
                                                                                                                     
 
Institutionen för Ekonomi och företagande

C – uppsats, 15 poäng VT-09
Handledare: Jan-Eric Nilsson

 

 
 
 
 
 
 
 

Etableringsförutsättningar i en 
övergångsekonomi 

[Svenska tjänsteföretag i Ryssland] 
 

 
 

 

 

 

 

Anastassia Karlsson 850925

Julia Wiktorsson 850912

 

 



 2

Sammanfattning 

Den omfattande globaliseringen har bland annat medfört att flera marknader har öppnats 

upp och internationell handel har ökat kraftigt. Företags internationalisering ses som en 

tidskrävande och komplicerad process. När företag ger sig in på en ny marknad där 

förutsättningar är annorlunda än på hemmamarknaden, kan företag stöta på olika 

problem och hinder. Vi har i denna studie funnit det intressant att undersöka närmare 

hur några svenska tjänsteföretag har etablerat sig i Ryssland och beskriva deras 

etableringsprocess. 

Syftet med denna studie är att genom att studera etableringsprocessen av ett antal 

svenska tjänsteföretag i Ryssland samt kartlägga de förutsättningar som råder på den 

nya marknaden. I studien intervjuades fem konslutföretag: IBIC, Human Search, 

Konsultbolag X, Eastnet och Kentor East angående deras etableringsprocess samt hur de 

har hanterat olika hinder. 

Utifrån valda teorier angående internationalisering och etablering, såsom Cavusgils och 

Uppsalaskolans internationaliseringsmodell, marknadsmiljö, Hollensens 

etableringsstrategier och etableringshinder, samt nätverksteorin, sammanställdes analys 

i förhållande till empiriskt data. 

De förutsättningar som har haft störst påverkan på de undersökta företagens etablering i 

Ryssland var den ständigt föränderliga lagstiftningen, byråkratiska och juridiska 

enheter, personliga relationer samt den annorlunda organisationskulturen. 

Undersökningen visade att företagen hade hanterat dessa förutsättningar genom tidigare 

erfarenhet och engagemang i den ryska marknaden. Väsentligt var de goda relationer 

som företagen hade skapat under många år, samt aktiv involvering och närvaro på 

marknaden. Det krävdes mycket tålamod och fast beslutsamhet samt anpassning till 

förändringar i det legala systemet. 

Nyckelord: Internationalisering, etablering, etableringshinder, nätverk och kulturellt 

avstånd. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel är en introduktion till ämnet för vår uppsats genom en bakgrunds- 

beskrivning och en problemdiskussion. Detta leder i sin tur fram till syftet och dess 

avgränsningar i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats de senaste åren. Världshandeln har 

tredubblats sedan 1970. Parallellt med att världen har upprättat internationella 

institutioner som hanterar handelsfrågor har företagen blivit allt mer gränslösa. Företag 

säljer mer av sin produktion utomlands och blir multi- och transnationella1. En av de 

viktiga förändringsprocesserna är globaliseringen, som har ökat i snabb takt, vilket i sin 

tur har lett till bland annat den snabba världsomspännande teknologiska utvecklingen. 

De tidigare stängda marknaderna har öppnat upp sina gränser och marknadsarenan har 

blivit större2. Tidigare har t ex förtullning av varor försvarat dessa marknader mot 

internationell handel, men flera av dessa handelshinder har tagits bort. År 1998 infördes 

en lag om fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna inom den Europeiska 

gemenskapen3. Den ökade globaliseringen har bidragit med ökad världshandel, flöden 

av kapital, människors rörlighet, spridning av information, kunskap och tekniker samt 

avreglering. Detta har skapat en betydligt hårdare konkurrens, men även ökade 

möjligheter för företag att komma in på tidigare slutna marknader4. 

Alla företagsbranscher i Sverige möter de utmaningar och möjligheter som 

globaliseringen för med sig. Detta i sin tur leder till att allt fler svenska företag även 

etablerar sig utomlands. Internationalisering har blivit en viktig faktor för tillväxt, samt 

en del av många företags överlevnadsstrategi5. Det finns flera orsaker till att företag 

väljer en etablering utomlands och ett globalt engagemang. De viktigaste orsakerna är 

att få tillgång till växande marknader och lägre kostnadsläge för exempelvis arbetskraft 

och produktion. I denna globala utveckling ökar också levnadsstandarden i länder som 

tidigare hade en lägre ekonomisk nivå. Detta innebär att antalet potentiella kunder 

stiger, vilket i sig leder till fler försäljningsmöjligheter för företag. Att få tillgång till nya 

idéer och nya teknologier genom utlandsetablering gör det lättare för företag att möta 

                                                 
1 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Varldshandelns_utveckling 
2 http://ekonomisk-historia.r76.se/definition-forklaring/globalisering 
3 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l11042.htm 
4 http://ekonomisk-historia.r76.se/definition-forklaring/globalisering 
5 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=168 
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konkurrensen. En utlandsetablering medför också minskade produktionskostnader och 

förbättrar lönsamheten. En annan orsak till utlandsetablering kan vara att 

hemmamarknaden känns mättad, vilket medför att företag söker sig mot nya 

marknader6. 

Sverige är ett litet land, med många exportföretag och har alltid varit beroende av en 

internationell handel. Det är vanligt att länder i första hand bedriver handeln i sitt 

närområde, och Sverige är inget undantag. Den svenska importen, 71 % av den kommer 

från EU-området. Tyskland är Sveriges största samarbetspartner, följt av Danmark, 

Norge, Storbritannien, Nederländerna och Finland7. Det finns även samarbete mellan 

Sverige och de närliggande forna östländerna. De baltiska länderna, framförallt Estland, 

har haft en framgångsrik utveckling och svarade för 2 % av importvärdet år 2007. Den 

svenska exporten till Estland fördubblats mellan år 2002 och år 2007. Polen och 

Ukraina hör till de nyinkomlingarna på den svenska importsidan. WTO-medlemskap 

(World Trade Organisation)8, EU-medlemskap, gemensamma regelverk och 

investeringar i infrastuktur är starkt bidragande orsaker till utvecklingen. Många av de 

nya EU-medlemsländerna i Öst har på kort tid etablerat sig som fullvärdiga leverantörer 

med hög kvalitet i sin produktion. I takt med globaliseringen börjar flera svenska 

företag blicka mot nya marknader9. 

Idag ses Ryssland som en intressant och växande marknad i Öst.  Under de senaste 4 

åren har Rysslands BNP ökat med 6-7 % per år och de flesta branscherna är på 

uppgång10. Sveriges handelsrelationer med Ryssland fortsätter att stärkas. Ryssland är 

Sveriges trettonde största exportmarknad, med cirka 2 % av Sveriges totala export. 

Ryssland är också Sveriges fjärde största importmarknad, framförallt till följd av 

omfattande bränsleimport11. I dagens läge finns det mer än 300 stycken svenska 

verksamheter i olika branscher samt flera svenska banker representerade i Ryssland 

såsom Volvo, IKEA och Handelsbanken12. Det händer mycket i landet och det finns 

stora möjligheter för svenska företag. Landets medelklass växer kraftigt och förväntas 

driva ekonomin framåt. Samtidigt finns det utmaningar i Ryssland som hindrar 
                                                 
6 Swedbank analys NR 25, 16 november 2006 
7 Handelskammarens Globalt & Lokalt, NR 2, APR 2008, årgång 7 
8 Världshandelsorganisationen (WTO) handlar om regler för handel mellan nationer på global eller nära 
global nivå. http://www.wto.org 
9 Handelskammarens Globalt & Lokalt, NR 2, APR 2008, årgång 7 
10 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=7086 
11 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=9394 
12 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=7086 
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verksamheter från att utvecklas fullt ut. Några exempel på problemområden som företag 

kan stöta på vid etableringen är korruption, kultur- och kommunikations problematik, 

krånglig lagstiftning, brist på utbildad arbetskraft samt en underutvecklad bank och 

finanssektor13. 

1.2 Problemdiskussion 
Den omfattande globaliseringen har bland annat medfört att flera marknader har öppnats 

upp, och internationell handel har ökat kraftigt. Detta har i många fall lett till minskade 

marknadsandelar för företag samt även lett till hårdare konkurrensklimat på företagets 

hemmamarknad14. Därför väljer idag allt fler företag att etablera sig utomlands. 

Internationalisering har blivit en viktig tillväxt- och överlevnadsstrategi för företag15.  

Företagsinternationalisering är en process som är invecklad och kräver tid. 

Förutsättningar på en ny marknad kan vara annorlunda än på hemmamarknaden vilket 

kan leda till svårigheter för företagsetablering. En viktig förutsättning för en lyckad 

etablering kan vara en bra marknads- och strategiplan som innehåller tillgång till 

information och kunskap om den nya marknaden. Att agera direkt på en okänd marknad 

utan internationell affärserfarenhet kan ofta leda till en misslyckad etablering.  

När ett företag etableras på en ny marknad innebär det att man måste ha tillgång till 

olika resurser i form av kapital, information, kontakt med myndigheter, kännedom om 

konkurrenter etc. För att få tillgång till dem måste företaget skapa affärsrelationer till 

olika marknadsaktörer som förfogar över de viktiga resurserna.  Som en ny aktör på 

marknaden kan det vara svårt att komma in i de befintliga nätverken. Dessa nätverk kan 

exempelvis ha en annan struktur än man är vad vid på hemmamarknaden, vilket kan 

leda till svårigheter vid en nyetablering. Kulturkrockar är också en negativ faktor som 

kan påverka skapandet av relationer med nätverk och partners. Därför är det viktigt att 

tänka på att etiska normer kan vara väldigt olika och att man som ny aktör måste vara 

beredd på att anpassa sig till dem. Olika länder har olika statsstruktur och har sina egna 

regler och lagar. Dessa kan vara svåra att förstå för utländska företagare. Att känna till 

det statliga regelverket är en viktig aspekt vid en etablering utomlands.  

                                                 
13 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=9394 
14 Swedbank analys NR 25, 16 november 2006 
15 Jonas Gustafsson, 2008. “Skynda långsamt eller satsa snabbt – företagsinternationalisering tar sig olika 
utryck.” 
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Det finns olika teorier och strategier som företag kan använda sig av vid en 

utlandsetablering. Dessa teorier kan man inte följa exakt i praktiken, men de kan vara en 

vägledning i rätt riktning. Alla marknader är unika och det går inte alltid att tillämpa 

samma modell.  

Ryska marknaden har haft sina upp- och nedgångar och det har skett stora 

förändringarna på den politiska, sociala, tekniska och ekonomiska fronten. Den ryska 

ekonomin växer och stärks men präglas fortfarande av snabba förändringarna. Att agera 

på en ostabil marknad kan vara riskabelt och det kräver att man är effektiv. Utifrån 

ovanstående resonemang, kan val av strategi vara avgörande för en lyckad etablering.  

Vi har i denna studie funnit det intressant att undersöka närmare hur några svenska 

tjänsteföretag har etablerat sig i Ryssland samt att se hur deras etableringsprocess gick 

till. Genom en analys av företagens etableringsprocess och erfarenheter därav, skulle 

man få en klarare bild av hur en etablering kan gå till specifikt på den ryska marknaden. 

Några av de frågeställningar som vi har haft som utgångspunkt i planeringen av denna 

studie är följande: Vad är det som krävs för en lyckad etablering? Vilka hinder kan man 

stötta på och hur ska man hantera dem? Hur ska man agera och lyckas på en marknad 

som befinner sig i tillväxtfasen där miljön är präglad av stora och snabba förändringar? 

1.3 Problemformulering 
    De frågeställningar som vi vill belysa i vår studie är följande: 

• Hur ser förutsättningarna för ett svensk tjänsteföretag ut för att lyckas med en 

etablering på en ny och instabil marknad, såsom den ryska?  

• Hur ska etableringen och de eventuella hindren hanteras? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom att studera etableringsprocessen av svenska 

tjänsteföretag i Ryssland, kartlägga de förutsättningar som finns på den nya marknaden. 

Syftet är också att beskriva hur svenska företag har hanterat etableringen och de 

eventuella hindren.   

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till fem svenska tjänsteföretag som har etablerat sig i den västra delen 

av Ryssland. Det är framförallt storstaden Sankt Petersburg som undersökningen 
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fokuseras på. Denna avgränsning gjordes på grund av dess geografiska läge eftersom 

denna stad ligger närmast andra grannmarknader.  Det är just i den delen som de valda 

undersökningsföretagen är etablerade. De fem konsultföretag som valdes motsvarar 

typiska tjänsteföretag. Utlandsetablering ses som en lång och tidskrävande process som 

innebär stadiet innan och efter företaget har positionerat sig på den nya marknaden. De 

utvalda företagen har gått igenom de så kallade etableringsfaserna och är väl stadgade 

på den ryska marknaden.  
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2 Metod 
Det finns olika vetenskapliga metoder som används som redskap för att studera 

verkligheten16. I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet som har använts i denna 

studie, samt urval och tillförlitlighet. 

2.1 Ansats 
I samhällsvetenskaplig forskning är det ett mål att integrera teori och empiri. För att 

undersöka ett fenomen/problem kan forskaren använda sig av olika sätt för att verifiera 

om verkligheten överstämmer med teorierna. En deduktiv ansats används när forskaren 

testar befintliga teorier mot empiriska data, alltså från generella påståenden mot 

konkreta. En annan strategi kan vara att börja undersökningen med utgångspunkt i 

empirin. Avsikten är att hitta generella mönster i data som kan göras till teorier och 

generella begrepp, induktiv ansats17.  

I vår studie kommer båda ansatserna att tillämpas. Eftersom ämnet är så pass 

omfattande, går det inte att använda sig av bara en av ansatserna. De befintliga teorierna 

kommer att användas som utgångspunkt för struktur av datainsamlingen. Därefter 

kommer empirin att ställas mot den teoretiska referensramen med avsikt att klarlägga 

om påståenden överensstämmer med verkligheten. Utifrån analysen av empirin kommer 

det att dras nya slutsatser samt förbättring av de befintliga teorierna. Detta görs för att 

kunna få en skapligt korrekt bild av verkligheten. 

2.2 Kvalitativ metod 
Det finns två tillvägagångssätt som kan tillämpas vid en undersökning, en kvantitativ 

och en kvalitativ metod18. Den kvantitativa metoden handlar om insamling av numerisk 

data19. Inom den kvalitativa metoden används verbala analysmetoder och de data som 

analyseras består av diverse text20. Studien handlar om tjänsteföretag som etablerar sig 

på den ryska marknaden och vilka förutsättningar som råder vid etableringen och därför 

ansåg vi utifrån problemformulering och syfte att den kvalitativa metoden passar bäst. 

Den kvantitativa metoden utesluts eftersom den grundar sig på statistiskt framtaget 

material och mätbara resultat, medan den kvalitativa undersöker ett visst fenomen21. 

                                                 
16 Alan Bryman, 2001, s 16 
17 Johannessen & Tufte, 2003, s 35 
18 Ibid 
19 Alan Bryman, 2001, s 77 
20 Denscombre, 2000, s 204 
21 Johannessen och Tufte, 2003, s 262 
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Den kvalitativa metoden väljs för att ge oss en mer djupgående och detaljerad bild av 

undersökningsproblemet, vilket den kvantitativa inte kan ge oss. Genom kvalitativa data 

i form av intervjuer kommer problematiken att studeras på ett mer djupgående sätt. 

Detta kommer att ge oss möjlighet att analysera etableringsprocessen på ett mer 

detaljerad vis, hitta samband mellan företags tillvägagångssätt och få en klarare bild av 

den verklighet som företagen har mött. 

