ofta göra underverk när man 
har hamnat i till synes låsta positioner”51, skriver Lewis (1996) och detta är våra 
intervjupersoner överens om. 
 
Gesteland (1999) bedömer att ryska förhandlare ofta visar både reserverat och uttrycksfullt 
beteende under ett och samma möte. Han menar att man ska vara beredd på ett tyst och 
reserverat beteende under det första mötet, samt förvänta sig mer demonstrativt beteende vid 
senare skeden. Vidare påpekar författaren att känslomässiga utbrott och temperamentfulla 
reaktioner kan förekomma då man stöter på kritiska förhandlingsmoment. Respondenterna 
anser att ryssarna för det mesta är temperamentsfulla, emotionella och impulsiva. Ibland kan 
de visa både glädje och tillfredsställelse såväl som otålighet, missnöje och ilska inför sina 
motparter. Men ibland uppträder de ryska affärsmännen ganska reserverat, vilket enligt 
respondenterna beror på vilken fas av förhandlingsprocessen de befinner sig i. Känsloutbrott 
av olika slag kan även förekomma de ryska deltagarna emellan. En högre chef kan exempelvis 
skälla ut en underordnad, vilket inte är något sällsynt på ryska kontor. Ryssarnas intensiva och 
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uppbrusande beteende kan ibland leda till att den svenske motparten känner sig osäker och 
attackerad. ”Det är svårt att veta hur man skall bemöta och hantera dessa utspel”, säger 
respondent C. 
 
Ett annat obehagligt moment som respondenterna erfarit under svensk-ryska samarbetsåren är 
att ryska motparter oftast undanhåller eller sparar på viktig information till slutet av 
förhandlingarna, vilket anses vara ett taktiskt knep med syftet att vinna fördelar. I samband 
med bristfälligt informationsutbyte påpekar Lewis (1996) att ryssar ofta kopplar de projekt 
som är under diskussion till andra verksamheter de är involverade i. ”Detta är motparten inte 
alltid medveten om”, skriver författaren.52 Vidare anmärker Lewis att ryssarna ofta presenterar 
inledningsvis ett utkast innehållande deras ungefärliga mål, som dock inte är detsamma som 
vad de i realiteten räknar med att uppnå. Det förekommer även att de ryska förhandlarna 
använder sig av tystnad i avsikt att testa sin motpart. Respondenterna bedömer att den ryska 
motparten använder sig av ett sådant trick för att få motparten att avslöja sig och på så sätt 
pressa fram ett svar eller ett bud. Som redan nämnts, är den högste chefen ofta inte med under 
själva förhandlingarna, vilket skapar förseningar i förhandlingsprocessen, då man inte kan 
fatta ett slutgiltigt beslut på plats. Respondenterna anser att det kan vara ett medvetet sätt att 
vinna tid på och till och med skapa en känsla av osäkerhet hos motparterna. 
 
Att den ryska motparten ibland blir tyst under förhandlingen kan även bero på att denne inte 
riktigt förstod någon del av diskussionen. Respondenterna menar att man inte alltid ska ta för 
givet att det inte finns några frågetecken bara för att det inte ställs några frågor. Då gäller det 
att inte gå vidare i diskussionen till nästa fråga, utan dröja sig kvar och fortsätta resonera kring 
ämnet. ”Känner jag att de inte riktigt förstod vad jag menar, men inte säger att de inte förstår, 
så försöker jag fortsätta diskutera frågan.”53 Respondenten påpekar dock att det är viktigt att 
de ryska affärsmännen inte ska förstå att de har blivit avslöjade, då det kan skapa spänningar 
motparterna emellan. Även Lewis (1996) noterar att ryska förhandlare har en tendens att säga 
att de förstår även när de inte gör det, och att de även kan säga saker som de tror att motparten 
vill höra. ”Ta därför inte allt de säger på allvar”, skriver han.54  
 
Förhandlingar i Ryssland kännetecknas vanligen av en högre grad av formalitet än vad 
svenskarna är vana vid. Man säger inte Du till varandra, speciellt inte till den högste chefen, 
då detta inte är acceptabelt i Ryssland. Passande klädsel och vårdat utseende är också viktiga 
för ryssarnas mottagande av motparterna. De ryska affärsmännen har dock problem med 
punktligheten, vilket strider mot deras formalitetsambitioner. Gesteland (1999) skrivet att de 
flesta ryska manager medger att trots att de för det mesta inte oroar sig för att passa tider, 
anstränger de sig väldigt mycket för att vara i tid när de ska möta utländska motparter. Våra 
respondenter bekräftar endast ytterst små ansträngningar från den ryska motpartens sida för att 
vara i tid. Att passa tider till ett möte anses ha mindre betydelse för ryssar än vad det gör för 
svenska affärsmän. Ryssarna kan bli en halvtimme sena eller mer. ”Det blir många 
väntetimmar sammanlagt under hela förhandlingen”, påpekar respondent A. Respondenterna 
uppmärksammar dock de kraftiga trafikproblem som Rysslands storstäder (speciellt Moskva) 
har, vilka avsevärt begränsar möjlighet att hålla avtalade tider. Det är inte heller ovanligt att 
de ryska motparterna använder just transportsvårigheterna som en ursäkt för sina förseningar, 
eftersom de vet att detta är accepterat i deras samhälle. 
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”Trots att ryssarna för det mesta är försenade kan man få uppfattning att de har en blandad 
inställning till begreppet punklighet”, konstaterar respondent C. Samtidigt som de mer eller 
mindre uppskattar punktlighet betraktar de enligt honom svenskarnas ”tidsfixering” som en 
negativ egenskap. Enligt respondenterna, anser ryska motparter att svenska affärsmän 
prioriterar effektivitet och rationalitet framför andra, viktiga saker, som har med livskvalitet 
att göra. Respondenterna anser emellertid att för en försäljare är det givetvis angeläget att 
komma i tid till kunden, speciellt då affärerna görs på köparens marknad. 
 
Vad gäller mötenas slut, anses de ryska förhandlarna ha en flexibel inställning till bestämda 
tidsgränser för förhandlingarna. De tycker att det är bättre att låta förloppet ha sin gång och ta 
den tid i anspråk som behövs. Skulle de ryska motparterna bli tvungna att avbryta en seriös 
diskussion på grund av att det i förväg har bestämts exakta tidsramar, kan de bli mycket 
frustrerade.  
 
 
Steg 4. Övertalning 
 
I samband med övertalningsskedet konstaterar respondenter B, C och D att många av deras 
ryska motparter tenderat att fokusera sig enbart på de egna målen och sträva efter en lösning 
som är gynnsam enbart för dem själva. Denna självupptagenhet yttrar sig även genom att 
ryssarna helst talar själva och ibland visar otålighet då motparten vill framföra en synpunkt. 
Detta kan förklaras med Lewis’ (1996) tankegång om att ryssar är relativt ovana vid 
demokratiska förhållanden och att man därför inte kan förvänta sig att de ska ha en egalitär 
och rättvis attityd eller vara öppna för en ärlig diskussion. I och med detta påpekar författaren 
att det kan vara lämpligt att redan från början göra klart för dem vilken vikt man tillmäter 
sådana faktorer. Respondent A anmärker dock att ryssar visar envishet endast om den svenske 
motparten själv inte visar någon hänsyn till de ryska affärsmännens behov och har som sitt 
främsta intresse att nå det egna målet. Han säger vidare att ”man kommer inte långt om man 
ser på förhandlingen på det viset”. Detta resonemang stöds av Lewis (1996), som menar att 
även om man uppträder med fasthet är det viktigt att samtidigt visa tecken på sin välvilja vid 
förhandlingar med ryska motparter. ”De brukar tina upp om man visar förståelse för deras 
synpunkter och är uppriktig mot dem”, skriver författaren.55 
 
Respondenterna berättar att de också erfarit en annan kategori av ryska förhandlare, även om 
dessa fortfarande är en minoritet. Dessa förhandlare är, enligt respondenterna, goda 
psykologer och observatörer och anses ha god förmåga att avgöra vad som är viktigt för båda 
förhandlingsparter. Dessutom är de mottagliga för kritik och har förmågan att anpassa sig 
efter spelreglerna, trots att de ryska affärsmännen egentligen föredrar att ha övertaget i 
förhandlingarna. 
 
Enligt Cullen (2002), finns det olika förhandlingstaktiker som man kan använda sig av vid 
övertalning av sin motpart, som varierar beroende på förhandlingsparternas olika kulturella 
bakgrund. De flesta ryska förhandlare uppfattas som skickliga ledare och anses oftast ha en 
fastställd strategi för att nå sitt mål i förhandlingen. Detta anses av respondenterna vara den 
främsta anledningen till att deras ryska motparter gärna vill leda förhandlingarna. Lewis (1996) 
poängterar att ryssar ofta försöker att driva på sin motpart och räknar med att själva bli utsatta 
för detta. Forskaren påpekar även att ryska affärsmän inte är lika intresserade av pengar som 
deras motparter och är därför mer beredda att lägga ner ett affärsprojekt. Detta resonemang 
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stämmer inte alls överens med våra respondenters erfarenheter, då dessa anser att ryssarnas 
envishet framförallt grundas i deras strävan att vinna en förhandling till varje pris. Pengar och 
prestige är mycket viktiga för ryska affärsmän och därmed betraktas nedläggning av 
förhandlingar som stor förlust för företaget.  
 
Enligt respondenterna, kan de ryska förhandlarna visa sitt temperament om de blir besvikna 
eller missnöjda under en förhandling. Det yttrar sig genom att de visar otålighet och irritation 
och, som respondent A uttryckte det, ”spelar på känslorna”. Respondent C berättar att han har 
varit med om att den ryske motparten har kritiserat honom och lämnat 
förhandlingsbordet. ”Sådana känsloutbrott är inte så allvarliga som de förefaller”, menar 
respondent D, men betonar att de kan vara avskräckande för en nybörjare på den ryska 
marknaden. I samband med detta skriver Lewis (1996) att man inte bör låta sig påverkas 
alltför mycket av ryssarnas teatraliska och känslobetonade utspel, men däremot bör förståelse 
för de mänskliga aspekterna av diskussionsfrågorna visas. 
 
Vidare berättar intervjupersonerna att ryssarnas argumentation inte alltid upplevs som 
genomtänkt och välstrukturerad. Respondenterna menar dock att det är vanligt att deras ryska 
motparter har flera olika projekt på gång och argumenterar därför utifrån den information som 
ligger utanför den aktuella förhandlingen och som endast de känner till. Men även om det 
finns vissa oklarheter under förhandlingen brukar dessa försvinna och allt faller på plats i 
slutfasen av överläggningarna. 
 
Respondenterna uppfattar den ryske motparten som väldigt ”pris-fixerad”. ”De hetaste 
diskussionerna uppstår kring priset”, berättar respondent D. Prissänkningar är ett naturligt 
diskussionsämne vid förhandlingar med de ryska affärsmännen. Respondenterna säger sig 
vara vana vid det och sätter därför det ursprungliga priset med hänsyn till de rådande 
omständigheterna. Det innebär att det alltid finns ett utrymme att ta ifrån. Att sänka det 
ursprungliga priset kan dessutom vara oundvikligt då uppfattningen om huruvida de ryska 
förhandlarna är bra på det de gör ofta grundas i hur pass mycket de lyckas att sänka priset. Då 
de ryska förhandlarna oftast lägger stor vikt vid den tekniska biten av avtalet kan det vara 
klokt att använda sig av tekniska argument. På så sätt kan de ryska förhandlarna bli mer 
villiga att betala det begärda priset.  
 
Respondenterna bedömer att det ställs betydligt högre krav på varornas kvalitet i dagens 
Ryssland. Västerländska varor anses av ryssarna ha hög kvalitet, vilket innebär att man som 
svensk försäljare har bra utgångspunkt under en förhandling med rysk motpart. ”Den stigande 
efterfrågan på hög kvalitet gör det lättare för oss att vara med i leken och få något sålt i 
Ryssland”, anmärker respondent D. 
 
Eftersom affärsmötena oftast följs av informell samvaro, som i många fall kan ses som en 
indirekt förlängning av förhandlingsprocessen, kan även dessa utnyttjas för att övertala den 
ryska motparten. Under dessa sammankomster befinner sig parterna i ett mer avslappnad 
tillstånd, vilket anses av respondenterna vara ett utmärkt tillfälle att på ett enkelt och 
skämtsamt sätt argumentera för sin sak. Intervjupersonerna anmärker vidare att skämt 
överhuvudtaget är något som ryssar är väldigt förtjusta i. ”Ryssar uppskattar humor och 
omger sig gärna med likasinnade”, påpekar respondent B. Det är dock viktigt att vara 
medveten om vilka ämnen det inte är passande att skämta om. ”Ingen vill ju riskera att låta 
motbjudande”, tillägger respondenten. 
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Slutligen uppmärksammar respondenterna att deras ryska motparter sällan visar 
riskbenägenhet och undviker situationer då de ställs inför stora utmaningar. Detta kopplar 
intervjupersonerna till ryssarnas rädsla för dåligt rykte bland branschfolket vid eventuellt 
misslyckande.  
 
 
Steg 5. Eftergift 
 
Som redan nämnts i uppsatsens teoretiska avsnitt skiljer experterna ut två olika 
tillvägagångssätt att göra eftergifter på. I sin praktiska guide ”När kulturer krockar” skriver 
Lewis (1996) att ryssar endast går med på att göra eftergifter om motparten också gör det. På 
så sätt använder de ryska motparterna sig av en följdaktig eftergivning och detta är våra 
respondenter överens om.  
 
I samband med förhandlingstaktiken påpekar Lewis (1996) att ryssar ofta tar med mindre 
viktiga önskemål i det preliminära utkastet, så att de under förhandlingarnas gång kan överge 
dem utan att förlora något av vikt. Respondenterna noterar däremot att ryska motparter ofta 
håller en konsekvent linje och hävdar samma ställningstagande genom hela 
förhandlingsförloppet. Enligt respondent A, vill de ryska affärsmännen att affärerna ska ske 
på deras villkor och därmed har en tendens att nonchalera motpartens behov. I samband med 
detta understryker respondent D att såväl de svenska som de ryska motparterna ibland brister i 
flexibilitet när det gäller anlaget att förstå och benägenhet att lösa varandras problem. 
 
En av respondenternas observationer, som vi finner vara intressant, är att trots sin ovillighet 
att tillmötesgå motpartens behov, gör ryssarna ibland stora eftergifter som kan innebära 
kommersiella förluster då affärsrelationer med en viktig partner står på spel. Detta gäller dock 
enbart de motparter som ryssarna har en lång samarbetserfarenhet med. ”De (ryssar)56 vinner 
nog mer på att undvika konflikter och behålla goda relationer med sin gamla 
samarbetspartner”, säger respondent B. Han menar att detta med stor sannolikhet beror på att 
de ryska affärsmännen inte vill förlora en affärspartner som de litar på och vars tacksamma 
lojalitet de kan räkna med i framtiden. 
 
Respondenterna berättar vidare att förhandlingens slut inte planeras in, utan mötet hålls tills 
motparterna nått en överenskommelse angående frågor som tagits upp. Detta upplevs av 
respondenterna som något obehagligt då de själva är vana vid att arbeta enligt ett fastställt 
tidsschema. ”Sena kvällar på ryska kontor är inget ovanligt; ibland känns det som om de 
(ryssar)57 väntar på att man ska bli trött och ger efter”, berättar respondent C. Å ena sida, kan 
en sådan taktik kopplas till Lewis’ påstående att ryssarna tålmodigt väntar ut motparten då 
man hamnar i ett dödläge; å andra sidan, kan ett sådant beteende förklaras med att ”ryssarna 
hatar att lämna någonting oklart eller halvgjort”58. Respondent D karaktäriserar även de ryska 
affärsmännens attityd gentemot affärer som någon slags besatthet och tillägger att ”de kan nog 
inte sova på natten om de lämnar kontoret med obesvarade frågor”. 
 
Enligt respondenterna brukar de flesta ryska motparterna protokollera allt som diskuteras och 
lovas under förhandlingarna. Protokollet fungerar dock enbart som en sammanfattning av det 
som motparterna gått igenom under mötet eftersom pappret inte betraktas som något bindande 
av de ryska affärsmännen. 
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Steg 6. Överenskommelse 
 
Beslutsprocessens längd vid affärsförhandlingar med ryska motparter varierar. Om båda 
motparter är överens och har makt att teckna avtal, vilket den svenska parten i stort sett alltid 
gör, kan beslut fattas på väldigt kort tid. ”I ryska företag är det sällsynt med konsensusbeslut 
som vi svenskarna är vana vid,[…] förhandlar jag med själva chefen, får jag svaret väldigt 
snabbt”, berättar respondent A. Processen drar dock ut på tiden då den ryske motparten inte 
har befogenhet att själv sluta avtal. ”[…] och här förstår man vikten av att ha ‘de rätta’ 
personerna vid bordet”, påpekar respondent C i samband med detta förhandlingsskede. 
Respondenterna konstaterar att den tid och andra resurser, som går åt för att söka direkt 
kontakt med ”rätta” personer på ryska företag, är välinvesterade pengar när det gäller att 
förkorta och skapa gynnsammare förutsättningar för beslutsfattandet. 
 