2.3 Datainsamling 
Det finns flera sätt som forskaren kan använda sig av för att samla in data. Detta beror i 

sin tur på vad undersökningen går ut på. I vår studie används det två tillvägagångssätt 

för att förklara problematiken i undersökningen. Arbetet består av primärdata som 

utgörs av strukturerade intervjuer. Nyckelpersonerna i intervjuerna valdes utifrån deras 

kunskap och engagemang i etableringsprocessen. Frågeformuläret utformades utifrån 

teorierna och strukturerades passande temat. Kontakt med nyckelpersonerna skedde 

genom personliga intervjuer, data kompletterades sedan via uppföljande kontakt på 

telefon samt via e-post.  

Studien består även av sekundärdata i form av faktalitteratur, vetenskapliga rapporter, 

tidningsartiklar och Internetkällor. Dessa data har använts för att beskriva den ryska 

marknaden. En anledning är också att sekundärdata ska stödja primärdata för att kunna 

analysera och fastställa de faktorer som har påverkat etableringen. Den ska bistå med att 

hitta samband i etableringsprocessen för att man sedan ska kunna dra slutsatser i 

undersökningen. 

2.4 Urval 
Ämnet för studien valdes p.g.a. sin aktualitet. Flera företag väljer idag att gå in på nya 

marknader. För ett litet land som Sverige är den internationella handeln viktig. Därför 

var valet att undersöka svenska företag självklart. Ryska marknaden valdes för att den är 

relativt ny för omvärlden och har blivit attraktiv för många utländska företag. Alla 

marknader är unika och etableringsprocessen tar olika former. Ryska marknaden är 

väldigt specifik i sig därför blev det intressant att fördjupa sig just där. 

Studien handlar om vilka förutsättningar det finns för svenska tjänsteföretag som 

etablerar sig på den ryska marknaden. Eftersom en etableringsprocess är tidskrävande 

och består av flera faser, valdes de svenska företag som har etablerat sig och var väl 
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stadgade på den ryska marknaden22. Detta skedde genom ett sannolikhetsurval. Företag 

valdes utifrån specifika egenskaper som skulle göra detta urval representativt23.  

Företagen hittades via Internet. Fem stycken konsultföretag: IBIC, Human Search, 

Kentor, Eastnet samt företag X som ville förbli anonymt. Nyckelpersonerna valdes 

utifrån deras kunskap och engagemang i etableringsprocessen.  

Detta urval ses som tillräckligt då alla valda företag representerar typiska tjänsteföretag 

och har gått igenom alla etableringsfaser. Urvalet kompletterades med Exportrådets 

rapport samt Swedbanks analys, vilka har gjort sammanställningar av intervjumaterial 

med andra svensk-rysk relaterade företag. I studien presenteras även etableringen av 

Brunswick som är en sekundär källa, en avhandling som är hämtad från Stockholms 

bibliotek. För att erhålla ett vidare perspektiv på undersökningen i sin helhet, har även 

ett ryskt konsultföretag, som arbetar med utländska företag, intervjuats. Det sistnämnda 

skedde via en telefonintervju. 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att metoder och data anses vara riktiga, träffsäkra och exakta samt 

i vilken utsträckning vi verkligen mäter det vi avser att mäta24. Med andra ord talar 

validiteten om hur bra, eller relevant, data representerar det fenomen som ska 

undersökas25.  

Undersökningen består av fem konsultföretag. Dessa valdes utifrån deras egenskaper 

och erfarenheter inom etableringsprocessen, vilket höjde yttre validitet, det vill säga hur 

representativt urvalet är26. För att höja den inre validiteten ska forskarens observationer 

överensstämma med de teoretiska idéerna27. Frågeställningen utformades utifrån den 

teoretiska referensramen och inläsning av forskningslitteratur inom det valda ämnet, för 

att få fram relevanta frågor som skulle återspegla verkligheten. 

En grundläggande fråga i all forskning är reliabiliteten, det vill säga datas tillförlitlighet. 

Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och 

hur de bearbetas28. Denna studie baseras på strukturerade intervjuer, vilket innebär att 

                                                 
22 Lindmark, L et al., 1994, s 27 
23 Johannessen & Tufte, s 136 
24 Denscombre, 2000, s 283 
25 Johannessen & Tufte, 2003, s 267 
26 Ibid 
27 Alan Bryman, 2001, s 257 
28 Johannessen & Tufte, 2003, s 28 
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en intervjuare ställer frågor till en respondent (dvs. en intervjuperson) utifrån ett i förväg 

fastställt intervju- eller frågeschema. Målsättningen för denna typ av intervju är att 

säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Något som 

kan ske på ett reliabelt sätt om respondenterna utför reaktioner på identiska frågor  29. 

Frågeformuläret består av öppna frågor, vilket ger respondenten mer frihet vid 

besvarandet av frågan, men samtidigt kan detta försvåra bearbetningen av data (dvs. 

analysen) och ge hög variation. För att undvika problemet kommer all data att granskas 

och kategoriseras på ett sådant sätt att varje enskild respondents svar på en 

frågeställning kan sammanställas tillsammans med övrigas svar.   

Intervjuerna kommer att genomföras via möten och inspelas med hjälp av bandspelare. 

Detta är för att inte gå miste om viktig information eftersom det är svårt att direkt 

ordagrant skriva ner det respondenten säger30. Under planeringen av studien så 

beaktades om ett utskick av frågeformuläret skulle göras till fler företag som skulle 

besvara frågorna via e-post för att få mer omfattande bild kring problematiken. Dock 

drogs slutsatsen att det var bättre att avstå från utskicket, eftersom det i många fall blir 

det ett stort bortfall, dvs. att flera respondenter låter bli att svara. En betydligt större 

intervjupopulation skulle krävas på grund av detta. Bortfallet, beror exempelvis på 

tidbrist, dålig motivation att delta eller att den vetenskapliga undersökningen inte tas på 

allvar.  

De fem intervjuerna kompletterades med en intervju med ett ryskt konsultföretag, för att 

få större perspektiv på problematiken kring ämnet. Eftersom det varken fanns 

ekonomisk eller tidsmässig möjlighet att vara fysiskt närvarande vid intervjun, så 

skedde detta via telefon. En av nackdelarna med en telefonintervju är att man inte kan se 

respondentens reaktion som rör undran eller osäkerhet när de får en fråga31. Därför var 

det viktigt att formulera frågor på ett enkelt och konkret sätt för att underlätta för 

respondenten. Telefonintervjuer har en fördel framför direktintervjuer, eftersom 

respondenternas svar vid direkta intervjuer kan påverkas av olika faktorer t.ex. kön, 

ålder, etnicitet samt även intervjuarens närvaro32. Under intervjuns gång framkom det 

aldrig att respondenterna påverkades av ovanstående faktorer och försökte undangömma 

viss information eller förvränga sanningen, utan de var mycket tillmötesgående.  

                                                 
29 Alan Bryman, 2001, s 125 
30 Alan Bryman, 2001, s 133 
31 Alan Bryman, 2001, s 128 
32 Alan Bryman, 2001, s 129 
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Intervjuerna har kompletterats med ett par ytterligare frågor via e-post då respondenten 

inte hade möjlighet att besvara dem direkt. Dessa frågor var inte i den omfattningen att 

de hade en större påverkan för undersökningens resultat. 

Det gäller att kunna distansera sig som intervjuare från sina personliga åsikter och 

kunskaper så att tolkningen och resultatet blir så exakt som möjligt33, så har 

planeringen, bearbetningen och analysen av datas inriktning varit objektiv för att få ett 

så korrekt resultat som möjligt. 

2.6 Källkritik 
I undersökningen har vi varit medvetna om att inhämtad information från företagets 

hemsidor är till stor del skapad i marknadsföringssyfte för att framställa företaget i så 

god dager som möjligt och därmed är informationen i många fall ensidig och partisk. Vi 

anser dock inte att dessa data påverkar uppsatsens resultat negativt, eftersom den endast 

ger en övergripande bild av företaget. Vi har i de fall det varit möjligt också kontrollerat 

informationen via Exportrådet och Handelskammaren etc. I arbetet med denna studie 

har de senaste upplagorna av litteratur används för att få en så aktuell information som 

möjligt. I några undantagsfall har vi fått nöja oss med äldre upplagor pga. att dessa har 

varit de enda tillgängliga. Dock har informationen visat sig vara relevant för oss, då 

denna information inte har förändrats så mycket under tidens gång. När det gäller 

beskrivningen av Ryssland så var det särskilt viktigt att använda nytt uppdaterat 

material eftersom situationen där förändras i snabb takt. Därför söktes så aktuell 

information som möjligt. Allt material som publiceras eller är verbalt uttalat är skapad i 

någons syfte. Vi har därför tolkat empirin så försiktigt som möjligt med detta i åtanke. 

De andra sekundärdata som vi har använt har vi kritiskt granskat så att de ska vara från 

trovärdiga källor. Exempelvis så hämtades informationen om Ryssland från diverse 

faktaböcker som återfinns på universitetsbiblioteket samt Södertörns Högskolebibliotek 

samt landsrapporten hämtades från Exportrådets hemsida. Den organisationen anses 

vara en trovärdig källa eftersom den är legitimerad och känd verksamhet i Sverige och 

vars huvudsakliga syfte är att ge support, råd och hjälp till företag vid en utomlands- 

etablering eller expansion. 

                                                 
33 Denscombre, 2000, s 138 
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3. Teori 
I detta kapitel framläggs de relevanta teorierna och övriga faktorer för uppsatsens 

undersökningsproblem vilket i senare analys ska användas som stödpunkter och 

ordningsredskap. 

3.1 Teoretisk referensram 

3.2 Översikt över valda teorier 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1: Teorier 

3.2.1 Internationalisering 

3.2.2 Cavusgils internationaliseringsmodell. 
Företagets internationalisering ses som en process som går från enkla till mer komplexa 

operationer och från exportaktiviteter till direktinvesteringar i produktionsanläggningar 

utomlands. Vanligt är att företagens internationalisering analyseras i termer av en 

rationell process där ekonomiska, personella och organisatoriska resurser stegvis binds 

upp i allt mer djupgående internationella aktiviteter34. Ett klassiskt exempel på 

                                                 
34 Lindmark, L et al., 1994, s 27 
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stegmodellen av internationalisering har presenterats av Cavusgil (1980). Modellen 

omfattar fem steg med olika kritiska aktiviteter35.  

Steg Kritisk Aktivitet 

  

1 Försäljning på hemmarknad Fokusering på hemmamarknad 

  

2 För- export fas Medveten informationssökning och första 
utvärdering av möjligheter till internationella 
marknadsaktiviteter 

  

3 Experimentell involvering Initiering av begränsande internationella 
marknadsaktiviteter  

  

4 Aktiv involvering Systematisk exploatering av växande 
internationella marknadsmöjligheter 

  

5 Engagerad involvering Resursallokering baserad på internationella 
marknadsmöjligheter 

 

Figur 2: Modell av företagens internationaliseringsprocess.(Cavusgil, 1980)36 

De kritiska aktiviteter som är knutna till de olika stegen i modellen kan ses som 

barriärer som företaget måste passera under internationaliseringsprocessen. Cavusgil 

menar, och detta i likhet med andra företrädare för stegmodellen, att hindren i 

internationaliseringsprocessen främst finns i övergången mellan inhemsk försäljning 

och för-exportfasen, dvs. mellan steg ett och steg två i modellen, och mellan faserna 

experimentell och aktiv involvering i internationella aktiviteter, dvs. i övergången från 

fas tre till fas fyra37. 

 

                                                 
35 Lindmark, L et al., 1994, s 28 
36 Ibid 
37 Ibid 
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3.3 Uppsalaskolans internationaliseringsmodell 
Den andra som är mest känd är Uppsalaskolans internationaliseringsmodell.  Denna 

modell beskriver stegviss hur företag väljer marknad som de ska gå in på och vilka 

strategier som ska användas38. Två viktiga begrepp i modellen handlar om det psykiska 

avståndet och etableringskedjan. Med det psykiska avståndet menas att det är vanligt för 

företag att börja verka på de närliggande marknader som har inga större skillnader än på 

hemmamarknaden dvs. kortare psykiska avståndet. När företaget har växt och skaffat 

mer internationell erfarenhet börjar den sedan gradvis penetrera andra marknader som 

ligger längre bort. Det psykiska avståndet växer i takt med företags erfarenhet och 

engagemang39.  

Etableringskedjan beskriver etableringsprocess i fyra steg. Första steget innebär att 

företag till att börja med endast bedriver sporadiskt export till ett visst land. Därefter 

skaffar de sig en agent i landet. I nästa steg bildar de efter en tid ett eget 

försäljningsbolag och i det sista steget startar företaget slutligen lokal produktion40. 

Nedan kan man se sambandet mellan etableringskedjan och psykiskt avstånd. 

Utländska etableringsformer 

Länder (Marknader) Export Agent Försäljningsbolag Tillverkningsbolag 

Marknad A     

Marknad B   Företagets växande  

Marknad C     

-------------     

Marknad N     

Landets avstånd Psykiskt avstånd   Erfarenhet och 

engagemang 

 

 Figur 3: Internationalisering av ett företag, stegvis ansats. (Hollensen, S, 2001)41 

                                                 
38 Hollensen, S, 2001, s 48 
39 Lindmark, L, et al., 1994, s 46 
40 Hollensen, S, 2001, s 48 

41 Ibid 
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3.3.1 Marknads- och internationaliseringskunskap. 
De olika internationella aktiviteterna kräver generell kunskap och specifik kunskap om 

marknaden. Marknadskunskapen handlar om kunder, leverantörer, myndigheter och 

relationerna mellan dessa i ett visst land. Marknadskunskap förvärvar man på den 

enskilda marknaden, och man kan inte använda sig av den på andra marknader42. 

Den generella kunskapen handlar om erfarenhetsbaserad kunskap vilket avser 

företagsförmåga att bygga upp och driva internationell verksamhet, dvs. 

internationaliseringskunskap. Den handlar om företagets egna resurser och de 

möjligheter som de ger att utveckla och driva internationell verksamhet. Denna kunskap 

är inte knuten till speciella marknader43. Den internationaliseringserfarenheten som 

företaget erhåller är avgörande för internationaliseringsstrategi. Det är fråga om 

kunskaper som krävs för att avgöra vad företaget kan åta sig.  

Denna modell har kritiserats för att vara deterministisk. Idag väljer många företag att 

hoppa över vissa steg i modellen. Modellen har även kritiserats för att inte vara lämplig 

för tjänsteföretag44. 

3.4 Marknadsmiljö 
När ett företag fattat beslut att etablera sig utomlands, ska den nya marknaden studeras 

närmare. Det finns ett antal faktorer i företagets omgivning som måste studeras. 

Marknadsmiljön är uppdelad enligt följande: 

• Demografisk miljö handlar om ett lands befolkning. Exempel är storlek, 

lokalisering, ålder, kön och yrke. Hur de demografiska faktorerna ser ut är 

viktigt för ett företag att veta till exempel vid val av målgrupp, lokalisering eller 

produktanpassning. Den demografiska miljön innebär förändring i 

åldersstruktur, familjeutseende, geografiska förändringar i befolkningen. 

• Materiell miljö innefattar de naturliga resurser som företaget behöver eller som 

påverkar marknadsföringsaktiviteterna, exempelvis olja och skog. Dessa resurser 

kan vara begränsade och företag påverkas av det och den miljöpolitik som förs. 

Det kan vara brist på råmaterial, ökade energikostnader, ökade utsläpp och 

statens ingripande i naturresursunderhållningen (lagar etc.). 

                                                 
42 Lindmark, L, et al., 1994, s 53 
43 Ibid 
44 Hollensen, S, 2001, s 49-50 
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• Ett lands ekonomiska miljö bestämmer invånarnas efterfrågan på produkter av 

olika slag och deras möjlighet att konsumera. Faktorer som påverkar kundernas 

köpkraft och köpmönster kan vara inkomstfördelning, förändringar i köpkraften, 

ändrade konsumtionsmönster osv. 

• Den teknologiska miljön består av krafter som skapar ny teknik, nya produkter 

och nya möjligheter. Marknadsförare skall beakta följande trender: Snabba 

tekniska förändringar, ökande utvecklingskostnader och nya regleringar. Det är 

av stor vikt för företag att följa trenderna inom teknologi och anpassa sin 

verksamhet och marknadsföring därefter. 

• Den politiska miljön består enligt Kotler av lagar, statliga organ och 

intressegrupper som begränsar och formar organisationer och individers 

verksamhet i ett samhälle. Lagar är till för att ge marknadens aktörer spelregler 

samt skydda konsumenter, samhällets intressen och företagen från varandra. 

Denna miljö består av lagar, statliga utskott och påtryckargrupper som influerar 

och begränsar olika organisationer och individer i ett samhälle. 

• Kulturell miljö innefattar befolkningens grundläggande värderingar, preferenser 

och beteende. Ett samhälles övergripande kulturella värderingar uttrycks genom 

invånarnas syn på sig själva, andra individer, organisationer, samhället, naturen 

och universum i stort. Den kulturella miljön består av institutioner och andra 

krafter som påverkar samhällets grundvärderingar, preferenser och beteende45. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur5: Principles of Marketing. (Kotler, P)46 

                                                 
45 Kotler, P, 2004, s 150-153 
46 Ibid 
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3.4.1 Påverkan av miljökrafter. 
Alla faktorer påverkar etablering speciellt när ett företag ska bestämma sitt 

marknadssegment. Den demografiska aspekten är viktig vid valet av kundgruppen. 

Eftersom produkten/ tjänsten som man erbjuder är kundanpassad ska den demografiska 

miljön studeras närmare i form av fördelningen av populationen mellan gamla och 

unga47. Utifrån det kan företag välja i vilken del av landet etableringen ska ske. Den 

ekonomiska utvecklingen i landet påverkar människornas köpkraft. Efterfrågan på olika 

produkter/ tjänster brukar vara större där ekonomiska utvecklingen vuxit. I samhällen 

där folk har högre inkomster spenderar folk mer tid och pengar på tjänster, utbildning 

och nöje48.  

 

Den teknologiska utvecklingen kan vara en fördel vid företagsetablering. Om man har 

en produkt/ tjänst som inte är tillgänglig på andra marknader eller mer utvecklad kan 

detta skapa en konkurrensfördel gentemot andra produkter/ tjänster49.  Staten kan 

påverka etableringen genom införande av olika policy och restrektioner. Detta kan vara 

i form av olika avgifter för exportvaror eller införande av monopol på vissa 

marknader50. De snabba politiska förändringarna kan göra det svårt för företag att hänga 

med och anpassa verksamheten efter dem. Företag kan vara i behov av naturliga 

resurser som påverkar marknadsföringsaktiviteterna, exempelvis olja och skog. Dessa 

resurser kan vara begränsade och företag påverkas av det och den miljöpolitik som 

förs51. Det är viktigt att analysera dessa faktorer och att lägga till naturmiljön. Företagen 

måste i allt högre grad anpassa både politik och åtgärder för att ta hänsyn till sociala och 

politiska faktorer och för att skydda miljön. Skador som redan har orsakats av 

industriföroreningar och avfall från masskonsumtion, påverkar luft, jord och vatten 52.  

 

Den kulturella karaktäristiken spelar stor roll vid företagsetablering. Olikheten i 

affärskulturen samt dålig kunskap i språk kan försvåra etableringen och skapa 

missförstånd mellan människor53. 

                                                 
47 Hollensen, S, 2001, s 192 
48 Ibid 
49 Hollensen, S, 2001, s 30 
50 Hollensen, S, 2001, s 38 
51 Kotler, P, 2004, s 150 
52 Edgar, P, Hibbet, 1997, s 63 
53 Edgar, P, Hibbet, 1997, s 65 
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3.5 Etableringsstrategier 
Enligt Hollensen kan etableringsstrategierna delas in i tre huvudgrupper: exportmetoden 

(export modes), mellanhandsmetoden (intermediate modes) och hierarkisk metod 

(hierarchical modes)54. 

• Exportmetoden  

Exportmetoden innebär att tillverkningen av varor sker antingen i hemlandet eller i ett 

tredje land för att därefter säljas vidare på en annan marknad. Denna metod används 

ofta för att ta första klivet in på en utländsk marknad. Det producerande företaget 

närvarar inte själva på exportmarknaden, utan försäljningen sker genom agenter. Det 

positiva med denna strategi är att företagets risknivå är låg, men även möjligheterna att 

kontrollera är låga55. 

Indirekt export innebär att en produkt säljs till en agent redan i hemlandet, och sedan 

sköter agenten introduktionen av varan på marknaden i utlandet. Där kan försäljningen 

till kunder ske via agenter, förmedlare, speciella exportföretag eller genom samarbete 

med redan etablerade partners. Nackdelen med denna exportmetod är att man som 

producent har liten kontroll över hur företagets produkt marknadsförs och man kan ofta 

hamna i en beroendeställning gentemot agenten56. Direkt export betyder att producenten 

säljer sin vara direkt till en agent eller importör i värdlandet, som i sin tur säljer vidare 

till kunden eller till en återförsäljare. Vid gemensam export går grupper av små eller 

medelstora företag samman och exporterar gemensamt för att på så sätt minska 

kostnaderna och utveckla en enhetlig marknadsföring av sina produkter. Detta kan dock 

innebära risk för konflikter inom gruppen då de olika företagens mål kan skilja sig från 

varandra57.  

• Mellanhandsmetoden  

Mellanhandsmetoden handlar i första hand om att överföra kunskap. Producenten och 

den lokala affärspartnern delar på ägandet, och då också på risken58. Själva 

tillverkningen av varan sker i låglöneländer medan andra delar av verksamheten stannar 

kvar i ursprungslandet. Detta betyder att företaget inte behöver betala lika mycket för 
                                                 
54 Hollensen, S, 2001, s 241 
55 Hollensen, S, 2001, s 244 
56 Hollensen, S, 2001, s 246 
57 Hollensen, S, 2001, s 251 
58 Ibid 
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produktionen, och underleverantörer kan även bytas ut till ett ganska lågt pris, eftersom 

företaget inte har spenderat mycket pengar på produktionsanläggningarna. Däremot blir 

kvalitetskontrollen viktigare vid mellanhandsmetoden59.  

Franchising innebär att ett företag säljer ett koncept (ofta i form av varumärken, patent 

eller know-how) till en köpare som känner till marknaden och sköter den lokala 

verksamheten. Franchising liknar licensiering, som är ett sätt att göra en etablering 

utomlands av sin produktion utan att riskera de pengar man har investerat. Också vid ett 

licensavtal handlar det om att man säljer patent, know-how och varumärken, men man 

säljer inte hela konceptet utan bara enskilda produkter. Fördelen med både franchising 

och licensiering är utbytet av teknologi60. 

Två eller flera företagare som går samman kan dra nytta av varandras kunskaper och 

teknologi. Man kan ena sig genom att skapa ett eget dotterbolag som företagen äger 

tillsammans (joint venture kallas detta) eller genom att utöka sitt samarbete för att dela 

på kostnaderna för investeringen (vilket kallas strategisk allians)61.  

• Hierarkisk metod 

En hierarkisk etableringsmetod kännetecknas av direktinvesteringar, och betyder att 

företaget äger det lokala bolaget till 100 % och därmed har hög kontroll över det. Detta 

är den metod som innebär både högst kostnader och högst risk för producenten. Det 

finns två vägar att gå vid denna etableringsmetod, den ena sker när ett företag bygger 

upp sin verksamhet från grunden (Greenfield) och den andra sker när de köper upp ett 

företag som redan finns och tar över dess verksamhet62.  

Vanligtvis har företagen en hemmabaserad försäljare som sköter kunderna utomlands, 

ifall antalet kunder är litet, eller om säljaren är staten. Man kan även placera säljaren på 

den utländska marknaden, eller bygga upp säljavdelningar där. För att undvika att ett 

företag ses som exploatör i till exempel utvecklingsländer kan man upprätta helägda 

produktionsenheter i det gällande landet. Omgivningen måste vara stabil politiskt och 

ekonomiskt sett. Ifall flera olika länder har ungefär samma förutsättningar och kan ses 

                                                 
59 Hollensen, S, 2001, s 262 
60 Hollensen, S, 2001, s 264 
61 Hollensen, S, 2001, s 265-268 
 
62Hollensen, S, 2001, s 273- 292 
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som en region kan det vara bättre att bygga upp ett regioncenter, med verksamhetens 

tyngdpunkt placerad i det mest gynnsamma landet63.  

Vilken av de olika metoderna för etablering ett producerande företag väljer visar i 

vilken utsträckning de själva är med i och kan påverka försäljningen på 

exportmarknaden. När man använder den hierarkiska metoden för internationalisering 

styrs processen för att etablera sig helt internt. Den strategi som ett företag beslutar sig 

för att använda påverkar vilka förutsättningar företaget får på marknaden64.   

3.6  Nätverksteorin  
Nätverksteorin riktar sig mot de förhållanden mellan företag som är viktiga för 

företagets internationalisering. Dessa förhållanden är viktiga för företag när de ska 

skaffa sig olika kunskaper. Det är sådana kunskaper om enskilda kunder och andra 

samarbetspartner samt deras eventuella relationer till andra på marknaden. Sådana 

kunskaper är inte lättåtkomliga och dessa relationer kan man inte se utifrån. Det gäller 

att gå in och börja interagera för att få de olika aktörerna att handla och för att se vilka 

band de har med varandra. Utifrån de erfarenheterna kan man fortsätta att expandera. I 

stort sett kan man säga att det löpande arbete som har så stor betydelse för 

internationaliseringsprocessen ses som en löpande interaktion med andra företag65. Det 

är genom den löpande interaktionen med andra företag i nätverket som man successivt 

lär sig hur marknaden fungerar och det är denna interaktion som leder till ett ömsesidigt 

förstärkande av engagemanget66.  

Det tar tid och kräver resurser för företag att etablera och vidareutveckla 

utbytesrelationer med varandra. För ett nytt företag kan det vara besvärligt att etablera 

nya nätverk med tanke på att de olika företagen redan har etablerade relationer med 

andra företag. För att bryta deras relationer och skapa nya med sitt eget företag måste 

man kunna erbjuda dem något bättre eller något som de inte har. De etablerade 

nätverken kan försvåra det nya företagets överlevnad67.  

                                                 
63 Hollensen, S, 2001, s 292 
64 Ibid 
65 Johanson, J, Blomstermo, A, Pahlberg, C, 2002, s 90 
66 Johanson, J, Blomstermo, A, Pahlberg, C, 2002, s 91 
67 Mattsson, L-G & Hulten, S, 1997, s 17 
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Enligt nätverksteorin innebär ett företags internationalisering att företaget etablerar 

positioner på utländska marknader. Denna positionering kan ske i tre steg68  

 

• Etablering av positioner i relation till motparter i nationella nätverk som 

är nya för företag. Detta innebär en utvidgning av företagets nätverk. 

 

• Utveckling av positioner och ökade resurstaganden i de nätverk 

utomlands där företaget har positioner. Detta innebär penetration. 

 

• Ökad samordning mellan företagets positioner i olika nationella nätverk. 

Detta innebär en integration av nätverk. 

 

De olika stegen har olika betydelse beroende av var i processen organisationen befinner 

sig. Organisationen genererar steg för steg, och kan efter respektive steg ta vara på 

vunna erfarenheter, som i sin tur ligger till grund för ett nytt steg. När företaget sedan är 

på plats eller har lokala samarbetspartners kan det vara enklare att knyta nya relationer 

och upprätthålla upparbetade kontaktnät med inhemska aktörer än om företaget opererar 

från sin hemmabas utanför det aktuella landet. Nätverket påverkar organisationernas 

positioner. Internationaliseringen är enligt nätverksteorin ett resultat av en process och 

inte ett engångsbeslut och processen kan inte kontrolleras av en enda aktör69. 

Enligt nätverksteorin som avser affärer mellan företag består marknader av en samling 

kopplade utbytesrelationer mellan aktörer som kontrollerar resurser och genomför 

aktiviteter. Håkansson och Johansson använder tre huvudvariabler: aktörer, aktiviteter 

och resurser. Dessa variabler knyts samman genom relationer och bildar tillsammans en 

struktur. 

 

 

                                                 
68 Johansson & Mattsson, 1990, ur Bagelius, N, 2003, s 130 
69 Bagelius, N, 2003, s 130 
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Figur 4: Samspelet i nätverk, aktörer aktiviteter och resurser. (Egen modell, baserad på 

Det industriella systemet av Johansson & Mattsson, 1988 och 1992)70   

3.6.1 Aktörer, resurser och aktiviteter 
Enligt nätverksteorin kontrollerar aktörer direkt sina egna resurser och aktiviteter och 

kan genom relationer med andra aktörer indirekt kontrollera deras aktiviteter och 

resurser i den mån dessa andra aktörer är beroende av aktörer71. Aktörer är 

målmedvetna i sin handling och vill få ekonomisk vinning av sina insatser. De 

kommersiella utbytena är själva kärnan och dessa utbyten är relaterade till sociala, 

finansiella och teknologiska utbyten och utbyten av information72. Genom utbyten med 

varandra utvecklar aktörer relationer. De har begränsad kunskap om andra aktörer och 

deras resurser och aktiviteter73.  

Genom att utföra aktiviteter samordnar, utvecklar och skapar aktörer resurser på egna 

meriter och i samarbete med andra. De använder där de resurser som de får tillgång till i 

utbytesrelationer med andra aktörer74. Aktiviteterna är inte isolerade eftersom de 

påverkar andra relationer i ett större nätverk. Detta beror på att organisationer och 

                                                 
70 Bagelius, N, 2003, s 142 
71 Håkansson & Johansson; Axelsson, 1992, ur Bagelius, N, 2003, s 139 
72 Bagelius, N, 2003, s 139 
73 Håkansson & Johansson, 1993/9, ur Bagelius, N, 2003, s 139 
74 Bagelius, N, 2003, s 140 

Nätverk 

Aktör 

Resurser Aktivitete

Olika aktörer 
kontrollerar de 
nödvändiga 
resurserna. 

Aktiviteter 
länkar resurser 
till varandra. 

Utbyte av 

Aktörer utför de 
olika aktiviteter. 



 25

individer är inbäddade i större nätverk. Resurserna är mer eller mindre heterogena, 

vilket innebär att en aktör är i behov av andra aktörers resurser. Resurserna har en 

mängd olika dimensioner och användningsområden. De är ett medel för aktörer att 

utföra aktiviteter. På så sätt kopplas aktörer, resurser och aktiviteter samman (se fig. 4).      

3.7 Etableringshinder 
När ett företag etableras på en ny marknad kan det stöta på vissa hinder. Dessa hinder 

kan vara i form av politik och legala regelverk, olikheter i kulturen och mentaliteten. 

Alla dessa faktorer kan påverka etableringen och är därför viktiga vid planeringen. 

3.7.1 Statlig politik och legala regelverk 
Staten kan påverka företagsetablering i form av olika lagar för regleringar. Detta kan 

vara i form av olika avgifter för exportvaror eller införande av monopol på vissa 

marknader75. Staten kan hindra företag, genom att införa högre skatter eller högre räntor 

vid utlåningar från banker76. Att gå in på en ny marknad innebär en politisk risk. Den 

politiska risken varierar från land till land.  I vanliga fall är den politiska risken lägre i 

de länder som kännetecknas av stabilitet77. Länder där politiken inte är helt stabil 

kännetecknas av snabba förändringar. Dessa politiska förändringar kan göra det svårt 

för företag att hänga med och anpassa verksamheten efter dem. Därför är det viktigt för 

företaget att ständigt bevaka staten och dess lagar för att undersöka om dessa 

lagändringar kan ge effekt på etableringen78.  