Utifrån våra respondenters berättelser kan vi konstatera att endast en tredjedel av 
förhandlingar resulterar i ett kontrakt. Respondenterna understryker att det är mycket viktigt 
att kontraktet är färdigställt och påskrivet och det räcker oftast inte att skaka hand med sin 
ryska motpart för att avtalet ska gälla. Enligt respondenter C och D, kan en muntlig 
överenskommelse vara giltigt om motparterna har en längre samarbetserfarenhet och därmed 
litar på varandra. Det utesluter dock inte det skrivna avtalet, som vanligen undertecknas kort 
därefter. 
 
Gesteland (1999) varnar om att ryska motparter brukar omförhandla kontraktet strax efter att 
det blivit påskrivet och detta måste man vara förberedd på. Respondenterna instämmer om att 
förhandlingsproceduren kan fördröjas av att den ryska motparten inte är nöjd med 
någon/några avtalspunkter, men tillägger att graden av hur allvarliga omförhandlingarna blir 
varierar från fall till fall. 
 
Cullen (2002) påpekar att det allra viktigaste är att båda sidor förstår vad kontraktet innebär. 
Det slutliga avtalet skrivs i regel både på ryska och på engelska. Det är därför särskilt viktigt 
att tolken är med även under denna del av förhandlingsprocessen och hjälper till att formulera 
alla detaljer i kontraktet. 
 
Våra respondenter finner det nödvändigt att utforma kontraktet väldigt detaljerat delvis på 
grund av risken att det påskrivna avtalet kan komma att omförhandlas, men även för att 
säkerställa att det inte blir några frågetecken i samband med avtalets genomförande. Avtalet 
bör, enligt respondenterna, inkludera följande aspekter: 

- vilket valuta betalningen ska göras med 
- hur och när betalningen ska äga rum 
- leveranstid 
- leveransvillkor 
- kontraktets giltighetstid 
- vilka konsekvenser brytning av kontrakatet av endera motparten innebär. 

Respondenterna påpekar vidare att det är enormt viktigt att precisera vad som garanteras 
gällande varornas kvalitet och vad som man inte går i borgen för. Detta på grund av att varor 
kan förlora sin ursprungliga kvalitet då de inte förvaras vederbörligen, vilket inte är något 
ovanligt i Ryssland.  
 
Intervjupersonerna rekommenderar att noggrant kolla upp motparternas betalningsförmåga via 
banker eller genom att ta referenser, då kreditupplysning av västerländsk modell inte existerar 
i Ryssland. Ingen av respondenterna har lyckligtvis råkat ut för att inte ha fått betald för sina 
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varor, men de har hört talas om sådana fall. ”Risken att bli utan pengar finns alltid, men den är 
inte så stor att vi inte vågar arbeta där – vi är ju kvar!”, säger respondent D. 
 
Det finns, enligt respondenterna, två betalningssätt som är mest vanliga vid affärer med ryska 
företag. Det ena är att man delar upp betalningen 50/50, vilket innebär att femtio procent av 
summan betalas i förskott och resten vid mottagning av varor. Det andra är 70/30 - sjuttio 
procent i förskott och resten vid mottagningen. Den första delen av betalningen, som 
respondent C menar kan ses som ett tecken på att avtalet verkligen är giltigt, brukar betalas 
relativt snabbt efter att kontraktet har blivit påskrivet. För att säkerställa betalningen av den 
andra delen av pengar brukar man vanligtvis begära betalningsgaranti, som innebär att varorna 
inte kan hämtas ut förrän betalningen är slutförd. Respondenterna berättar även att de svenska 
företag, som inte har någon erfarenhet av att arbeta med ryska motparter och/eller inte tänker 
etablera långvariga affärsförhållanden i Ryssland, föredrar förskottsbetalning på hundra 
procent, vilket sällan accepteras av de ryska affärsmännen. I sådana fall riskerar de utländska 
företag att inte alls fullborda affärerna. Det anses av respondenterna vara viktigt att visa att 
man litar på sin ryska motpart, - på så sätt kan banden företagen emellan stärkas.  
 
 
Steg 7. När avtalet är slutfört 
 
Förhandlingsprocessen avslutas då överenskommelsen mellan motparterna är uppnådd. Det 
finns dock en del aspekter som förhandlarna bör vara medvetna om trots att dessa inte är 
aktuella förrän avtalet är slutfört. Därmed bestämde vi oss för att tillägga ett ytterligare steg 
till förhandlingsprocessens struktur. 
 
”Att andas ut med lättnad då kontraktet är påskrivet är lite väl förhastat”, beklagar respondent 
B. Respondenterna betonar att det i Ryssland ägnas väldigt mycket tid åt pappersarbete, vilket 
inte heller de ryska motparterna är så entusiastiska för. Pappersarbetet är en ”börda” som man 
bär genom hela förhandlingen, inte minst vid införsel av varor i landet. Ryssland har enligt 
respondenterna en tuff tullsystem. Det är därför viktigt att man har alla nödvändiga papper 
som är rätt ifyllda och stämplade hos alla vederbörande instanser. På så sätt, kan man, enligt 
respondenterna, underlätta den redan komplexa affärsprocessen.  
 
Något som respondenterna finner intressant är att de ryska motparterna är väldigt angelägna 
om att de avtalade leveranstiderna ska hållas. Detta, tror respondenterna, beror på att ryssarna 
förhandlar in i det sista i hopp om att få så bra avtal som möjligt, vilket leder till att det inte 
finns så stora marginaler för eventuella leveransförseningar. De svenska företagen är dock 
mycket effektiva och kan oftast leverera varorna snabbare än vad den ryska motparten hade 
räknat med. Detta uppskattas verkligen av ryssarna, speciellt med hänsyn till att vårdslöshet 
angående leveranstider inte är ovanlig på deras hemmamarknad. 
 
Att fira affärssuccén tillsammans med dem ryska motparterna anses av respondenterna vara en 
behaglig nödvändighet. Här får man tillfället att avsluta affären med att tacka varandra för ett 
bra samarbete, vilket är, enligt respondenterna, ett bra underlag för framtida affärsrelationer. 
Det är även viktigt att efteråt hålla kontakten med de ryska motparterna genom att ringa, 
skriva ett e-mail eller skicka ett gratulationskort. ”Ryssar uppskattar omtanken, och det lönar 
sig också”, påpekar respondent D, som anser sig vara framgångsrik på den ryska marknaden, i 
nästan sex år nu. 
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5. Kulturanalys 
 
Som vi har redan nämnt, analyseras det empiriska materialet utifrån de sex kulturella 
dimensioner som presenterats i arbetets teoretiska avsnitt. I slutet av analysen tar vi upp 
ytterligare två kulturella aspekter som förslag för vidare forskning, vilka, enligt vår 
bedömning, också spelar stor roll vid interkulturella affärsförhandlingar. 
 
 
För att kunna jämföra våra undersökningsresultat med befintliga forskningspublikationer, 
lägger vi fram en tabell, där poäng för både Sverige och Ryssland anges för var och en av 
Hofstedes fem kulturella dimensioner. I tabellen härrör poäng markerade med fetstil från 
IBM-databasen. Övriga poäng är baserade på replikationer eller uppskattningar.59 Värdena är 
omräknade i skala från 0 till 100. 
 
 

Dimension Poäng för Sverige Poäng för Ryssland 
Maktdistansindex 

(ju högre poängen är, desto större 
maktdistans har respektive kultur) 

 
31 

 
93 

Individualismindex 
(ju högre poängen är, desto mer 
individualistisk är respektive 
kultur) 

 
71  

 
39 

Maskulinitetsindex 
(ju högre poängen är, desto mer 
maskulin är respektive kultur) 

 
5 

 
36 

Osäkerhetsundvikandeindex 
(ju högre poängen är, desto 
starkare osäkerhetsundvikande 
har respektive kultur) 

 
29 

 
95 

Index över långsiktig inriktning 
(ju högre poängen är, desto mer 
långsiktigt inriktad är respektive 
kultur) 

 
 

33 

 
 

10 

Tabell 2. Hofsedes kulturella dimensioner: värden för Sverige och Ryssland60 
 
 
Maktdistans 
 
Enligt teorin, är respekten för hierarkiska skillnader stor i kulturer med stor maktdistans, 
vilket märks i olika sociala grupperingar såsom familj, skola, organisation och samhälle. Som 
framgår av tabellen ovan, har Ryssland hög maktdistansindex, vilket innebär att cheferna på 
ryska företag förväntas vara autokratiska eller paternalistiska i motsats till Sverige, som har en 
relativ låg maktdistansindex. Vår empiriska undersökning tyder på att organisationerna i 
Ryssland centraliserar makten så mycket som möjligt så att den ligger i några få personers 

                                                 
59 För detaljerad information se Culture´s Consequences, 2001, s 501-502 och Kolman, Noorderhaven, Hofstede 
& Dienes, 2003 (denna anmärkning är hämtad från ”Organisationer och kulturer”, Geert Hofstede, Gert Jan 
Hofstede, 2005) och The Academy of Management Executive, Feb 1993 v7 n1 p81 (14)  
60 Värdena är hämtade från ”Organisationer och kulturer”, Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005 
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händer och att det känslomässiga avståndet mellan underställda och deras chefer är stort. Det 
visar sig bland annat i att chefen lätt kan avbryta eller skälla ut sina underordnade och det är 
inte troligt att dessa säger emot sin chef. För underordnade kan det vara svårt att ens försöka 
påverka chefens uppfattning på grund av Rysslands hierarkiska organisationskultur.  
 