Staten/myndigheten kan hindra företag genom införande av licenser på importprodukter, 

patentskydd på viss produktion och marknad och även rättslig diskriminering av 

utländska företag eller deras utlandsstationerade medarbetare79. Myndigheternas lagar 

och regleringar kan skapa administrativa förseningar och leda till problem vid 

etableringen80. 

Andra politiska hinder kan vara korruption och mutor. I många länder anses betalningar 

eller tjänster vara helt naturliga och förväntas i gengäld för offentliga tjänster. Företag 

                                                 
75 Edgar, P, Hibbet, 1997, s 302 
76 Ibid 
77 Hollensen, S, 2001, s 133 
78 Hollensen, S, 2001, s 153 
79 Edgar, P, Hibbet, 1997, s 302 
80 Hollensen, S, 2001, s 137 
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måste kunna skilja mellan vad som är rimligt sätt att göra affärer och vad som anses 

vara mutor och korruption81. 

3.7.2 Kulturellt avstånd  
Tidigare har det diskuteras hur företag ofta först etablerar sig i länder som befinner sig 

på ett kort psykiskt avstånd, eftersom skillnaderna mellan dessa länder och det egna 

landet är relativt små och det därför är lättare att förstå verksamheten där. Ett vanligt 

antagande är att ju större skillnaderna mellan olika länder är, desto svårare har man att 

förstå varandra, dvs. att kulturrelaterade problem skulle öka ju större det kulturella 

avståndet är. Det behövs inte alltid vara fallet82. Johansson menar att avståndet i sig inte 

alltid är en förklaring, utan problem i relationen uppstår snarare i de fall där man är 

mycket beroende av varandra i företaget. I sådana fall är behovet av kontroll från 

ledningen större, vilket kan innebära att man måste ha mer kontakt med varandra. När 

människor från olika kulturer möts ökar risken för att missförstånd ska uppstå eftersom 

kulturella skillnader kan försvåra kommunikationen dem emellan. Ju mer man 

integrerar desto större roll spelar kulturen vilket också ökar konfliktrisken83. 

Tidrelation och beslutsfattande i företaget varierar från kultur till kultur.  I vissa kulturer 

bestämmer man proportionellt mot betydelsen av beslutet. Att påskynda ett stort beslut 

kan av motparten uppfattas som att man värderar beslutet som oviktigt, och det kan 

skada relationen84. I olika kulturer varierar tekniken att kommunicera med varandra. I 

vissa kulturer är det man säger eller skriver mest betydande, medan betydelsen av 

personens sociala status kan vara viktigare i andra kulturer85.  

När företag etableras utomlands är det viktigt att acceptera olika beteenden inom 

kulturer. Den nationella kulturen influerar organisationskulturen, vilken sedan fastställer 

företagskultur.  Genom att förstå skillnaderna i normer och värderingar minskar 

företaget upphov till missförstånd som kan ge problem vid etableringen86. 

Genom att förstå språket i det land som man integrerar kan man förstå landets kultur87. 

Språket är väldigt viktigt vid kommunikation. Det kan underlätta när man möter kunder 

                                                 
81 Hollensen, S, 2001, s 129 
82 Johanson, J et al., 2002, s  159-160 
83 Ibid 
84 Edgar, P, Hibbet, 1997, s 68 
85 Edgar, P, Hibbet, 1997, s 69  
86 Hollensen, S, 2001, s 161  
87 Hollensen, S, 2001, s 164 
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eller skapar relationer med andra aktörer på marknaden. Genom språkkunskapen kan 

man lättare undvika missförstånd och visa att man är en seriös partner. Det är särskilt 

viktigt när man etablerar nätverk på den lokala marknaden88. 

3.8 Teoretiskt syntes  
Syftet med denna studie är att beskriva och kartlägga hur svenska tjänsteföretag 

etablerats och bedrivit sin verksamhet på den ryska marknaden. Målet är att öka 

förståelsen för vilka problem som företag kan stöta på när de ska etablera sig på en ny 

marknad som kännetecknas av att vara en övergångsekonomi. De valda teorierna 

kommer att implementeras för att redogöra för problematiken kring etablering på en ny 

marknad. Dessa teorier anses vara relevanta då de beskriver olika modeller av 

etableringsprocessen. Eftersom studien handlar om vilka förutsättningar som råder på 

den nya marknaden för företagsetablering, kommer tyngdpunkten att ligga på 

etableringshinder och nätverksteorin. Det som ska vara intressant att undersöka är hur 

den ryska lagstiftningen påverkar etableringen samt hur företag etablerar kontaktnätverk 

på den nya marknaden och vilket grad av betydelse dessa kontaktnätverk har. Det 

kulturella avståndet kommer att undersökas och analyseras för att visa hur det påverkar 

organisationen samt interaktioner mellan olika aktörer på marknaden. 

Internationalisering 

Det finns olika perspektiv på internationaliseringen. Internationaliseringen förutsätter att 

företag innehar information och kunskap om den nya marknaden, och att marknaden 

måste vara attraktiv för företag, för att de ska vilja etablera sin verksamhet där. I denna 

studie används Cavustgils internationaliseringsmodell, där marknaden studeras noga 

och företagets internationalisering ses som en process som går från enkla till mer 

komplexa operationer utomlands89. Företag börjar verka på den närliggande marknaden 

där psykiska avståndet är kortare och omgivningen är mer lik hemmamarknaden, för att 

sedan börja med större operationer och till slut etablera lokal produktion, enligt 

Uppsalaskolans internationaliseringsmodell90.  

När ett företag fattat ett beslut att etablera sig utomlands, ska den nya marknaden 

studeras närmare. Enligt marknadsmiljöteorin finns det ett antal faktorer i företagets 

                                                 
88 Hollensen, S, 2001, s 179 
89 Lindmark, L et al., 1994, s 27 
90 Hollensen, S, 2001, s 48 
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omgivning som måste utforskas. Det är såsom politiska, ekonomiska, kulturella 

omständigheter etc. som är viktiga vid en utländsk etablering. Företaget måste ha en god 

kunskap om den marknad, som den tänker bedriva sin verksamhet på91.  

Efter det att ett företag har bestämt sig för vilken marknad det vill gå in på, måste det 

besluta på vilket sätt det ska göra detta, dvs. val av etableringsstrategi. Varje 

etableringssätt medför olika risker, kostnader och grad av involvering. Detta beslut 

fattas utifrån de kunskaper och erfarenheter företaget har och vilka förutsättningar som 

råder på marknaden92.  

Nätverksteorin riktar sig mot de förhållanden mellan företag som är viktiga för 

företagets internationalisering. Företag försöker komma in i befintliga nätverk och 

skapa nya relationer med andra aktörer93. För att lyckas med detta måste man ha en 

specifik resurs som appellerar de existerande aktörerna. Internationaliseringsprocessen 

ses som löpande interaktion med andra företag där det sker aktiviteter i form av utbyte 

av resurser mellan olika aktörer94. 

Etableringshinder 

Den nya marknaden innebär nya möjligheter för företag. Men tillsammans med de goda 

möjligheterna kan man emellertid stöta på vissa hinder som kan försvåra vid en utländsk 

etablering.  Det kulturella avståndet och den statliga politiken kan vara viktiga aspekter 

att ta hänsyn till, när man etablerar sig på en ny marknad. Företag måste vara medvetna 

om de lagar och regler som råder, för att kunna anpassa och bedriva sin verksamhet. 

Förståelse av kulturen kommer att underlätta för att förstå marknaden samt vid 

integration och relationsbyggande med andra aktörer. 

 

 

 

                                                 
91 Kotler, P, s 153 
92 Hollensen, S, 2001, s 233 
93 Luostarinen 1990, ur Bagelius, N, 2003, s 125 
94 Håkansson & Johansson, 1992, ur Bagelius, N, 2003, s 139 
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4 Ryssland som marknad 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av den ryska marknaden vilket är resultat av 
sekundära källor. Kapitlet innehåller faktorer såsom politiska, ekonomiska och 
kulturella, vilka beskriver dagens situation i Ryssland. Syfte med det är att få en bild av 
vilka förutsättningar som råder för utländsk etablering. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av en avhandling där etableringen av banken Brunswick presenteras.  

4.1 Landspecifika faktorer 
Sedan år 2000 har Rysslands BNP ökat med närmare 55 %. År 2007 uppgick tillväxten 

till 7,5 %. Den inhemska efterfrågan växer snabbast. Den privata konsumtionen ökade 

med 12 % år 2007 och bruttoinvesteringarna med 20 %.  Ryssland har fram till den 

globala ekonomiska krisen år 2008 gynnats av den starka efterfrågan på råvaror runt om 

i världen, höga råvarupriser, låga globala räntor, billig energi och överskott på 

arbetskraft95.  

I takt med att den inhemska efterfrågan växer och befolkningens levnadsstandard 

förbättras, stiger också svenska företagsintresse för Ryssland. Dels förbättras 

möjligheterna att öka försäljningen, dels finns utrymme att förlägga produktion i ett 

land som fortfarande har låga arbetskraftskostnader. I takt med ett växande Ryssland, 

stiger lönerna snabbt. Fortfarande är arbetskraftskostnaderna relativt låga, men de är 

starkt växande. Kapacitetsbristen är påtaglig inom vissa sektorer och 

personalomsättningen stor. Det finns stor potential att öka produktion, distribution och 

försäljning i Rysslands olika regioner96. Rysslands infrastruktur har inte så hög standard 

som i övriga Europa. I storstäderna är infrastrukturen någorlunda bra, men om man åker 

längre ut till småstäder och landsbygden är den gammal och behöver bytas ut eller 

renoveras97.  

Ekonomi 

Ryssland har haft sina upp- och nergångar på den ekonomiska fronten. De olika kriserna 

har tagit hårt på den ryska ekonomin men på senare tid har det blivit mer stabilt och 

levnadsstandarden har ökat98. Alla delar av Ryssland har inte utvecklats likadant. Det är 

framförallt i storstäderna som den här ekonomiska utvecklingen har skett, men i 

småstäder råder det stort arbetslöshet och vissa regioner har inte alls nåtts av 
                                                 
95 Swedbank Östersjöanalys NR 14, 2007 
96 Ibid  
97 Affärsklimat Ryssland, 2007 
98 Ibid 
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utvecklingen99. Idag är det många unga som väljer att flytta till storstäderna och 

landsbygden är bara bebodd av den äldre generationen. Moskva och Sankt Petersburg är 

två av de storstäder som har störst tillväxt100. 

 

Under de senaste tio åren har flera utländska företag börjat investera i Ryssland, men 

landet förblir dock oerhört beroende av råvaruexporten101. Ryssland har stora 

naturtillgångar vilket utgör en stor del av landets ekonomi. Beroendet av råvaror gör 

landet oerhört känsligt för ändringar i dollarkursen, eftersom de flesta råvarubörser 

handlar i dollar, och svängningar i råvarupriserna kan medföra en viss instabilitet i 

landets ekonomi. Tillväxten i ekonomi har lett till att även teknologin utvecklats fortare, 

och inom de flesta teknologiska områden finns det fortfarande möjlighet för 

utveckling102.  

4.2 Etablering 
Politik 

Att etablera sig i Ryssland har under lång tid förknippats med stora risker. Detta beror 

framför allt på att den politiska och den juridiska situationen har uppfattats som instabil 

och obegriplig. En annan orsak är att det ständigt kommer in nya lagar, samt sker 

ändringar i existerande lagar103.  Många företag upplever etableringen som en 

tidskrävande process. Det krävs olika dokument för att starta och driva företag i 

Ryssland. Alla handlingar måste översättas till ryska och stämplas av myndigheterna. 

Dokumenten måste vara korrekt strukturerade, alla misstag innebär att processen 

fördröjs. Många upplever att det är svårt att få bra information från myndigheterna. 

Därför rekommenderas svenska företag att samarbeta med ryska agenter.  

Nätverk och kontakter 

Ett brett nätverk och personliga kontakter är avgörande för framgångsrik verksamhet i 

Ryssland. Företag upplever att det är svårt att hitta bra och pålitliga samarbetspartners. 

Ryska affärsmän tenderar att tänka kortsiktigt när det gäller beslutsfattande och 

perspektiv i Ryssland. Beslut som fattas baseras ofta på personliga relationer, och inte 

                                                 
99 Affärsklimat Ryssland, 2007 
100 Mole, J, 2005, s 251 
101 Affärsklimat Ryssland, 2007 
102 Malka oil rapport, 2007 
103 Harry, G, Broadman, 2000, s 4-5   
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på objektiva faktorer som kvalitet, pris och liknande104. Det är viktigt att utvärdera hur 

seriös samarbetspartnern är. Man ska inte förlita sig på muntliga avtal. Alla avtal och 

kontrakter ska vara skriftliga i Ryssland. Man ska vara beredd på långa förhandlingar 

och utvärderingar innan kontraktet blir påskrivet. Kontrakt måste vara översatt på två 

språk105. 

4.3 Institutionell påverkan  
Staten 

Staten/myndigheter kan påverka företagsetablering genom lagar och regler. Den ryska 

lagstiftningen uppfattas som komplicerad och snabbföränderlig. Små och stora 

förändringar inträffar oförutsägbart och med kort varsel. Det är svårt för företag att 

hinna med alla förändringarna. Visum och arbetstillstånd är mycket svåra att få. 

Dessutom präglas ryska myndigheter av stor korruption. Korruptionen ses i både stora 

och småföretag och framförallt hos serviceföretag. 

Bokföring 

Det ryska bokföringssystemet kan vara problematiskt för västerländska företagare. 

Varje transaktion följs av sträng dokumentation och ska arkiveras. Liksom i Sverige 

betalar man olika typer av skatt i Ryssland. Inkomstskatten ligger på 12 %, företagets 

vinstskatt är 24 % och sociala avgifter ligger på 26 %.   

 4.4 Organisationskultur 
Många företag upplever att det är svårt att hitta kompetent personal framför allt i 

ledningen106. Det förekommer stora kulturella skillnader. Den ryska organisationen är 

uppbyggd på ett hierarkiskt sätt, det vill säga toppstyrd. En autokrat är en förebild för de 

ryska ledarna. Det uppmuntras mindre initiativtagande hos de ryska anställda och det är 

chefens roll att ge instruktioner och order107. Det bästa är att hitta en lokal person som 

delar samma kultur. Det är lättare att omskola en rysk chef än att ta in en svensk chef 

och omvandla honom till en bra rysk manager. Det behövs en svensk representant som 
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105 Ibid 
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ska kontrollera verksamheten och rapportera tillbaka till Sverige. Lokal närvaro är 

avgörande för att bli framgångsrik i Ryssland108. 

 

Språk 

Ryska språket är viktigt i Ryssland, det utgör en stor skillnad vid affärsmöten. Många 

affärsmän har dåliga kunskaper i engelska språket, och kan de inte ryska, måste de 

använda sig av tolk. Den yngre generationen är bättre på engelskan.  

4.5 Etablering av Brunswick 
”Att lyckas i Ryssland” är skriven av Martin Ådahl och Oleg Anisimov. Boken 

beskriver ett antal utländska företags etablering i Ryssland. Företaget Brunswick 

grundades 1992 av Martin Andersson och Gerard de Geer i Moskva. Fram till augusti 

1998 har Brunswick varit en av Ryssland viktigaste och mest välkända 

investmentbanken. 