I länder med stor maktdistans bidrar, enligt Hofstede (2005), synliga statussymboler till att 
förstärka chefens auktoritet. Utifrån våra respondenters erfarenheter av förhandlingar med 
ryska motparter kan vi konstatera att status har stort betydelse på de ryska företagen. Det 
uppenbarar sig i att ryska chefer gärna omger sig med sådana attribut som dyra bilar, stora 
kontor med minst en sekreterare, stiliga kostymer osv. Chefens överlägsna attityd gentemot 
underställda och dessas förhållningssätt till chefen avslöjar som inget annat vem som har makt 
på företaget. Maktdistansen återspeglar sig också i det ryska språket på så sätt att man 
använder olika tilltalsformer till olika personer.  
 
En ytterligare aspekt som tyder på rådande stor maktdistans i Ryssland är ryssarnas syn på 
ålder. Som vår undersökning visat, kan det vara problematiskt för yngre motparter att skapa 
önskvärd inställning hos de ryska affärsmännen. Detta då de ryska chefer, som själva ofta är 
runt medelåldern, har en tendens att behandla yngre personer med mindre respekt samt 
bemöta dessa på ett oseriöst sätt. Detta orsakas av att i Ryssland, precis som i andra länder 
med stor maktdistans, förknippas ålder med makt. Det är därför viktigt att tänka på att den 
person, som ska förhandla med ryska motparter, inte är alldeles för ung61. Om så skulle fallet 
bli, bör personen vara förberedd på att bevisa sin skicklighet, då de ryska affärsmännen brukar 
sätta hårdare press på yngre motparter tills de sistnämnda bevisat sin kompetens. 
 
Maktdistans i samband med förhandlingar påverkar, enligt Hofstede, graden av centralisering 
i kontroll- och beslutfattarstrukturen. Det empiriska materialet visar att chefen är den enda 
beslutsfattare på ryska företag och har kontroll över allt som händer i organisationen. Det 
faktum att svenska förhandlingsteam vanligen består av en person, som själv kan fatta beslut 
om så behövs, tyder på att maktdistans i Sverige är betydlig lägre än i Ryssland. Trots att 
svenska motparter inte behöver direktörernas närvaro för att kunna genomföra förhandlingar i 
ett annat land, är det oerhört viktigt att representanternas status motsvarar motparternas krav, 
när det gäller affärer med Ryssland. ”Förhandlingar kan förberedas av specialister, - skriver 
Hofstede, - men det är nödvändigt att personer med tillräcklig status och makt är med vid den 
formella överenskommelsen, i synnerhet om den ena parten kommer från en kultur med stor 
maktdistans.”62 
 
 
Individualism/kollektivism 
 
Enligt Hofstede (2005), finns det en korrelation mellan maktdistans- och 
individualismdimensionerna: länder med stor maktdistans är sannolikt också tämligen 
kollektivistiska, medan länder med liten maktdistans ofta är mer individualistiska. Detta 
påstående stöds av forskningsresultat som anges i tabellen, där Ryssland har en relativt låg 
individualismindex respektive Sverige.  
 
Vår undersökning har visat att svenskarna och ryssarna har olika uppfattningar om vilken roll 
personliga relationer spelar i affärer. Medan svenska motparterna har en uppfattning att de gör 
affärer med ett företag, gör de ryska affärsmännen affärer med en person, som de har lärt 
                                                 
61 Det vill säga, inte yngre än 30-35 år 
62 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstade, 2005, s 353 
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känna och litar på. Detta tyder på att den ryska kulturen är av kollektivistisk karaktär, då dess 
bärare är relationsorienterade. Enligt våra respondenters erfarenheter märks det genom att det 
ryska sociala skyddsnätet är byggt utav familjen och kontakter, vilket överensstämmer med 
det teoretiska argumentet om att det i ett kollektivistiskt samhälle råder stark sammanhållning 
inom gruppen och att lojaliteten gentemot varandra fungerar som ett skydd för 
gruppmedlemmarna. 
 
”Distinktionen mellan egengrupp och främlingsgrupper som är så viktig i den kollektivistiska 
kulturen får långtgående konsekvenser för affärsrelationer”63, skriver Hofstede. Enligt våra 
respondenter är det inte helt ovanligt att ryssarna behandlar en viss kund bättre än andra, 
vilket kan betraktas som något oetiskt av svenskarna, som representerar en individualistisk 
kultur, där man ska behandla alla människor lika. Men eftersom distinktionen mellan ”vår 
grupp” och ”andra grupper” är djupt förankrad i ryssarnas medvetande, är det en naturlig och 
god företagspraxis för de ryska affärsmännen att behandla sina vänner bättre än andra. I och 
med detta, fins det, enligt Hofstede, behov av stabila relationer mellan förhandlare från de 
olika sidorna, då representanter av kollektivistisk kultur är involverade i affärerna. 
 
Det empiriska materialet tyder på att man bör etablera en relation som bygger på förtroende 
med ryska motparter när man gör affärer med dem. Att ha bra relation med de ryska 
affärsmännen anser respondenterna vara en förutsättning för att öppet och seriöst kunna 
diskutera de eventuella problem och även skapa grund för ett långsiktigt samarbete, om så 
önskas. Det kan ta flera år att bygga upp en nära relation med den ryske motparten, men det 
anses vara bra investering, både vad gäller tid och pengar. ”Den naiva västerländska 
affärsmannen som försöker tvinga fram snabba affärer i en kollektivistisk kultur är dömd att 
tillhöra främlingsgruppen och att bli negativt särbehandlad.”64 Till dess att man känner sin 
ryska motpart tillräckligt väl rekommenderar intervjupersonerna få någon som båda parter 
känner och har förtroende för att vara närvarande och fungera som mellanhand. 
 
Trots att kontinuerligt underhålla relationen med sina motparter kan för en svensk affärsman 
verka onaturligt, är det, enligt våra respondenter, är det nödvändigt när det gäller affärer med 
ryska företag. Att skriva och givetvis besvara brev eller telefax anses vara synnerligen viktigt 
när det gäller att upprätthålla de ryska kontakterna. Ryssar uppskattar även personliga gester 
av mer informell karaktär, såsom hälsningar vid födelsedagar, nytt år och andra högtider. 
Detta tolkas som ett tecken på lojalitet och omtanke, vilket är väldigt viktigt för långvariga 
affärsrelationer på den ryska marknaden. 
 
 
Maskulinitet/femininitet 
 
Medan individualism/kollektivism handlar om ”jag” kontra ”vi”, oberoende kontra beroende i 
förhållande till egengrupper, handlar maskulinitet/femininitet om att antingen betona ”jaget” 
eller relationer till andra, oavsett gruppbildningar.65 I maskulina kulturer värderas framgång, 
pengar, belöningar och ägodelar högst, enligt det teoretiska resonemanget. I feminina anses 
däremot personliga relationer, livskvalitet, fysisk miljö och social service och omvårdnad som 
viktigare, vilket kännetecknar ett samhälle som tar hand om sina medlemmar.  
 