Etablering  

Enligt Brunswicks VD är en av de absolut viktigaste sakerna när man startar ett företag i 

Ryssland är att starta i en liten skala, lära sig om den ryska marknaden och sedan 

expandera allteftersom företaget utvecklas och hela tiden reagera snabbt på möjligheter 

och hot. Han anser att många stora koncerner planerar för att gå in Ryssland i för stor 

skala med samma modell som på mer utvecklade marknader utan verklig hänsyn till 

förhållandena i Ryssland. 

Myndigheter 

Myndigheterna har ofta varit svåra att hantera. Många svenska företag har tvingats hyra 

specialiserade konsulter bara för att importera kontorsmöbler utan att betala mutor. Men 

genom att anlita förstklassiga experter på rysk skattelagstiftning och reglering har 

Brunswick undvikit det värsta. Som så många andra företag i Ryssland är Brunswick 

registrerat på Cypern, som Ryssland slöt sitt dubbelbeskattningsavtal med. Enligt 

Brunswick har banken utan att bryta mot den tidvis svårtförstådda ryska 

skattelagstiftningen ändå årligen lyckats komma ned i en måttlig vinstbeskattning, 

ungefär på samma nivå som i Sverige. 
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Företagskultur 

Den ryska företagskulturen skiljer sig från den svenska. Det finns två typer av ryska 

anställda och deras kunskap i språket och genomförandet av arbetet skiljer sig. Ena 

kategorin består av dem som hade varit i väst och talade engelska hyggligt, samtidigt 

som de inte kunde producera lika bra material och deras genomförande var inte 

framstående. Den andra kategorin består av dem som är villiga att lära sig på plats under 

arbetets gång och de flesta av dem visar sig vara lämpliga för jobbet. Brunswicks 

företagspolicy var att deras anställda bör tala ryska. De ryska företagens chefer behöver 

någon att prata med direkt, då duger det inte med engelska genom tolkar. På Brunswick 

höll man kontakt med alla samhällsgrupper och partier. 

Kriminalitet 

Ryska banker har blivit maktcentra som den organiserade brottsligheten har fått ett allt 

större intresse i, enligt Brunswicks VD.  

Dock uppgav Brunswick att de hittills inte störts särskilt mycket av den organiserade 

brottsligheten. Företaget rör sig i en helt ny bransch, håller en låg profil och utsätts 

därför för få konflikter. Inte heller maffian intresserar sig för företaget. 

Bokens slutsatser 

Gemensamt för alla de entreprenörer i Moskva som till slut lyckades var en 

grundläggande flexibilitet. Martin Anderssons råd för ett nystartat företag i Ryssland: 

• Man ska vara beredd på att ändra åsikt. 

• Börja i liten skala, lär innan man expanderar. 

• Ha med folk som verkligen kan Ryssland sedan tidigare i ledningen. 

• Ägarna måste ge den lokala ledningen stort manöverutrymme. 

• Inget kan drivas effektivt i Ryssland från utlandet.  

• Man måste våga vara långsiktig, det ger styrka och erfarenhet. 

• Följ kunden genom utvecklingen, hjälp kunden att utvecklas. 

• Respektera och integrera den ryska kulturen109. 

 

 

 

 

                                                 
109 Ådahl, M, Anisimov, O, 2000 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras genomförda intervjuer där företag beskriver sin 
etableringsprocess samt en kort beskrivning av deras verksamhet. Syftet med denna 
empiri är att presentera relevant data som senare ska analyseras med teorierna.  

5.1 IBIC 
Företaget IBIC står för Illuminate Business Intelligence and Communications. Det är ett 

svenskägt företag som ägs och styrs av VD Joakim Sjölund. Bolaget etablerades i Sankt 

Petersburg, Ryssland år 2005. Totalt finns det ungefär tio anställda i organisationen. 

Deras omsättning uppgick till 198 000 SEK år 2008110. 

IBIC förser olika företag och organisationer med omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys. IBIC erbjuder tjänster såsom bevakning, kommunikation samt analys. 

De är specialiserade på att samla in, förädla och analysera affärsinformation om den 

ryska omvärlden samt underlätta, analysera och förbättra kommunikation med olika 

målgrupper.  

IBIC: s kunder är företag, myndigheter och olika organisationer. Målgruppen består av 

beslutsfattare i stora och medelstora nordiska företag som vill etablera sig i Ryssland 

eller som är redan etablerade i landet. IBIC stöder kundens arbetsprocess genom att 

bevaka och analysera dess omvärld samt stödja, utvärdera och utveckla kundens 

kommunikation med målgrupperna111.  

5.1.1 Resultat av intervjun 
Intervju med Joakim Sjölund, VD och grundare för IBIC. 

Etablering 

Företaget IBIC valde att etablera sig i Ryssland för att det låg i VD:s intresse. Under en 

kortare period år 2002 åkte han till Sankt Petersburg och ansåg att det fanns en stor 

potential på den ryska marknaden, att marknaden var omogen och att det fanns behov av 

konsulthjälp inom omvärldsbevakning. Före etableringen utfördes det en 

teleundersökning, där Joakim Sjölund ringde till svenska företag som befann sig i 

Ryssland, och frågade om det fanns en efterfrågan på de tjänster som IBIC erbjöd. Inga 

djupare analyser gjordes för etablering i Ryssland. Joakim Sjölind hade ingen kontakt 

med Exportrådet, eftersom de bara jobbar med stora företag.  

                                                 
110 http://www.ratsit.se/5566808977-IBIC_Sweden_AB 
111 http://www.ibic.ru 
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De stora resurser som krävdes vid etableringen var de finansiella och kunskapen om den 

ryska marknaden. Finansiering av etableringen skedde genom ett lån från den svenska 

banken. Det var svårt att få lån av den ryska banken. Med hjälp av en rysk advokat 

ordnades visum och tillstånd att driva verksamheten i landet. Många andra frågor tog 

advokaten hand om och fortfarande är det samma advokat som håller på med alla frågor 

kring myndigheter, visum etc.  

Enligt VD:n är kontakter det viktigaste när man etablerar sig på den ryska marknaden. 

Under sin vistelse i Ryssland skapade Joakim Sjölund ett litet nätverk i Ryssland och 

det var detta nätverket som var betydelsefullt vid etableringen av IBIC. Enligt Joakim 

Sjölund byggs affärsrelationer i Ryssland på ett annat sätt än i Sverige. De är mindre 

transparanta, mer auktoritära och toppstyrda.  

Under sin etableringsprocess stötte företaget på hinder i form av myndigheter, 

registrering och att finna lokal och personal. Företag måste även betala för att få öppen 

information. Joakim Sjölund säger att företagen har mycket mer kostnader i Ryssland, 

sådana kostnader som inte finns i Sverige, det är dyrare och svårare att etablera sig i 

Ryssland, än att etablera sig i ett annat europeiskt land. Varken korruptionen eller 

maffian har varit ett problem för IBIC. Enligt VD:n kan det bero på att de är ett litet 

företag. 

Institutionella faktorer 

För att etablera ett företag i Ryssland krävdes det mycket formella dokument. Det krävs 

visum för att komma in i landet och arbetstillstånd för att kunna driva verksamheten. 

Joakim Sjölund hade anlitat en rysk advokat och det var han som hade kontakt med alla 

myndigheter och fortfarande är det samma advokat som sköter de bitarna. Eftersom 

Joakim Sjölund inte själv var engagerad i denna process visste han inte vilka alla de 

myndigheterna var. Enligt honom var de flera och det krävdes många olika dokument. 

Företagskultur och kulturellt avstånd 

Att hitta kvalificerad personal var en utmaning för IBIC. Rekryteringen gick genom 

jobbannonser via nätet. De egenskaper som efterfrågades var att personalen skulle ha 

rätt utbildning, kunskap i ryska språket och om den ryska marknaden. Även kunskapen i 

engelska språket var viktigt, eftersom IBIC: s kunder var utländska företagare, samt att 

VD:n själv kunde kommunicera med sina medarbetare. Joakim Sjölund kunde 
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någorlunda ryska, men den kunskapen var inte tillräcklig för att arbeta på den ryska 

marknaden. Ryska är fortfarande dominerande språk i landet. Den unga generationen är 

bättre på engelskan men som en utländsk aktör på en okänd marknad är det svårt att 

skapa nya relationer på engelska. De rysktalande medarbetarna underlättade även vid de 

praktiska bitarna, såsom att hitta lokal och liknande. 

”Det är roligt att jobba med ryssar men självklart finns det kulturbarriärer”.112 Enligt 

Joakim Sjölund är det mer utmanande att jobba med ryssar. Ryska medarbetare vill att 

allt ska ingå i instruktioner. Det är chefens roll att leda dem och deras arbetsätt. Det är 

två olika företagskulturer vilket skapar kulturkrockar. Detta påverkar företaget men för 

att undvika det är det chefens roll att försöka guida sina anställda och förklara hur man 

vill att saker ska bli gjorda. 

5.2 Human Search 
Human Search är ett svenskt rekryteringsföretag som under år 2007 etablerades i Sankt 

Petersburg. De är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Baltikum, Ryssland, 

Ukraina och Tjeckien. Deras omsättning i Sverige uppgick till 20 miljoner SEK år 2008. 

Huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. Human search specialiseras på headhunting 

och research. Verksamheten går ut på rekrytering till chefs- och specialisttjänster inom 

alla organisationer och branscher113. Det är sju anställda på bolaget i Ryssland. De säljer 

tjänster främst till nordiska och andra utländska bolag som antingen har bolag i 

Ryssland eller som är på väg in på den ryska marknaden. 

5.2.1 Resultat av intervju 
Intervjun med Henric Nilsson, chef för Human Search i Ryssland. 

Etablering  

Företagets etablering i Ryssland började med en marknadsundersökning som 

genomfördes genom Exportrådet för att se vilka möjligheter som fanns. Bolaget 

rekryterade Henric Nilsson - Country Manager, d. v. s. en expert på den ryska 

marknaden som nu har chefställningen på Human search i Sankt Petersburg. Henric 

Nilsson var tidigare exportchef för ett svenskt producerande bolag för Östeuropa, 

Mellanöstern och Asien i 4 år och har bott och verkat i Ryssland och övriga Östeuropa 

                                                 
112 Joakim Sjölund, VD IBIC 
113 http://www.humansearch.se 



 37

till och från de senaste 10 åren. Genom Henrik Nilsson hittades kontor, anlitades 

redovisningsbolag och anställdes medarbetare.  

Bolaget valde Sankt Petersburg på grund av närheten till hemmamarknaden och stor 

potential och konstant efterfrågan på specialister och chefer. Moskva är det absoluta 

centrat för affärer i Ryssland och för de flesta typer av varor och tjänster bör man satsa 

där, enligt Nilsson. Det kan dock vara enklare att etablera en verksamhet i exempelvis 

Sankt Petersburg eller någon av de andra miljonstäderna. Han förklarar att Sankt 

Petersburg har bra direkta resvägar till Sverige och Finland, vilket är klart fördelaktigt.  

VD: n menar att det är viktigt med en bra affärsidé. Marknadsundersökning är viktigt 

för att hitta potentiella kunder om man inte redan har en kundkrets. Henrik Nilsson 

ansåg att det precis som på alla andra marknader var viktigt att bygga ett långsiktigt 

nätverk av trogna kunder på den ryska marknaden. Det är skrivna avtal som sluts mellan 

Human Search och kundens bolag. Avtal är viktiga oavsett om det är ryska eller 

västerländska bolag. Ju fler ryska chefer som är inblandade i avtalen desto mer 

detaljdiskussion och förhandling kring avtalen. Generellt kan förhandlingar med ryssar 

vara mer ”brokiga”, så det gäller att vara tydlig som förhandlare. Det kan vara lite 

krångligare med överföringen av pengar från utlandet, så det gäller att ha bra rutiner för 

det. 

De resurser som krävdes var kapital och en rad experter på den ryska marknaden. Kredit 

är svårare att få i Ryssland än i Sverige. Finansieringen skedde via det svenska 

moderbolaget. Det som har varit svårt vid etableringen var att hitta prisvärda kontor och 

det tog tid att skaffa arbetsvisum. Enligt Henric Nilsson korruption är ett stort problem i 

Ryssland. Som utländsk företagare kan man dock undvika korruption och de har inte 

haft några problem med det. 

Institutionella faktorer 

Henric Nilsson hade anlitat en svensk advokat med representation i Ryssland som tog 

hand om sådana formaliteter som bolagsregistrering. Genom att anlita en finsk 

redovisningsbyrå som utvärderade hela redovisningen, slapp man den besvärliga 

kontakten med ryska myndigheter. Det är samma byrå som sköter redovisning och 

skatterapportering. Henrics Nilssons administratör hade viss kontakt med 

myndigheterna och var tvungen att anpassa sig till deras besvärliga krav. Väsentligt 
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ansåg han att det var att använda sig av professionell hjälp vid bolagsetablering och 

rekrytering. Det mest effektiva, enligt Henric Nilsson, är att använda sig av pålitliga 

västerländska aktörer, som har verksamhet i Ryssland och som kan den ryska 

marknaden, särskilt när det gäller bolagsbildning, redovisning, skatterapportering och 

rekrytering. Risken är stor att etableringen äventyras på ett eller annat sätt.  

Företagskultur och kulturellt avstånd 

Rekrytering av personalen skedde genom egna intervjuer tillsammans med 

universitetslärare. Det finns dock kulturella skillnader inom organisationen. De mer 

ryskt styrda bolagen kan ha sovjetiska element. Ibland är dessa företag ineffektiva med 

utbredd korruption. Men det finns även ryska företag som genom cheferna har 

implementerad västerländsk kulturorganisation. Där är kulturella skillnader minimala. 

Henric Nilsson jämförde utländska och ryska chefer och sa följande: ”Utländska chefer 

är överlag lyhörda och fokuserade, medan ryska chefer kan vara mer ostrukturerade, 

osäkra och mindre resoluta. De ryska chefer som har arbetat länge i västerländska 

bolag har dock bättre nivå”. 

Henric Nilsson tyckte inte att ryska språket var ett hinder men var övertygad om att man 

inte kan förvänta sig att det skulle kunna gå att driva ett företag i Ryssland och bara 

klara sig med engelska. Istället föreslog Henric Nilsson att man bygger en rysk 

organisation med flertalet pålitliga ryssar som talar engelska. Han föreslog vidare att 

man har långtgående kontroll från huvudkontoret, antingen med en västerländsk chef 

som är på plats lokalt eller ofta reser och besöker den ryska delen av företaget. 

5.3 Konsultbolag X 
Konsultbolag X är ett teknikkonsultföretag som finns i Norden samt i flera andra 

europeiska länder. Företaget etablerades i Sankt Petersburg, Ryssland år 2002. 

Koncernen har 5500 anställda i tio länder och deras omsättning uppgår till ungefär 5,5 

miljarder SEK varje år114.  

Konsultbolag X erbjuder tjänster bland annat inom arkitektur, byggkonstruktion, 

infrastruktur, vatten och miljö, geografisk IT och industri. Deras marknadssegment 

består av exempelvis tillverkningsindustri, miljö, energi infrastruktur, bygg, fastighet 

även offentliga kunder såsom kommuner, statliga verk och myndigheter.  

                                                 
114 Företags hemsida. 
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Konsultbolag X hjälper sina kunder med strategisk rådgivning kring allt ifrån att minska 

sina utsläpp till att anpassa samhället, byggnader och infrastruktur för en hållbar 

utveckling. Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, 

Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Deras första internationella uppdrag var 

i Sankt Petersburg 1902.  

5.3.1 Resultat av intervju 
Intervju med VD för konsultbolaget X i Ryssland. På hans förfrågan förblir han och 
deras företag anonyma.  

Etablering  

Konsultbolag X finns etablerat i flera europeiska länder. Företaget har varit i kontakt 

med den ryska marknaden med olika projekt sedan 1902 men det var 1993 som de 

lyckades få en riktig ställning på marknaden. Först förvärvades 50 % av ett konsultbolag 

i Sankt Petersburg, senare år 2002 förvärvades hela bolaget. Ryssland är en 

tillväxtmarknad, där det finns behov av förbättringar inom alla branscher. Konsultbolag 

X valde att förvärva ett befintligt företag i Sankt Petersburg p.g.a. kompetensen som 

redan fanns i företaget. Företaget var ledande inom sin bransch. Valet av platsen 

grundades på att det var mycket dyrare att förvärva och driva företag i Moskva.  

VD:n har inte jobbat länge på den ryska marknaden men hade erfarenheter av 

etableringar på andra marknader såsom Kina och Europa.  Under tiden som 

Konsultbolag X har varit verksamt i Ryssland har företaget skaffat ett nätverk och 

kunskap om marknaden genom de olika projekt som de har haft. Enligt VD: n så finns 

ingen lättillgänglig information om olika marknader, men det är även så i Sverige och 

andra delar av Europa. Det finns inga rapporter på hur branscher ser ut. Det är mest de 

personliga erfarenheterna som man får använda sig av och den information som finns 

tillgänglig. 

I moderbolaget som befinner sig i Sverige fanns det redan 5 personer som hade 

erfarenhet av den ryska marknaden. De hade ryskt ursprung och det var de som följde 

med till Ryssland. Det tog lång tid att skapa ett kontaktnätverk som man kunde lita på, 

och det är viktigt när man etablerar sig i Ryssland. Etableringsprocessen pågick ända 

sen 1993. Det var svårt att hitta ett bra befintligt bolag samt samarbetspartners.  

Samarbetet med företagets partners går nu mycket bra enligt VD: n. Det byggs framför 

allt på personliga relationer, och det är dessa som är avgörande på den ryska marknaden. 
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Kontrakt är inget som man kan förlita sig på, utan det är just de personliga relationerna 

som gäller. Både direkta och indirekta relationer är viktiga på den ryska marknaden. Det 

var väldigt kostsamt för Konsultbolaget X att etablera sig i Ryssland. Det var svårt 

framförallt att hitta en bra ledning som skulle driva företaget i Ryssland samt att hitta ett 

bra företag. Detta var en självfinansiering.  

Institutionella faktorer 

Kontakt med myndigheter är en besvärlig process. Enligt VD: n finns det två sätt att fixa 

allt, antingen genom en konsult eller också själva. De valde att fixa allt själva. ”Det går 

inte riktigt att förlita sig på konsulterna. De fixar alla papper som man behöver men de 

gör det genom att betala myndigheten. En liten gåva som parfym kan uppskattas och 

kan även hjälpa till med att snabba på processen”115. En person i ledningsgruppen som 

var rysktalande hade kontakt med alla myndigheter och fixade alla nödvändiga 

dokument. Det var många formaliteter som skulle ordnas för att kunna driva 

verksamheten, olika registreringar som de var tvungna att lämna in t.ex. CV för 

ledningsgruppen. Eftersom VD:n själv inte var helt engagerad i denna process, kunde 

han inte svara konkret på alla dokumentationer som de var tvungna att lämna in till 

myndigheterna. ”Detta är en lång process men det går att fixa det själv”116.  

VD:n menar: ”Alla företag stöter på svårigheter med myndigheter. Många är 

korrumperade. Men korruption finns även i Väst, fast det inte talas så mycket om det. 

De kunder som ville ha en sådan verksamhet tackade man nej till. Det finns stor 

efterfrågan på marknaden och kunder, så det går att driva ren verksamhet. Vi ville inte 

köra på detta sätt, det blir för mycket onödig risk”117.  Företaget har inte haft några 

problem med myndigheter eftersom deras kunder är myndigheter. Företaget arbetar med 

den offentliga sektorn. Maffian var inget problem heller, vilket kan bero på att det inte 

är en sådan bransch, för det finns inget penningflöde. ”Om vi skulle få problem så har vi 

inflytelserika vänner, kontakter inom FSB118 som täcker vår rygg”119.  

Det blir dubbelbokföring för Konsultbolag X. Den ryska bokföringen måste anpassas så 

att den överstämmer både med den ryska och svenska lagstiftningen. Ryska bokföringen 

                                                 
115 VD, Konsultbolag X 
116 Ibid 
117 Ibid 
118 Federal Security Service of the Russian Federation 
119 VD, Konsultbolag X 
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är mycket annorlunda än den svenska, det är fler saker som måste bokföras detaljerat. 

VD:n hade inget att säga om den ryska lagstiftningen och bokföringen eftersom han 

själv inte är insatt i den. De har en ekonomiansvarig med ryskt ursprung som hanterar 

detta.  På det förvärvade bolaget fanns det anställda som fick svart lön, men dessa 

sparkades. VD:n kunde inte svara på varför dessa fick svart betalt. Enligt honom är det 

meningslöst att betala svarta löner i Ryssland.  Arbetsgivaravgifter och skatter är låga 

där, så det ger ingen ekonomisk vinst att betala svarta löner. Företaget ville inte hålla på 

med illegala saker utan driva organisationen helt legalt. 

Företagskultur och kulturellt avstånd 

De som leder företaget i Ryssland kommer från det svenska bolaget och har antingen 

ryskt ursprung eller erfarenhet av Ryssland. Företaget som förvärvades i Sankt 

Petersburg hade redan en organisation som arbetade på det västerländska visset. De som 

inte passade in fick gå, och företaget anställde ny personal som skulle motsvara 

företagets krav. Kompetensen bedömdes utifrån det formella och erfarenheter inom 

ryska och västerländska marknaden. Det var svårt att hitta kompetent personal som 

skulle motsvara företagets krav. Många av ingenjörerna som bolaget försökte rekrytera 

var gamla och genomsyrades av den hierarkiska organisationen. 

Företaget anpassade sig inte så mycket till de ryska normerna i den mån att det skulle 

påverka deras resultat, utan de drev organisationen på det västerländska sättet. Viss 

omskolning krävdes men det var svårt att omskola människor som är vana att jobba på 

ett visst sätt.  

Ryska språket är väldigt viktigt i affärsrelationen. Engelska fungerar bara med anställda. 

VD:n kan inte ryska och han kommunicerar på engelska bara med sina anställda. När 

han behöver träffa kunder eller samarbetspartners anlitar han en tolk. Detta fungerar 

förvånande bra enligt honom. 

5.4 Eastnet Business Development 
Eastnet är ett konsultföretag och verkar inom affärsutveckling i Ryssland. Bolaget 

startades i Sankt Petersburg, Ryssland 2005. Det är ett nätverksföretag på fem personer i 

kärnan, två i Sverige och tre i Ryssland, och de har medarbetare stationerade i Sankt 

Petersburg. Deras omsättning uppgick till nästan 5 miljoner SEK år 2008120. Henrik 

                                                 
120 http://www.121.nu/onetoone/foretag/eastnet-business-development-ab 
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Hjelm är VD på Eastnet och sitter på ett kontor i Stockholm. Eastnet har ett samarbete 

med ryska konsultföretag som har geografisk täckning över hela Ryssland.  

Eastnet assisterar företag som vill komma in på marknaden i Ryssland. De bidrar med 

marknadsinformation, affärskontakter och sökning av partner för företag som är på väg 

in på marknaden. De assisterar företag som redan finns på den ryska marknaden med 

etableringsstrategier, rekrytering av personal, bolagsbildning, kontor, lager och 

liknande. Eastnet arbetar med nordeuropeiska företag. De flesta av deras kunder är 

svenska företag. De har kunder även i Norge och Finland men det är västerländska 

företag i huvudsak.  Eastnet har viss verksamhet med ryska företag som är på väg in i 

Skandinavien121.  

5.4.1 Resultat av intervju 
Intervju med Henrik Hjelm, VD och grundare Eastnet business development. 

Etablering  

Henrik Hjelm valde Ryssland av eget intresse för den ryska kulturen och ryska 

marknaden. Som student fick han en idé att driva en produkt inom entreprenörskap. Det 

blev ett projekt inom konsultverksamhet i Ryssland, och han såg möjligheter på den 

ryska marknaden. Henrik Hjelm har arbetat med Ryssland sedan 1993. Han hade ett 

handelsföretag i Ryssland och i några år har han varit anställd på ett kommunalt bolag 

som verkade inom näringslivsutveckling och samarbetet Ryssland och Sverige. Han 

arbetade också med statliga finansieringar av samarbetsprojekt med Stockholmslän och 

med EU.  

Det tog några år från idén tills det blev en verksamhet. Eastnet började först verka i 

Baltikum: Lettland och Estland.  Där minskades denna typ av konsultverksamhet i och 

med EU-inträdet, men i Ryssland ökade behovet.  Eastnet har inget formellt dotterbolag 

i Ryssland, utan det är ett nätverk av medarbetare som Henrik Hjelm har arbetat med i 

några år och det finns samarbete med ryska partnerföretag. Eastnet planerar att starta ett 

dotterbolag, men enligt VD:n behöver verksamheten några år för att riktigt etablera sig 

för att kunna bära kostnaderna för att vara dotterbolag.  

Det som har varit avgörande i Easnets etablering var det kontaktnätverket som Henrik 

Hjelm byggde upp under tiden då han arbetade på det kommunala bolaget. De nya 
                                                 
121 Herik Hjelm, VD, Eastnet 
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kontakterna utgick från de befintliga kontakterna. Dessa byggdes upp och utvecklades 

under rysk målsättning. Enligt VD tar det tid att skapa ett bra och pålitligt nätverk. Man 

var tvungen att prova nya och välja bort de som inte passade. Det ska vara kompetenta 

personer med kontakter och som förstår krav från västerländska företag. Kontaktnätverk 

har ett stort värde i Ryssland. Henrik Hjelm menar att som en ny aktör som vill starta ett 

företag i Ryssland, utan etablerat kontaktnätverk skulle det ta tre år innan man skulle 

kunna börja driva ett kommersiellt företag. Enligt Henrik Hjelm går samarbetet med 

ryska partners bra, men det finns skillnader. I Sverige byggs relationer på kvalitet och 

på rekommendationer på ett mer strukturerat sätt än i Ryssland, där det är mer 

informellt och personliga relationer är viktigare. Man får investera mer tid i sociala 

relationer och aktiviteter. Eastnet har kontrakt och samarbetsavtal med sina ryska 

partners och det fungerar bra. De har aldrig haft konflikter där de behövt lösa dem med 

hjälp av kontrakt. Garantin är personliga relationer.  

Det krävdes inte så mycket kapital för Eastnets etablering. Det var en självfinansiering. 

Det kostsamma var att investera mycket i tid för att bygga upp relationerna och närvaro 

på marknaden. Nätverket byggdes i takt med de uppdrag som de genomförde. De har 

inte lagt mycket tid och pengar bara på att bygga nätverket utan kontakterna har skett i 

existerande nätverk till och från. Henrik Hjelm berättar att företag som saknar kapital 

kan vända sig till Almi, en svensk myndighet som hjälper till finansiellt vid utveckling 

av företag. Om man har en bra affärsidé bör man ta kontakt med sin bank. Det finns 

riskkapitalister som kan bli intresserade och vilja delta i uppbyggandet, om man har en 

bra affärsidé. Det är svårt att få kredit i ryska banker, dessutom har de höga räntor. 

Denna finansiering får man hitta i Väst.   

För att lyckas på den ryska marknaden måste man inledningsviss se om affärsiden håller 

där samt om det finns en efterfrågan. Man måste etablera sig där det finns köpkraft, 

framförallt i storstäderna. Moskva är nummer ett följt av Sankt Petersburg, och därefter 

andra större regionala städer som har utvecklats. Det finns många möjligheter även om 

det finns konkurrens. Till antalet finns de mer ryska konsultföretag men de svenska kan 

konkurrera mot de ryska. Ryssland har väldigt många utländska företag och de 

efterfrågar västerländska konsulttjänster. Som kund upplever man att de västerländska 

är bättre på grund av längre tradition av konsulttjänster. Infrastrukturen påverkar 

etableringen. Ska man sälja i Ryssland, ska man ha kontor i storstäderna t.ex. Sankt 

Petersburg för att det ligger nära. Man börjar nära och sedan i andra regioner. Det är 
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större svängningar i rysk ekonomi än på mer utvecklade marknader, men tänker man 

långsiktigt så går det bra. 

Institutionella faktorer 

Kontakter med myndigheter är omständligt enligt Eastnet. ”Det är en process att ta sig 

igenom”122.  Det krävs olika tillstånd i Ryssland beroende på vilken verksamhet man 

ska driva, vilken bransch och vilken bolagsform. Man ska registrera bolaget på 

skattemyndigheten och på olika sociala enheter, försäkringsbolag osv. Det är regelstyrt 

och detaljorienterat i Ryssland. Varje beslut måste beskrivas. För mindre företag i 

Sverige krävs det 2-3 sidor medan det i Ryssland krävs närmare 30 sidor. ”Man måste 

ha stämplarna på rätt ställe och man måste anpassa sig till det ryska regelverket. För 

den som inte kan allt detta är det en omöjlig process”123. Enligt VD:n är myndigheterna 

inte alltid tillmötesgående. Regelverket är inte helt enhetligt. Det går att ta reda på 

informationen från de offentliga källorna men Henrik Hjelm rekommenderar att anlita 

en västerländsk advokat som har ett nätverk i Ryssland eller ta hjälp av lokal expert. 

Korruption är ett problem i Ryssland, anser Henrik Hjelm men själv har företaget inte 

stött på det. Enligt VD:n är det för att de arbetar med ryska jurister och har ett bra 

nätverk. Eastnets kunder som har etablerat sig i Ryssland har sagt att de inte har behövt 

”tämja på reglerna” vid bolagsbildningar. Däremot har det tagit längre tid på grund av 

att någon ny regel har kommit och försenat processen. Den ryska lagstiftningen 

förändras och det kan den göra plötsligt. Enligt Henrik Hjelm måste företag anpassa sig 

till de förändringarna och då får man börja om en del av etableringsprocessen efter de 

nya reglerna.  

Ryska och utländska företagare följer samma lagsystem. Rysk bokföring/redovisning 

skiljer sig från den västerländska. Den är mer manuell, det är fler rapporter att fylla och 

fler skatter att ta hänsyn till. Skatterna är lägre när det gäller arbetsgivaravgiften och 

bolagskatten. Enligt VD: n är det lite komplicerat att följa och hantera skatterna. Han 

nämner också att man får en högre kostnad för att redovisa dem än i Sverige. Om man 

har ett svenskt moderbolag och ett ryskt dotterbolag måste man rapportera 

dottersbolagets redovisning så att den även passar in den svenska ekonomiska 

redovisningen. Det är en nackdel eftersom man inte bokför på samma sätt i Väst som 
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man gör i Ryssland. Tullagstiftningen kan upplevas som besvärlig för utländska företag. 

Där kan det ske plötsliga förändringarna och det kräver en del förarbete. Enligt Henrik 

Hjelm, brukar det fungera bra, när man lärt sig.  

Företagskultur och kulturellt avstånd 

Det är skillnader på arbetskulturen i ett ryskt företag. Det finns företag som har en 

modern organisation som inte skiljer sig från arbetskulturen i Sverige men det finns 

många ryska företag med den traditionella företagskulturen som är auktoritär, hierarkisk 

och byråkratisk. Besluten fattas av chefen och det uppmuntras mindre till 

initiativtagande.  

Eastnet har ryska medarbetare som är stationerade i sankt Petersburg. Dessa personer 

kommer från Henrik Hjelms personliga nätverk. Dem hade han träffat under årens lopp i 

Ryssland. Enligt VD: n är det en utmaning att rekrytera lokala medarbetare i Ryssland. 

Det avgörande vid rekryteringen var att anställda hade den formella kompetensen. 