                                                 
63 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 116 
64 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 116 
65 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005 
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Trots att (som framgår av tabellen) Ryssland fått ett betydligt högre maskulinitetsindex än 
Sverige, kan den ryska kulturen, enligt det angivna värdet (36 ur100), klassificeras som 
relativt feminin. Detta stämmer inte alls med vårt undersökningsresultat, då det i 
affärssammanhang finns tydliga bevis på att ryssar strävar efter just pengar, ägodelar och 
prestige. Dessutom kan vi inte påstå, utifrån respondenternas och våra egna erfarenheter, att 
det ryska samhället är uppbyggt på så sätt att man tar hand om sina medlemmar. Som redan 
nämnts i arbetet, består det sociala skyddsnätet i Ryssland av personliga kontakter och 
familjmedlemmar. Personliga relationer för ryssarna är således en överlevnadsnödvändighet, 
vilket snarare är ett tecken på kollektivism än femininitet. Detta stämmer med Ingleharts 
undersökningsresultat som visat att individualistiska, feminina samhällen betonar 
välbefinnande starkast, medan kollektivistiska, maskulina samhällen sätter överlevnad i 
fokus.66 Orsaken till att vårt forskningsresultat inte stämmer med det i tabellen angivna värdet 
kan vara att pengar, prestige och överlevnad inte var aktuella för Rysslands medbörjare under 
den tidsperiod då undersökningar ägde rum. Inte så länge sedan hade ryssarna en garanterad 
inkomst, som dock aldrig skulle överstiga de av staten fastställda normer. Att sträva efter 
bättre ekonomiskt välstånd än ”de andra” i kollektivet hade, var oacceptabelt under 
sovjettiden och behandlades av staten som något brottsligt. Idag, när den ryska marknaden 
öppnat sig för kapitalistiska förhållanden, utnyttjar man möjligheter att skaffa sig så mycket 
kapital och så hög status som möjligt. Faktumet att uppfattningen om huruvida de ryska 
förhandlarna är bra på det de gör ofta grundas i hur pass mycket de lyckas att sänka 
prisanbudet tyder på de ryska affärsmännens förkärlek till pengar och framgång. 
 
Enligt Hofstede, påverkar maskulinitet förhandlarnas och deras överordnades behov av att 
bete sig på ett sätt som stärker deras ego. Utifrån de svar som vi fått från våra respondenter, 
kan vi konstatera att det finns tydliga tendenser hos de ryska motparter att agera i enighet med 
maskulin kultur. De ryska chefer tillåter sig, som tidigare nämnt, att öppet avbryta och även 
skälla ut sina underordnade. Onödigt dyra bilar, stilliga kostymer och stora kontor med 
chickmöbler är också tecken på strävan att understryka sin status hos de ryska affärsmännen. 
Sena kvällar på ryska kontor kan betraktas som om ”man lever för att arbeta” och inte tvärtom, 
vilket också kännetecknar maskulina kulturer. 
 
Utifrån respondenternas erfarenheter kan vi se att befattning spelar väldigt stor roll på de 
ryska företagen. De ryska motparterna vill att man redan under det första mötet klargör vilken 
position samt vilka befogenheter man har. Förhandlingsbeteendet hos de ryska affärsmännen 
påverkas av motpartens status på så sätt att ryssarna visar större respekt och förtroende och ser 
upp till personer med hög ställning och beslutsfullmakt.  
 
Ett ytterligare faktum som tyder på den ryska kulturens maskulinitet är att även om en kvinna 
accepteras vid affärsförhandlingar, är kraven på att hon bevisar sin kompetens större än när 
det gäller en man. Den kvinnliga förhandlarens ålder kan också påverka den ryska motpartens 
inställning. Ju yngre kvinnan är, desto mindre seriöst kommer hon att mottas av den ryska 
motparten, enligt vårt undersökningsresultat. Detta kan kopplas till Hofstedes resonemang om 
hur ålder påverkar maskulina värderingar. ”När människor blir äldre, - skriver forskaren, - 
tenderar de att bli mer sociala och mindre egocentrerade. Samtidigt blir klyftan mellan 
kvinnors och mäns MAS67-poäng mindre, och kring 45 års ålder har den försvunnit helt.”68 
 

                                                 
66 Hofstede G, 2001, s 266 
67 Maskulinitet 
68 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 140. 
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Enligt respondenterna, löser man konflikter på svenska företag genom att kompromissa och 
sträva efter konsensus, vilket kännetecknar feminina kulturer. Det kan dock bli svårt att 
tillämpa denna form av beslutsfattande i Ryssland, då de ryska underordnade brukar säga det 
de tror att chefen vill höra för att gynna dennes status och prestige. Det är därför viktigt att 
försöka skapa relation med den person på företaget som har makt att fatta beslut; detta kan 
förkorta förhandlingsprocessen och skapa fördelaktigare förutsättningar för önskvärt 
förhandlingsutfall.  
 
 
Osäkerhetsundvikande 
 
Enligt Hofstedes undersökning (se tabell 2) tolererar Sverige och Ryssland tvetydlighet och 
oförutsägbarhet olika väl. Utifrån det angivna höga värdet (95 av 100), förväntas ryssar att 
känna sig ytterst hotade av tvetydliga eller okända situationer. ”Denna känsla kommer bl.a. till 
uttryck genom nervositet och stress och ett behov av förutsägbarhet: ett behov av skrivna och 
oskrivna regler.”69 Som vår undersökning visat, har ryssarna mer formella lagar och 
informella regler som kontrollerar vilka rättigheter och skyldigheter anställda och arbetsgivare 
har. Dessa används troligen för att minska osäkerheten inför hur andra människor ska bete sig, 
vilket tyder på en osäkerhetsundvikande kultur. Det strängare regel- och normsystemet 
återspeglas också i språket. ”[…] språk i kulturer med starkt osäkerhetsundvikande oftare har 
olika tilltal till olika personer […]”70, skriver Hofstede. Faktumet att de ryska motparterna 
lägger stor vikt på att bygga upp ett nätverk av kontakter med ”rätta” personer, då dessa 
fungerar som trygghetsbas både privat och i affärslivet, kan kopplas till att ryssarna är mindre 
benägna att lita på landets politiker och statstjänstemän. Det låga förtroendet för 
myndigheterna är också en av aspekterna som kulturer med högt osäkerhetsundvikande 
kännetecknas av. 
 
Enligt Hofstede (2005), leder känslor av osäkerhet till kollektiva beteendemönster som i ett 
annat samhälle kan uppfattas som avvikande och obegripliga. Sådana kulturer är i 
allmänhet ”uttrycksfulla”, ”där det är socialt acceptabelt att höja rösten, att visa sina känslor, 
att slå näven i bordet”71. Enligt våra respondenter kan ryssarnas intensiva och uppbrusande 
beteende ibland leda till att den svenske motparten känner sig osäker och attackerad innan 
denne lärt sig att hantera dessa känslomässiga utspel. Orsaken till att de svenska motparterna 
kan finna sig i en sådan obehaglig situation, som beskrivits ovan, är att människor som uppför 
sig känslosamt eller högljutt möts av socialt ogillande i ett sådant osäkerhetstolerant samhälle 
som det svenska. De utländska affärsmännen bör vara medvetna om att ångest, fientlighet, 
depression, självmedvetenhet, impulsivitet och sårbarhet är de aspekter som vanligen tillskrivs 
människor från sådana osäkerhetsundvikande och dessutom maskulina kulturer som den ryska. 
Den relativt höga alkoholkonsumtionen som intervjupersonerna påpekade på i samband med 
förhandlingar med de ryska affärsmännen kan också kopplas till ryssarnas neurotiska 
karaktärsdrag (motsats till emotionell stabilitet), där alkohol används som stressdämpande 
medel. 
 
Hofstedes resonemang om att osäkerhetsundvikande kulturer har en starkare tro på expertis på 
verkstadsgolvet överensstämmer med vårt undersökningsresultat som visat att ryska 
organisationer har betydligt fler specialister än de svenska. Osäkerhetstoleranta kulturer tror 

                                                 
69 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 183. 
70 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 190. 
71 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 186. 
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däremot lika starkt på sunt förnuft och generalister, där man fokuserar sig snarare på 
strategiska problem än operationella frågor. En annan aspekt som tyder på den ryska kulturens 
osäkerhetsundvikande är att regler eller regelmässiga beteenden på ryska kontor är i stort sätt 
rituella, inkonsekventa eller till och med dysfunktionella. Dagordningar och mål, som inte 
följs; en flexibel inställning till bestämda tidsgränser och punktlighet; protokoller som förs 
men inte uppfattas som något bindande av de ryska motparterna – är bara några exempel på 
reglernas rituella karaktär på ryska organisationer. 
 
 
Långsiktig/kortsiktig inriktning 
 
Hofstedes definition av den femte dimensionen lyder: Långsiktig inriktning står för att främja 
dygder inriktade på framtida belöningar, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Dess 
motsatta pol, kortsiktig inriktning, står för att främja dygder som har med det som varit och 
det nuvarande att göra, i synnerhet respekt för traditioner, att bevara ”ansikte” och att uppfylla 
sociala skyldigheter.72 
 
Som framgår av tabellen, har Ryssland tilldelats ett väldigt lågt index73 över långsiktig 
inriktning, vilket innebär att ryssarna känner sig bättre om de får snabba, mätbara resultat och 
framgångar. Detta stämmer överens med respondenternas observation att prissänkningar är det 
mest diskuterade ämnet under förhandlingar med ryska motparter. De ryska affärsmännen 
visar dock framsynthet när det gäller personliga kontakter, vilket är ett av största tecknen på 
långsiktigorienterad karaktär. ”I samhällen där LTO74 är högt, - skriver Hofstede, - är ett 
personligt nätverk av bekanta nödvändigt om man ska bli framgångsrik.”75 Enligt vårt 
undersökningsresultat är ryssarnas nätverkskapital inte något de vill skada av kortsiktiga 
orsaker som ekonomiska målsättningar. De ryska affärsmännens lojalitet gentemot andra 
motparter kan dock variera med företagets behov och beror även på hur stor och hur viktig 
samarbetspartner i frågan är. Hofstedes granskning av en mängd länder har även visat att 
företag i samhällen där LTO är högt har lättare för att använda betalningar och tjänster vid 
sidan om till sina kunder och eventuella kunder utomlands, vilket Transparency 
International76 betraktar som mutor. Trots att ämnet inte kommit upp under intervjuerna, kan 
vi, utifrån våra egna kunskaper, anmärka att mutor inte är någon ovanlig affärspraxis på den 
ryska marknaden. 
 
I samband med förhandlingar med ryska motparter har våra respondenter rekommenderat att 
inte ta för givet att det inte finns några frågetecken bara för att det inte ställs några frågor. 
Detta kan kopplas till de ryska affärsmännen obenägenhet att avslöja sina bristfälliga 
kunskaper i det diskuterade ämnet och därmed inte kunna bevara ”ansikte”. Ryssarnas rädsla 
för dåligt rykte bland branschfolket vid eventuellt misslyckande är också något som fångade 
intervjupersonernas uppmärksamhet och kan, enligt Hofstede, betraktas som tecken på 
kortsiktigorienterad karaktär. 
 

                                                 
72 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 226 
73 Resultat är hämtat från “The Academy of Management Executive”, Feb 1993 v7 n1 p81 (14)  
74 Long Term Orientation 
75 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 237 
76 Transparency International (TI) is an international organisation devoted to fighting corruption, including, but 
not limited to, political corruption (ur Wikipedia) 
 



 49

I och med ovanstående resonemang kan vi konstatera att det ryska affärsbeteendet 
kännetecknas såväl av långsiktiga som av kortsiktiga karaktärsdrag, vilket inte stämmer med 
det angivna i tabellen låga värdet (10 av 100). Detta kan förklaras med att de undersökningar, 
som värdet baseras på, ägde rum under den tidsperiod då kapitalistiska förhållanden hade 
precis introducerats på den ryska marknaden. 
 
 
Tidsuppfattning som kulturell dimension 
 
Hall (1980) beskriver två extrema beteenden vid tidsplanering, nämligen monokronism och 
polykronism. Denna uppdelning kan även tillämpas på de olika kulturers tidsuppfattning, 
vilket innebär att kulturer kan vara monokroniska eller polykroniska. Individer från 
monokroniska kulturen tenderar att göra en sak i taget och att hålla fast vid de inplanerade 
tidsschemana. Skulle något dra ut på tiden, till exempel ett samtal med någon, kommer 
personen från en monokronisk kultur att artigt avbryta samtalet för att inte förskjuta sitt 
planeringsschema. I sådana kulturer planerar man inte bara mötets början, utan även dess slut. 
Man förväntar sig alltid att möten ska börja och sluta i tid och deadlines och planeringen tas 
på stort allvar. I polykroniska kulturer har människor för vana att göra flera saker samtidigt. 
Det går lätt att ändra i sina tidsscheman och tiden upplevs sällan som något som slösats. 
Redan från början är man beredd på vissa förseningar och det går att ändra på deadlines och 
annat inplanerat. Människor är mer hängivna till personer, och inte till tidsplanerna. Skulle ett 
samtal dra ut på tiden fortsätter man hellre med samtalet och bryter sitt tidsschema än stoppar 
något som redan är igång. 
 
Enligt vårt undersökningsresultat har punktlighet betydligt mindre betydelse för ryssar än vad 
det gör för de svenska motparterna. Intervjupersonerna har berättat att ryska affärsmän sällan 
passar de avtalade tider. Förseningar är vanliga och socialt accepterade i det ryska samhället. 
Om mötets början planeras in, trots att tiderna nästan aldrig hålls, är det inte vanligt i 
Ryssland att tidsbegränsa ett sammanträde. Ryssar brukar inte lämna förhandlingsbordet 
innan de har fått svar på de frågor som tagits upp, vilket ofta leder till sena kvällar på de ryska 
kontoren. 
 
I Sverige brukar däremot möten börja i tid och hålls till en viss tidpunkt även om man inte har 
kommit fram till ett bestämt läge. Detta innebär att den svenska kulturen är monokronisk i 
motsats till Ryssland, som i sin tur tydligen visar polykroniska drag. Ryssarnas strävan att 
skapa relationer med sina motparter bedömer vi också indikera på att den ryska kulturen är av 
polykronisk karaktär. Den tid som ägnas åt att bygga upp och upprätthålla personliga 
relationer ses inte som något tidsslöseri, vilket överensstämmer med det teoretiska 
resonemanget. Den svenska kulturen är däremot monokronisk i och med att dess medlemmar 
är mer hängivna till tidsplanerna än personliga relationer. 
 
Förhållande till tid anser vi vara en viktig kulturell aspekt som man bör ta hänsyn till vid 
samarbetet med ryska företag. Man bör exempelvis inte planera in något viktigt samma dag 
som mötet med de ryska motparterna äger rum, då det finns stor risk att planerna kommer att 
rubbas och man kan hamna i en otrevlig situation. Stress och frustration kan också undvikas 
genom tålamod och förståelse för ryssarnas specifika tidsuppfattning. 
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Humor och dess nationella särdrag 
 
”Humor och dess nationella särdrag”- aspekten är inte med i de för oss kända teorier som 
behandlar tvärkulturella affärer. Vi anser dock att denna kulturella aspekt påverkar 
förhandlingarnas genomförande när motparterna är bärare av olika kulturer.  
 
Humor och att skämta kan ju som bekant lätt missförstås över kulturgränser.77 År 2002 gjorde 
British Association for the Advancement of Science en omfattande studie78 om hur olika 
skämt uppfattas i olika kulturer, vilket tyder på att ämnet anses av den vetenskapliga världen 
spela stor roll vid interkulturell kommunikation. Hofstede (2005) påpekar att det som anses 
vara roligt är i högsta grad kulturspecifikt. ”Vid interkulturella möten är den erfarne resenären 
medveten om att skämt och ironi är tabu till dess att man är absolut säker på vad den andra 
kulturen har för uppfattning om vad som är humoristiskt”79, skriver forskaren. 
 
Även våra respondenter understryker att felaktig användning eller uppfattning av humorn och 
skämt kan leda till ytterligare kommunikationsproblem i samband med internationella 
förhandlingar. Intervjupersonerna påpekar exempelvis att trots ryssarnas förkärlek till 
självkritiska skämt, är det helt oacceptabelt att öppet kritisera de ryska motparterna, även om 
man gör det på ett humoristiskt sätt. Bristande kunskaper om motpartens nationella särdrag 
angående humorn och skämt kan, enligt respondenterna, höja risken att provocera konflikter 
parterna emellan och därmed påverka förhandlingarnas resultat på ett negativt sätt. 
 
Humor och dess nationella särdrag stod tyvärr inte i fokus vid intervjuernas genomförande, då 
intervjufrågorna i stort sätt berörde de befintliga teoriernas aspekter. Det är därför omöjligt för 
oss att diskutera ämnet på ett utförligt sätt i samband med svensk-ryska förhandlingar. Detta 
är dock ett intressant område för vidare forskning inom tvärkulturella kommunikationer i 
olika kontexter.  
 
 
Omgivnings stabilitet vs turbulens 
 
Med hänsyn till specifikationen av det undersökningsområde som denna studie behandlar, har 
vi valt att även ta omgivningens stabilitetsgrad i betraktande. 
 
Det är uppenbart att kultur förändras med tiden, med strukturella och teknologiska 
samhällsförändringar – som nya näringar och yrken, massbilism och urbanisering, sociala 
välfärdssystem och nya kommunikationer.80 Under intervjuerna påpekade våra respondenter 
på den ryska omgivningens turbulenta karaktär och de ständigt förändrande spelregler som 
marknadsaktörerna utsätts för. Denna studie har visat att en hög grad av omgivningsturbulens 
inte bara påverkar hur den tekniska sidan av internationella transaktioner ser ut, utan också för 
med sig förändringar i omgivningens kulturella särdrag. Det faktum att våra 
undersökningsresultat skiljer sig från tidigare forskningar stödjer detta påståendet. 
 