Viktigt var att anställda kunde driva verksamheten på ryskt visst men samtidigt kunde 

leverera utifrån kraven av västerländska företag. Kvalitetskravet är högre i Väst än vad 

det är i Ryssland. Viktigt var det med branschkunskap, lokala nätverk och 

kvalitetsorientering. Att ha en bra personal är väldigt viktigt för konkurrensen, enligt 

Henrik Hjelm.  

Eastnet arbetar med andra konsultföretag och det finns en rysk chef som har överblick 

över situationen. Men själva ledningen sker från Sverige genom kommunikation via e-

post, telefon och via möten med jämna mellanrum. Enligt VD:n måste han ändå ha 

mycket detaljerat ledarskap. Det finns inte alltid tillräcklig precision i det ryska 

ledarskapet.  ”När vi köper resurser på andra ryska konsultföretag går det inte att lita 

på att den ryska chefen kommer att följa upp uppdraget så preciserat att man inte själv 

behöver leda.” Enligt VD: n behöver man inte ha fysisk närvaro hela tiden utan man 

måste vara där ibland och hålla igång relationerna.   

Henrik Hjälm har också utbildat sina medarbetare på ett västerländskt sätt vilket har fått 

dem att utvecklas till mer initiativtagande. Enligt honom är det en kostsam process som 

alla företag måste räkna med. Det krävs mycket investering i tid att utbilda personal och 

att utbilda nätverket. Förutom att utbilda måste man lära om personalen, så att de kan 

bortse från den, enligt Henrik Hjälm ”felaktig kunskap” som de har haft tidigare. Man 
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måste vara detaljerat insatt i sina medarbetares uppgifter och ha mycket tålamod. Man 

kan inte släppa ansvaret från början, utan att man gör det gradvisst. Henrik Hjelm 

använder mycket feedback till sin medarbetare och har utvecklingssamtal varje år. Han 

tycker att det är viktigt att engagera sig i rekryteringsprocessen för att slippa ägna 

mycket tid åt det här. Man fokuserar då på dem som kan ryska och kan det 

västerländska och har arbetat eller studerat utomlands.  

Ryska språket är avgörande i Ryssland. Som svensk företagare måste man ha tillgång 

till det ryska språket i någon form. Henrik Hjelm kan lite ryska men kunde inte det från 

början. ”Det går att etablera ett företag i Ryssland utan kunskap i ryska men då måste 

man ha tillgång till någon mäklare som är både engelsk och rysk talande. Det är en 

fördel om man själv kan ryska.124 Engelskan fungerar bättre i Ryssland idag. Han valde 

ut personal som kunde både ryska och engelska. Enligt honom går det inte att skicka in 

en engelskspråkig medarbetare som ska bygga verksamheten i Ryssland.  

5.5 Kentor 
Kentor är IT-konsulter. Företaget är verksamt med TeleComputing, outsourcing av IT-

infrastrukturen. De har 700 anställda och är noterade på börsen i Oslo. Kentor har 9 

kontor i olika delar av Norge, Sverige och andra delar av Europa.  Koncernens 

omsättning uppgick till 133 miljoner SEK år 2007. Kentors verksamhet är inriktad mot 

utvalda branscher som Vård, Fastighet, Medlemsorganisationer och Telekom. År 2006 

började Kentor med tjänsterna även på den ryska marknaden. Marcus Landgren är VD:n 

för dotterbolaget i Sankt Petersburg. Produktionskontoret finns i Ryssland men 

huvuddelen av kunderna är i Norden. 

5.5.1 Resultat av intervju 
Intervju med Marcus Landgren, VD Kentor east. 

Etablering 

Marcus Landgren har jobbat på den ryska marknaden sedan 1993, han är en 

återfallsentreprenör som har haft och drivit några företag. Hans senaste var ett 

konsultbolag i Sankt Petersburg som förvärvades av Kentor. Primära målet med 

förvärvet var att komma åt samarbetet mellan länderna, för att det är lägre 

produktionskostnader i Ryssland. Kentors syfte var att hitta produktionskontor där man 
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kunde göra större delen av utvecklingen av projekt i Ryssland. Sekundära skället var att 

komma in på en ny marknad. Kentor har även kontakter i Vitryssland, Baltikum och 

Ukraina. Företaget hade tidigare försökt att gå in på den indiska marknaden, men efter 

att ha varit där ett par gånger så upptäckte de att kulturellt passade inte Indien deras 

verksamhet. Därför började de titta på andra marknader i närområdet.  

Marcus Landgren har tio års erfarenhet av den ryska marknaden. Efter finanskrisen i 

Ryssland reste han med sin partner som hade ryskt påbrå till Sankt Petersburg för att se 

om det fanns några möjligheter att göra stor lågproduktion där. Det tog inte så lång tid 

att planera processen. Det var ett litet företag, och fördelen med småföretag är att man 

kan fatta snabba beslut. Det var högkonjunktur i Sverige och lågkonjunktur i Ryssland 

och det var fördelaktigt att gå in just då. Landet hade låga kostnader. Risken var hög på 

den marknaden men för dem var den låg och det innebar väldigt stora möjligheter.  

Det var en slump att de valde just Sankt Petersburg. VD:ns partner kom från denna stad 

och hade stort kontaktnätverk. Geografiskt ligger Sankt Petersburg nära Stockholm. 

Moskva skulle kunna vara ett alternativ men för dem handlade det mest om att 

producera i Ryssland initialt och kostnadsläget är lägre i Sankt Petersburg än i Moskva. 

Hyror, löner, allting är lägre. Om de skulle etablera ytterligare ett kontor i Ryssland då 

skulle det vara längre österut och det är för att kostnadsläget är lägre österut.  

Etableringsprocessen gick smidigt för företaget eftersom VD:ns partner hade ryskt 

ursprung. Han kunde språket och lagarna, och därför har de inte behövt anpassa 

planeringen utifrån marknadssidan. Under den tiden som Marcus Landgren har varit i 

Ryssland har han sett hur det kan gå om man inte har en kunnig person med i företaget. 

Det är väldigt viktigt att ha en som kan mycket om den ryska marknaden. Dessutom är 

all offentlig information stängd i Ryssland. Det är svårt att få information om företag, 

kontaktuppgifter. I Sverige kan man köpa register om företagsanställda och omsättning, 

eftersom det finns företag som säljer denna information. Man får inte den informationen 

officiellt i Ryssland.  

Både direkta och indirekta relationer är väldigt viktiga för företagsetablering i Ryssland. 

Det är viktigt här i Sverige också men i Ryssland är det viktigare.125  I Ryssland handlar 

det mycket om tillit och man försäkrar relationer mer än vad man gör i Sverige. Det tar 

tid att bygga en relation. VD: n har haft flera företag med ryska partners men de har haft 
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olika ingångsvärden. Man blev tvungen att bryta detta samarbete. Ryska affärsmän 

tänker kortsiktigt vilket är en källa till många problem.  Markus Landgren menar att 

ryska affärsmän är opportunistiska, finns det affärsmöjlighet för att vinna pengar så går 

samarbetet bra.  Alla beslut fattas mycket snabbare än i Sverige. Även när det gällde 

kontrakt, har det varit problematiskt för Kentor. ”Ryssarna hör på vad man säger men 

sen säger de att så gör inte man i Ryssland”.126 Alla avtal bör försäkras med kontrakt 

och man måste vara beredd på att anpassa det efter kulturen. Kontrakt brukar följas väl 

av ryska samarbetspartners. Enligt VD:n, finns det stora fördomar om betalningsvilja. 

Man tror att man måste ta betalt i förväg, för annars tror man att man inte får betalt för 

den tjänst som man har utfört. Enligt Marcus Landgren så går det att ta betalt i 

efterskott. Kreditförlusten är samma eller mindre än i Sverige. I vissa branscher är 

betalningsviljan större.  

Det var inte så kostsamt att etablera sig i Ryssland. Marcus Landgren hade en partner 

som kunde allt varför det inte fanns något behov av extern hjälp. Den externa hjälpen 

som de behövde kunde de ta från lokala ryska aktörer t.ex. ett ryskt juridiskt ombud, en 

revision eller liknande. Att gå till en internationell byrå kostar mycket bara för att de ska 

kunna prata engelska. Ryska revisionsbyråer och juridiska enheter är mycket dyrare i 

Ryssland än vad de är i Sverige.  

Institutionella faktorer 

Marcus Landgren menar att kontakter med myndigheterna är en tidskrävande del av 

etableringen. Kentor east har en rysk ekonomiansvarig som Marcus Landgren anlitade 

redan i början av första företaget. Han sköter alla kontakter med skattemyndigheter, 

bank och liknande. Enligt VD: n läggs det ner mycket arbete, och det tar mycket tid. 

Man måste personligen infinna sig hos en rad olika myndigheter och visa upp sig själv 

och alla dokument. Man spenderar väldigt många timmar på att vänta för att komma till 

en myndighet. Det finns saker som man kan göra för att skynda på processen men 

Kentor har kategoriskt valt att inte göra det. ”I Ryssland kan man lösa alla problem med 

pengar”.127 Kentor har gjort allt ”by the book” vilket har tagit längre tid för dem, men i 

längden så tjänar man på det.  

                                                 
126 Marcus Landgren, VD, Kentor east 
127 Ibid 



 49

Korruption är ett stort problem i Ryssland enligt VD: n. Marcus Landgren har själv stött 

på problem med polisen, som han var tvungen att muta sig ur, då polisen stoppade 

honom som misstänkt för knarkinnehav. VD:n hade ett bra exempel på ett företag som 

sysslade med import av exotiska växter. Det är förbud på vissa exotiska växter i 

Ryssland och för att slippa den besvärliga tullprocessen anlitade deras företag en 

tullagent. ”Det är så man gör i Ryssland, man betalar någon att göra ”dirty work”.  

Enligt Marcus Landgren är den information som man får från myndigheterna 

bristfälligt. Marcus har personligen haft svårigheter med ändringar av lagarna, när det 

gäller visum, registreringar, regler för arbetstillstånd osv. Det kan plötsligt byta 

myndighet och ingen som vet vad som gäller. Kentor har två assistenter i Ryssland som 

kan svenska och som fixar allt som gäller visum och liknande.  

Att ha ett dotterbolag i Ryssland innebär att man får dubbelbokföring. De stora 

skillnaderna skapar problem i bokföringen.  Kentor använder ekonomisystemet SAP 

men i Ryssland är det det ryska 1C (1S) som dominerar. Det skiljer sig mycket i 1C 

mellan regler, bokföring, modeller, kontoplan och alla rapporter. Syftet med dessa 

rapporter är att underlätta för skattemyndigheterna. Medan SAP används som ett 

styrredskap för att få resultaträkning och balansräknig för att kunna styra resultatet. 

Resultaträkning ser annorlunda ut i Ryssland. Det krävs mycket tid för de 

rapporteringsrutiner som ska matcha de behov som ledningen har i Sverige och som 

koncernen kan använda i resten av sin bokföring. 

Skattenivåerna i Ryssland är fördelaktiga i jämförelse med de svenska. ”De flesta av 

våra konkurrenter både, ryska och utländska, betalar inga skatter, så för dem är det 

billigare”.128 Av Marcus Landgrens erfarenheter kunde man se att många företag 

bedriver svarta affärer till 90 % i Ryssland. ”Om man frågade vad skillnaden var mellan 

netto- och grosslönen, fick man svaret att det var pengar i fickan”129.  

Företagskultur och kulturellt avstånd 

Alla som arbetar på dotterbolaget i Ryssland har ryskt ursprung förutom VD: n. 

Rekryteringen gick genom det traditionella sättet: annonsering via sajter och tidsskrifter. 

Kentor hade även nätverk av olika partners som samarbetade inom rekryteringsbolag.  
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Eftersom Kentor arbetar inom IT var det viktigt att anställda hade den tekniska 

kunskapen. IT- branschen utvecklas väldigt fort både i Ryssland och i Sverige därför var 

det inga skillnader i den tekniska kunskapen. Ryska språket var inte så viktigt eftersom 

branschen präglas av internationella företag och det var mest viktigt med engelska. 

Enligt VD:n så är ryska språket mer viktigt för att kunna leva i Ryssland men det går att 

klara sig bara med engelskan i den branschen. Marcus Landgren behärskar ryska språket 

men på vardagligt sätt. Han har en svensktalande assistent som fungerar som tolk när 

det behövs. Annars är det engelska som gäller på jobbet.  

Det skiljer sig i arbetssättet mellan ryssar och svenskar. De kulturella skillnaderna har 

inte påverkat företaget i stor grad men enligt VD: n kunde det ha varit lättare. Marcus 

Landgren anser att det är hans främsta arbetsuppgift att jobba varje dag och överbrygga 

de skillnaderna. ”Folk måste ta egna initiativ och inte gömma sig bakom hierarkin”.130 

På det ryska bolaget har han gjort en platt organisation där det inte finns många chefer. 

Det är Marcus Landgren som är chefen och det finns vissa grupperingar inom 

organisationen. Han har omskolat anställda genom att pusha dem att ha mer kontakt 

med kunder att ta mer egna initiativ. Det tar tid och kräver tålamod, när det blir en miss 

får man gå tillbaka och börja om på nytt. Marcus Landgren är i Ryssland halva sin tid 

för att ha koll så att saker blir gjorda på rätt sätt. Även om det finns en rysk chef som 

agerar på företaget i Ryssland så vill man ha skandinaviskt management. Det krävdes en 

del omskolning av den ryska chefen men nu fungerar allt bättre. Kentor försöker även ta 

de ryska anställda till Sverige för att de ska se och lära sig. 

5.6 Intervju med Roman Shern 
Shern Roman, Head of enterprises department. Sankt Petersburg Support fond of 
Industry.   

Etablering  

Den största svårigheten som utländska företagare kan stötta på vid etableringen i 

Ryssland är bristen på kunskap om den ryska marknaden. Enligt Roman Shern finns det 

mycket information om den ryska marknaden på Internet. Där hittar man även 

analytiska rapporter med marknadsundersökningar. Det finns många industriella 

portaler, där företag lägger ut mycket av information. Dessutom måste utländska 

företagare ta hjälp av de organisationer som kan hjälpa dem med etableringen av 
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verksamheten. Det kostar pengar, men det kan vara mycket billigare än kostnaden på 

grund av deras okunskap. 

För att starta företag i Ryssland behövs det för det första finansiella resurser. Det är lika 

svårt att få kredit i den ryska banken för utländska såsom för ryska företag. Men det 

finns många utlandsägda dotterbolag till banker, många ryska banker där kapitalet ägs 

av utländska. Bara i Sankt Petersburg finns det tre stycken helt svenskägda banker. 

 

Affärskontakter är viktiga i Ryssland. Ryssarna har personliga och affärsmässiga 

intressen. Om dessa intressen är tillfredsställda är det väldigt lätt att skapa en 

affärsrelation med dem. Man kan hitta kontaktuppgifter till många företagsledare och 

organisationer på Internet. Det är svårare att nå till stora regeringstjänstemän och 

företagsledare. De direkta telefonnumren är kända bara för ett "begränsat" antal 

personer. Man kan ta kontakt med sekreterare, men de filtrerar många av inkommande 

samtal och det är inte säkert att man kommer fram till personen som man söker. Men 

om man har ett bra förslag att erbjuda den ryske företagaren som han förstår och är 

intresserade av det, då går ryssarna lätt att få kontakt med. 

  

I Ryssland fungerar både muntliga och skriftliga avtal med samarbetspartners. Men om 

det finns risk att kravet som man har kommit överens om inte uppfylls och detta kan 

leda till betydande ekonomiska förluster då är det bäst att ha ett skriftligt avtal. 

Dessutom kräver ofta de redovisningsregler som gäller i Ryssland ett skriftligt avtal. 