Sovjetunions fall (1991) inledde en period av intensiva förändringar i det ryska samhället, 
vilket skapat behov av helt nya värderingar, normer och tänkande hos den postsovjetiska nya 
generationen. Den turbulenta omgivningen som råder inom såväl ekonomiska som sociala 
                                                 
77 http://www.multicultural.se/nyhetsbrev_januari.html 
78 http://www.laughlab.co.uk/ 
79 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 2005, s 345 
80 http://www.algonet.se/~milld/ms03/m6.html 
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områden kräver snabba anpassningar, som återspeglas i de ryska invånarnas nya kulturella 
särdrag. Det är uppenbart, exempelvis, att människor med en garanterad inkomst, som aldrig 
skall överstiga de av staten fastställda normer har helt annorlunda vanor och drag jämfört med 
dem som ett marknadsekonomiskt samhälle kännetecknas av. Passivitet, lathet och 
kortsiktighet skulle troligen vara mer naturliga kulturella drag i det första fallet. 
Representanter av ett samhälle där marknadsekonomiska förhållanden råder, skulle däremot 
förmodligen karaktäriseras av kreativitet, arbetsamhet och långsiktighet. 
 
I och med ovanstående resonemang, är vi mycket förvånade över att nyligen publicerad 
litteratur, som behandlar olika länders kulturer, innehåller resultat av de undersökningar som 
ägde rum 15-25 år sedan. Att basera sin opinion om en kultur på gammal data anser vi vara 
obetänkt och opraktiskt, speciellt om en sådan turbulent omgivning som den ryska står i fokus. 
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6. Undersökningsresultat 
 

 
I tabellen nedan anges de kulturella faktorer som, enligt vårt undersökningsresultat, påverkar 
ryska motparters beteendemönster vid affärsförhandlingar. Utifrån våra respondenters och 
våra egna uppfattningar om den ryska kulturens karaktärsdrag lägger vi även fram några 
rekommendationer som förhoppningsvis kan hjälpa utländska förhandlingsteam bli mer 
framgångsrika i samarbete med ryska marknadsaktörer. 
 
 

 Kulturella särdrag Rekommendationer 

 
M

ak
td

is
ta

ns
 

 
- Autokratiska chefer 
- Centraliserad makt 
- Status är viktig 
- Ålder förknippas med makt 
- Chefen är den enda som fattar beslut 
- ”Ni” är den vanliga tilltalsformen i 
affärssammanhang 

Låt personer med tillräcklig status och makt 
genomföra förhandlingar. 
 
Tänk på representanternas ålder. 
 
Försök att direkt förhandla med företagets 
beslutsfattare. 
 
Dua inte till den ryska motparten innan du 
har lärt känna denne tillräckligt väl. 

 
K

ol
le

kt
iv

is
m

 

 
 
 
 
 

Relationsorienterade: 
de personliga relationerna går före 
uppgiften 

Etablera en relation som bygger på 
förtroende när du gör affärer med ryska 
motparter.  
 
Få någon som både du och din rysk motpart 
känner och har förtroende för att vara 
närvarande och fungera som mellanhand till 
dess att du känner din ryska motpart 
tillräckligt väl. 
 
Kontinuerligt underhåll relationerna med 
ryska motparter genom att exempelvis 
skriva och givetvis besvara brev eller 
telefax. 

 
M

as
ku

lin
ite

t 
 

 
 
 
 
- Framgång, pengar, prestige och 
ägodelar värderas högt. 
- Personliga relationer är 
överlevnadsnödvändighet. 
- Yngre kvinnliga förhandlare mottas 
på ett oseriöst sätt. 

Kom ihåg att prissänkningar är ett naturligt 
diskussionsämne vid förhandlingar med de 
ryska affärsmännen. Sätt det ursprungliga 
priset med hänsyn till de rådande 
omständigheterna. 
 
Klargör redan vid första mötet vilken 
position samt vilka befogenheter du har. 
 
Försök skapa relation med den person på 
företaget som har makt att fatta beslut. 
 
Skicka inte för unga kvinnliga 
representanter att genomföra förhandlingar. 

Tabell 3. Undersökningsresultat 
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 Kulturella särdrag Rekommendationer 
O

sä
ke

rh
et

su
nd

vi
ka

nd
e 

- Känner sig ytterst hotade av tvetydliga eller 
okända situationer. 
- Har mer formella lagar och informella regler som 
kontrollerar vilka rättigheter och skyldigheter 
anställda och arbetsgivare har. 
- Har olika tilltal till olika personer. 
- Är mindre benägna att lita på landets politiker 
och statstjänstemän. Närverk av personliga 
kontakter är viktiga. 
- Intensivt och uppbrusande beteende är socialt 
acceptabelt. 
- Har betydligt fler specialister vid förhandlingar. 
- Regler eller regelmässiga beteenden är i stort sätt 
rituella, inkonsekventa eller till och med 
dysfunktionella. 

Försök att skapa ett nätverk 
av kontakter med ”de rätta” 
personerna. 
 
Låt dig inte påverkas alltför 
mycket av ryssarnas 
teatraliska och 
känslobetonade utspel, men 
däremot bör förståelse för de 
mänskliga aspekterna av 
diskussionsfrågorna visas. 
 
Se till att förhandlingsteamet 
har teknisk utbildning och 
kan skickligt hantera 
relevanta tekniska frågor 

L
ån

gs
ik

tig
/k

or
ts

ik
tig

 
in

ri
kt

ni
ng

 
 

- Känner sig bättre om de får snabba, mätbara 
resultat och framgångar. 
- Visar framsynthet när det gäller personliga 
kontakter. 
- Mutor är ingen ovanlig affärspraxis. 
- Obenägna att avslöja sina bristfälliga kunskaper; 
bevarar ”ansikte”. 

Kom ihåg att ett personligt 
nätverk är nödvändigt om 
man ska bli framgångsrik i 
Ryssland. 
 
Ta inte för givet att det inte 
finns några frågetecken bara 
för att det inte ställs några 
frågor. 

T
id

su
pp

fa
tt

ni
ng

 

 
- Punktlighet har betydligt mindre betydelse. 
- Passar inte avtalade tider. 
- Mötets slut planeras inte in, sammanträdet hålls 
så länge som det behövs. 
- Är mer hängivna till personliga relationer än 
tidsplanerna. 
 

Planera inte in något viktigt 
efter mötet med de ryska 
motparterna, då det oftast 
drar ut på tiden. 
 
Undvik stress och frustration 
genom tålamod och 
förståelse för ryssarnas 
specifika tidsuppfattning. 
 
 

Tabell 3. Undersökningsresultat 
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7. Interkulturell förhandlingsprocess – egen modell 
 
 
Förutom att studera kulturfaktorers roll vid internationella affärsförhandlingar har vi också 
haft för avsikt att utveckla en egen modell av interkulturell förhandlingsprocess. 
Nedanstående modell inkluderar de teoretiska moment som vi valt för insamlingen och 
analysen av det empiriska materialet, samt de faktorer som, enligt vår undersökning, visat sig 
vara viktiga vid interkulturella affärsförhandlingar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Interkulturell förhandlingsprocess (egen modell). 
 
 
Trots att ekonomiska, politiska och teknologiska faktorer säkerligen påverkar 
förhandlingsprocessen, är de inte med i modellen, därför att det är processens kulturella 
perspektiv som står i fokus. 
 
 
 
 

Förhandlare A 
 

Förhandlarnas beteende och 
strategier: 

 
1. Maktdistans 
2. Individualism/kollektivism  
3. Maskulinitet/femininitet  
4. Osäkerhetsundvikande 
5. Långsiktig/kortsiktig 
planering  
6. Tidsuppfattning 
7. Humor och dess nationella 
särdrag 
 

 

Förhandlare B 
 

Förhandlarnas beteende och 
strategier: 

 
1. Maktdistans 
2. Individualism/kollektivism 
3. Maskulinitet/femininitet  
4. Osäkerhetsundvikande 
5. Långsiktig/kortsiktig 
planering  
6. Tidsuppfattning 
7. Humor och dess nationella 
särdrag 

 

Förhandlingsprocess:
 
 
 

Steg 1. Förberedelse 
Steg 2. Uppbyggandet av en 
relation 
Steg 3. Informationsutbyte 
och första anbud 
Steg 4. Övertalning 
Steg 5. Eftergift 
Steg 6. Överenskommelse 
Steg 7. När avtalet är 
slutfört 
 

 

Språkkunskaper och tolkens roll under internationella 
affärsförhandlingar 

Omgivning 
(den mottagande motpartens hemmaplan) 

 
Omgivnings stabilitet/turbulens 
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8. Slutdiskussion 
 
Under denna rubrik presenterar vi våra slutsatser och resonemang i enighet med studiens 
första syfte. Det andra syftet (att utveckla en egen modell av interkulturell 
förhandlingsprocess) uppfylls i föregående avsnitt.  
 
 
Det första syftet med detta arbete har varit att studera kulturfaktorers roll vid internationella 
affärsförhandlingar på basis av svenska förhandlares erfarenheter av och uppfattningar om att 
förhandla med ryska motparter. Enligt vårt undersökningsresultat kan vi konstatera att folkets 
kulturella och historiska bakgrund utan tvekan påverkar och även förklarar enskilda individers 
handlingar och beteendemönster. I och med detta bör förberedelser inför mötet med den 
potentiella utländska motparten beröra både avtalsobjektet och motpartens kulturmiljö. 
Faktumet att utveckling av personliga relationer mellan parterna samt kunskaper om 
samarbetspartners kulturella särdrag avsevärt påverkar förhandlingsprocessen får inte 
nonchaleras. Förståelse för motpartens kultur underlättar kommunikationen mellan parterna, 
vilket sänker riskerna för kulturella krockar och således riskerna för misslyckade 
affärsförhandlingar. På så sätt utgör insamling av information avseende de aktuella 
motparternas kultur en viktig del av förhandlingsteamets förberedelsearbete. 
 
Användbar sekundär information kan erhållas genom studier av publikationer beträffande 
olika länders affärskulturer och affärspraxis. Litteraturen får dock inte vara för gammal då det 
alltid finns risk att de angivna uppgifterna är föråldrade och icke aktuella. Den sekundära 
informationens färskhet är speciellt viktigt när en kulturmiljö med hög 
omgivningsturbulensgrad står i fokus. Den primära informationen kan skaffas genom samtal 
med de affärsmän som har erfarenheter av att samarbeta med den aktuella marknadens 
motparter. På längre sikt bör dock förhandlare bygga upp så kallad ”experimental knowledge” 
genom frekventa besök och vistelser i motpartens kulturmiljö. 
 
Denna studie har visat att det vid förhandlingar med motparter från främmande kulturer krävs 
en hel del kunskaper om sådana aspekter som språk, humor, normer, formaliteter, 
tidsuppfattning, seder och bruk. De utländska affärsmännens inställning till makt, status, ålder, 
kön, pengar, personliga relationer och långsiktighet respektive kortsiktighet anser vi vara av 
stor betydelse för hur den interkulturella processen ser ut. Existensen av kulturella särdrag 
återspeglas i motpartens förhandlingsmål, förhandlingsbeteende, förhandlingsstrategier och 
förhandlingsstilar. Kunskaper om den aktuella kulturmiljön underlättar således den 
interkulturella affärskommunikationen och följaktligen förbättrar förhandlingsresultat. 
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9.  Våra forskningsbidrag 
 
 

• Utveckling av en modell av interkulturell förhandlingsprocess. Modellen innehåller 
förhandlingsprocessens 7 steg samt de kulturella faktorer som processen påverkas av. 

 
• Genom kulturanalysen visas hur kunskaper om kulturella särdrag tilldels kan förklara 

förhandlarens handlingssätt. 
 

• På basis av bl.a. materialredovisningen, kulturanalysen och undersökningsresultatet 
skapas ryska motparters profil samt en lista på handlingsrekommendationer i samband 
med förhandlingar med ryska affärsmän läggs fram. 

 
• Förslag till uppläggning av den interkulturella förhandlingsprocessen i 7 steg med 

utgångspunkt i Cullens modell. 
 

• Förslag till användning av två nya kulturella aspekter vid studier om olika 
kulturmiljöer, dessa är: humor och dess nationella särdrag och omgivnings stabilitet 
respektive turbulens. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 
 

De förslag till fortsatt forskning som presenteras nedan är inspirerade av både intervjuer med 
våra svenska respondenter och det insamlade sekundärmaterialet.  
 
 
Idag blir affärsförhandlingar allt mer internationella. Det är därför viktigt att utveckla 
kunskaper om potentiella motparters beteendemönster vid förhandlingar samt den affärspraxis 
som tillämpas i olika kulturmiljöer. Trots att förhandlingsområdet är ett aktuellt ämne, är 
forskningen inom internationell marknadsföring snarare fokuserad på internationella företag 
än på internationella affärsförhandlingar. Den litteratur som behandlar de olika kulturmiljöer 
sätter inte heller affärspraxis i fokus och dessutom är baserad på gamla undersökningar och 
därför förser läsaren med föråldrade och icke aktuella data. En initial affärsförhandling 
förväntas vanligen leda till utvecklingen av långvariga affärsrelationer, vilket skapar behov av 
både breda och djupa vidarestudier beträffande förhandlingsmotparter i olika länder. 
Förhandlingsbeteendemönster anser vi även variera beroende på vilken bransch man verkar 
inom, vilket också skulle kunna behandlas i fortsatta undersökningar i ämnet. 
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12. Bilaga 
 

Intervjuguide81 
 

Bakgrundsfaktorer 
 

- Företag 
- Bransch 
- Befattning, sysselsättning 
- Antal års erfarenheter av affärsförhandlingar med ryska motparter och 

samarbetstidsperiod 
- Kunskaper i ryska 
- Frekvens i kontakterna, vistelse i Ryssland 

 
 
Omgivning 
 

- Vilka problem har du erfarit vid samarbetet med ryska företag, som inte berott på 
själva motparterna utan har varit av generell karaktär? 

- På vilket sätt kan man undvika eller lösa dem problemen? 
 

 
Steg 1. Förberedelse 
 

- Vad tycker du är viktigast vid förberedelsefasen när det gäller affärer med ryska 
företag? 

- Vilka egenskaper bör förhandlingsteamet besitta? Varför? 
- Vilken betydelse har förhandlarens bakgrund för de ryska affärsmännen? 
- Hur kan en ”felaktig” bakgrund påverka utfallet av förhandlingarna? 
- Inom vilka områden bör medlemmarna i förhandlingsteamet vara speciellt kunniga 

och varför? 
- Vilka problem har du erfarit i samband med egna respektive motparternas bristande 

fackkunskaper? 
 
 
Steg 2. Uppbyggandet av en relation  
 

- Vilken vikt lägger de ryska affärsmännen vid personliga relationer mellan 
förhandlingsparterna? 

- Hur byggs de personliga relationerna med ryska motparter upp? 
- Vilka områden och faktorer är speciellt viktiga då de personliga relationerna etableras? 
- Vilka svårigheter förekommer i samband med uppbyggandet av personliga relationer 

med ryska motparter? 
 
 
Steg 3. Informationsutbyte och första anbud 
 

- Vad tycker du är viktigast vid informationsutbyte med ryska företag? 

                                                 
81 Några frågor är hämtade från Nilsson Molnárs doktorsavhandling ”Internationella affärsförhandlingar”. 
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- Vilka frågor bör man ta upp under informationsutbyte och vad som ska lämnas till 
senare diskussioner? Varför? 

- Har du erfarit bristfällig information från motparternas sida? På vilket sätt? 
- Vad anser du är speciellt med dem ryska motparternas sätt att presentera sina 

ståndpunkter och önskemål? 
 
 
Steg 4. Övertalning 
 

- Vad tycker du är viktigast vid övertalningsfasen när det gäller affärer med ryska 
företag? 

- Vilket är det bästa sättet att övertyga en rysk motpart? 
- Vilken förhandlingstaktik tenderar motparten att använda sig av? Vilka svårigheter 

kan förekomma i samband med detta? 
- Vilka frågor tycker du är viktigast att komma överens om med de ryska affärsmännen? 

 
 
Steg 5. Eftergift 
 

- Kommentera den ryska motpartens benägenhet att kompromissa. 
- Vilka tillvägagångssätt bör man välja för att få ryska förhandlare släppa på sina krav? 

 
 
Steg 6. Överenskommelse 
 

- Vad tycker du är viktigast vid den slutliga överenskommelsen med ryska motparter? 
- Vad bör man försäkra sig om då man skriver ett kontrakt med ryska affärsmän? Varför? 

På vilket sätt? 
- Vad är det som är speciellt med avtal med ryska motparter? 
- Vilka problem kan förekomma i samband med överenskommelsen? 
- Vad bör man tänka på efter avtalet är avgjort? 

 