 

Institutionella faktorer 

Ett hinder som utländska företagare kan stötta på vid etableringen är den ryska 

lagstiftningen. Ryssland är inte medlem i WTO, i vissa branscher, såsom fordon, gäller 

skyddande barriärer i form av importtullar och andra restriktioner. Om det är möjligt att 

hitta ett protokoll om anslutning till WTO, som undertecknades mellan Ryssland och 

Sverige, är det möjligt att hitta de särskilda villkoren för handel mellan de länderna. Det 

finns gränser för produktion som innehåller statshemligheter. Annars finns det inga 

strikta juridiska begränsningar.  

 

Registrering av bolaget är en enkel sak. Det är mycket enklare att göra detta genom 

specialiserade juridiska enheter. Risken finns att de kommer att försöka att få ut mer 
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betalt av utländska företagare än av ryska, men det är ändå inte dyrt. För ryska 

affärsmän kostar det 200 - 300 Euro. Att få visum till Ryssland är ingen svår sak om 

personen inte har någon anmärkning i Ryssland. Arbetstillstånd för utländska företagare 

är inte heller svårt att få. Det finns migrationsregler som måste respekteras, men om 

företaget behöver en specialist med utländskt medborgarskap, då måste företaget skicka 

en underrättelse till lämpligt organ och betala en avgift. Det är mest sannolikt att man 

får tillåtelse. Det händer ofta att utländska företagare lämnar in felaktiga uppgifter om 

sig själva vilket gör att det blir förseningar.  

Ryssland är känt av att den präglas av stor korruption men korruptionen finns överallt 

inklusive i det närliggande nordiska landet - Finland. Det finns en omfattande lista över 

licensierad verksamhet och den är liten. Därför har i de allra flesta fall ingen licens 

krävts. I de fall där det krävs tillstånd, blir korruption nästan oundvikligt. Detta kan 

undvikas genom juridisk registrering av alla nödvändiga handlingar. Sådana utryck som 

att ”ge gåvan” för att skynda på processen kan man inte riktigt se i Ryssland. Bara för 

att man ger en gåva betyder det inte att personen binder sig för att utföra den tjänsten 

som den ombeds att göra. Ryska tjänstemän är försiktiga när det gäller att överträda det 

straffrättsliga ansvaret. Detta fenomen sker oftast via mellanhänder och via flera system. 

Detta gäller inte bara tjänstemän utan även inflytelserika män inom företaget. Även de 

tar emot mutor. I Ryssland trädde en lag i kraft, som sade att en tjänsteman som får en 

gåva motsvarande 3000 rubel (750 SEK) måste ge bort den som förmån till 

organisationen. Därför ska man inte förvänta sig att en gåva som är värd mindre än detta 

belopp skulle på något sätt påskynda processen. Om båda sidor har ett stort värde av att 

påskynda processen blir ”en liten gåva” något stort i sig.  

”Den största skillnaden mellan Ryssland och andra länder i fråga om korruption är inte 

så mycket omfattningen av detta fenomen, utan snarare avsaknad av tabu om att prata 

om ämnet. Omfattningen av korruption i EU-länderna är inte lägre än i Ryssland, 

skillnaden är att det pratas mindre om det”.131 

I den ryska bokföringen igår förutom den ekonomiska redovisningen även beskattning, 

vissa typer av statistiska rapporter samt personallöner. Om det blir en lagändring i 

någon av dem kommer det att påverka redovisningen. Men förändringar i själva 

reglerna och principerna för redovisning sker inte så ofta, och oftast är de inte 

                                                 
131 Shern Roman, Head of enterprises department. Sankt Petersburg Support fond of Industry 
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omfattande. För de stora förändringarna som sker tar det några månader eller år innan 

de träder i kraft, så om det skulle ske en lagändring i bokföringssystemet, skulle alla 

företag hinna att förberedda sig för det. Däremot skiljer sig det ryska 

bokföringssystemet från redovisningsprinciper IFRS (International Financial Reporting 

System). Övergången till detta system har försenats på grund av komplexiteten i 

processen för företag och för skattemyndigheterna.  De flesta företag och banker 

använder dubbelbokföring för att tillfredställa sina utländska samarbetspartners och 

investerares behov.  

Företagskultur och kulturellt avstånd 

Roman Sherns observation och hans personliga erfarenheter visar att när det gäller 

samarbete och affärer, så bryr sig inte de ryska affärsmännen om vilken nationalitet eller 

vilket medborgarskap hans partner har. Det viktigaste för dem att det blir lönsamt.  

Mentalitet kan vara olika och det kan skapa problem i byggande av relationer men 

smarta människor kan utan problem förlåta dessa skillnader och försöka göra 

omarbetningar i dialogen. Roman Shern menar att det finns oprofessionella människor 

även i Ryssland. 

 

Kunskapen i det ryska språket är väldigt viktig i Ryssland också som kunskapen i 

svenska i Sverige och kinesiska i Kina. De allra flesta ryssar kan inte främmande språk. 

Kunskaper i engelska är ännu inte så utbredd så att det skulle vara möjligt att förhandla 

utan tolk. 

  

Arbetar man på den ryska marknaden är det viktigt med kvalificerad personal. De 

anställda måste ha den kompetens som krävs för att få företaget att verka och överleva 

på marknaden. Att anställa en utländsk medarbetare kan bli kostsamt för arbetsgivaren. 

Man betalar högre arbetsgivaravgift för en utländsk anställd och för arbetstagare är det 

högre inkomstskatt. Det krävs även mer pappersarbete. Har man en utländsk 

arbetstagare måste man hjälpa honom att hitta en bostad, hjälpa honom med det ryska 

språket och anpassning. Men om den utländska arbetstagaren genom kvaliteten i det 

utförda arbetet kan täcka alla dessa extra kostnader och få större vinster än de ryska, då 

är det bättre att anställa en utländsk medarbetare. Kriterium är vinsten som en anställd 

tillför. För att kunna arbeta och skapa nya relationer på den ryska marknaden är 

emellertid den ryska medarbetaren mer kvalificerad än en utländsk. I Sankt Petersburg 
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finns ett tiotal filialer och större internationella rekryteringsföretag som hjälper till att 

hitta den kompetensen man behöver. 

6 Analys 
I detta kapitel analyseras etableringsprocessen av tjänsteföretag. Syftet med detta är att 
beskriva och kartlägga hur svenska tjänsteföretag etablerats och bedrivit sin 
verksamhet på den ryska marknaden samt hur dessa företag har hanterat eventuella 
hinder. Analysen sammanställs av empirisk data med utgångspunkt från den teoretiska 
syntesen.   

6.1 Internationalisering 
Internationalisering är en komplex och kraftfull process som företag väljer för att få de 

fördelar som den kan ge. Internationalisering idag ses som en viktig överlevnadsstrategi 

för de flesta företag. Det finns flera orsaker till att ett företag väljer en etablering 

utomlands och ett globalt engagemang. Det kan vara mättad hemmamarknad och hög 

konkurrens som gör det svårt att vinstmaximera sig132. De viktigaste orsakerna är att få 

tillgång till växande marknader och lägre kostnadsläge för exempelvis arbetskraft och 

produktion. I denna globala utveckling ökar också levnadsstandarden i länder med 

tidigare en lägre ekonomisk nivå. Detta innebär att antalet potentiella kunder stiger, 

vilket i sig leder till fler försäljningsmöjligheter för företag133.  Idag ses Ryssland som 

en intressant och växande marknad i Öst.  Sveriges handelsrelationer med Ryssland 

fortsätter att stärkas. Ryssland är Sveriges trettonde största exportmarknad, med cirka 

2,0 procent av Sveriges totala export. Ryssland är i sin tur Sveriges fjärde största 

importmarknad134.  

Första steget i internationaliseringsprocessen 

Det finns olika internationaliserings modeller för hur företag kan gå in och börja agera 

på en ny marknad. Både Uppsalaskolans och Cavusgils modell tar upp 

internationaliseringen som en stegviss process. Det är en process som går från enkla till 

mer komplexa operationer och från exportaktiviteter till direktinvesteringar utomlands. 

Internationalisering analyseras i termer av en rationell process där ekonomiska, 

                                                 
132 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=168 
133 Swedbank analys nr. 25, 16 november 2006 
134 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=9394 
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personella och organisatoriska resurser stegvis binds upp i allt mer djupgående 

internationella aktiviteter135.  

Uppsalaskolans modell menar att det är vanligt bland företag att börja agera och 

penetrera närliggande marknader. Detta beror på att det korta psykiska avståndet mellan 

länderna. Det är lättare att agera på en marknad som är mer lik ens egen marknad. 

Gemensamt för alla företag förutom IBIC var, att före etableringen i Ryssland hade de 

bedrivit verksamhet i grannländerna. Företaget X och Kentor är etablerade både i 

Skandinavien och vissa närliggande granländer såsom Tyskland. Företaget Eastnet har 

även agerat i närliggande baltiska länder, Estland och Lettland. Human Search bedriver 

sin verksamhet i Skandinavien samt i östeuropeiska länder såsom Ukraina, Tjeckien och 

Baltikum. Uppsalaskolans modell menar att man först agerar på närliggande marknader. 

Det tar tid för företag att växa och skaffa erfarenhet. När företag har mognat kan man 

börja penetrera andra marknader som ligger längre bort. Kentor hade försökt att gå in på 

den indiska marknaden med denna marknad passade inte deras verksamhet kulturellt. 

Detta är ett tecken på hur viktigt det är med det psykiska avståndet. Ryssland är ett stort 

land och halva delen ligger i Östeuropa. Även om marknaden är unik och det finns 

skillnader så finns det även likheter med den västeuropeiska vilket gör att det ändå blir 

lättare för västerländska företag att etablera sig där än i t.ex Asien.  

Andra steget i internationaliseringsprocessen 

För att lyckas med sin etablering så utgår företaget ifrån rationella beslut baserade på 

perfekt information om den aktuella marknaden (Uppsalaskolans 

internationaliseringsmodell). Nästa steg i internationaliseringen innebär att den nya 

marknaden måste studeras djupare innan man börjar med några aktiviteter. Att gå in på 

en ny marknad som en okänd aktör utan erfarenhet kan vara riskabelt. Uppsalaskolans 

internationaliseringsmodell beskriver vikten av marknadskunskap och kunskap inom 

internationalisering. Alla tillfrågade företag förutom IBIC hade erfarenhet av 

internationaliseringen då de finns etablerade i andra länder. Företaget X och Kentor är 

etablerade både i Skandinavien och vissa närliggande granländer såsom Tyskland. 

Företaget Eastnet har även agerat i närliggande baltiska länder, Estland och Lettland. 

Human serach bedriver sin verksamhet i Skandinavien samt i andra östeuropeiska 

länder såsom Ukraina, Tjeckien och Baltikum.  

                                                 
135 Lindmark, L et al., 1994, s 27 
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Enligt Roman Shern som är VD för det ryska konsultbolaget, är det största misstaget 

som utländska företagare gör vid etableringen i Ryssland att de går in på marknaden 

utan kunskap om den ryska marknaden. Uppsalaskolans modell menar att kunskapen 

om den aktuella marknaden förvärvas genom egna erfarenheter. Genom IBIC: s och 

Företag X: s erfarenheter kan man säga att det inte finns lättingänglig information om 

hur marknaden och branscher ser ut. Mycket av allmän information i Ryssland måste 

man betala för.   

Gemensamt för alla tillfrågade företag var att alla hade erfarenhet och kunskap om den 

ryska marknaden. VD:n för Kentor east och Estnet hade i flera år arbetat på den ryska 

marknaden. Marcus Landgren VD: n för Kentor east höll på med några projekt i 

Ryssland. 1998 startade han och hans rysktalande kollega och drev ett eget bolag i 

Sankt Petersburg. Henrik Hjelm VD:n för Eastnet drev under några år ett företag inom 

handel. Innan Estnet startades arbetade han på ett kommunalt konsultbolag som hade 

affärer med Ryssland och hade skapat kontakter med ryska samarbetare. Human Search 

hade rekryterat en country manager, Henric Nilsson, som hade tio års erfarenhet inom 

den ryska marknaden. Joakim Sjölund hade inte tidigare arbetat på den ryska 

marknaden utan skaffade kunskap och erfarenhet genom sina resor till Ryssland. VD: n 

för företaget X har inte heller arbetat konkret på den ryska marknaden, utan det var hans 

föregående kollegor som under många år har försökt med olika projekt i Ryssland. 

Gemensamt för IBIC och Human Search var att före etableringen gjordes en 

marknadsundersökning. 

Tredje steget i internationaliseringsprocessen 

Tredje steg i internationaliseringsmodellen är graden av involveringen. Både Cavusgils 

och Uppsalaskolans internationaliseringsmodell tar upp att internationalisering börjar 

med en aktiv involvering vilket sedan övergår till engagerat deltagande. Enligt 

modellerna börjar man först med export, för att sedan starta försäljning genom aktiv 

agent för att till slut etablera sitt dotterbolag (se teoridelen). Nuförtiden är det vanligt för 

många företag att hoppa över vissa steg i modellen och etablera sin verksamhet direkt 

på en främmande marknad som alla tillfrågade företag gjorde. IBIC och Human Search 

startade verksamheten direkt i Ryssland. Företag X och Kentor etablerades genom 

förvärv av bolag som agerade på den ryska marknaden. Eastnet skapade en 

nätverksorganisation som befinner sig i Ryssland och täcker hela landet. 
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Gemensamt för alla företag var att man såg stora möjligheter för att starta och driva 

verksamheten i Ryssland. Ryska marknaden är ung och det finns stora potentialer inom 

de flesta branscher. Ibland måste man passa på att ta vara på de möjligheterna som finns 

istället för att ta marknaden steg för steg. Fördelen med att vara ett litet företag är att 

beslutet fattas mycket snabbare. Orsaken till företagsinternationalisering och 

etableringssätt på den ryska marknaden gjordes utifrån marknadens och företags 

förutsättningar. De tillfrågade tjänsteföretagen var av olika storlek och hade olika grad 

av internationaliseringserfarenhet. Dessa olikheter gav olika förutsättningar för 

företagsetableringar vilket i sin tur avgjorde val av etableringsform och 

etableringsstrategi. 

Ryssland som marknad 

När ett företag bestämt sig för att etablera sig utomlands, behöver den nya marknaden 

studeras närmare. Företagets omgivning som består av olika institutionella krafter 

påverkar företagets etablering. Därför är det viktigt att utvärdera vilka förutsättningar 

som råder på den nya marknaden. (Marknadsmiljö).  

För att lyckas med sin etablering är det viktigt för företag att etablera verksamheten i 

gynnsam miljö. Alla tillfrågade företag valde att etablera sig i Sankt Petersburg. 

Orsaken till det var att det var där som det fanns den efterfrågade kompetensen, och 

dessutom ligger staden närmare andra europiska städer. Sverige har mindre geografiskt 

avstånd till Sankt Petersburg än Moskva, vilket kan ses som fördel för småföretag då 

man kan spara på resekostnader. Dessa resekostnader kan bli rätt så höga då Rysslands 

infrastruktur inte har så hög standard som i övrig Europa. Moskva och Sankt Petersburg 

är två av de storstäder som växer mest, vilket betyder att även köpkraften växer där. 

Detta medför bättre möjligheter för etablering av utländska företag oavsett om 

försäljningen sker till privata kunder eller företag. Där den ekonomiska utvecklingen 

varit mest gynnsam, har det funnits större möjligheter för utländska företag. Ryssland 

var en stor marknad för Företag X som arbetar inom förbättring inom infrastrukturen. 

 

Efterfrågan  

Det största problemet i Ryssland är att landets regioner växer olika. Det är framförallt i 

storstäderna som den här ekonomiska utvecklingen har skett, men i småstäderna råder 

det stort arbetslöshet och i vissa regioner har utvecklingen inte nått fram alls. Idag är det 
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många unga som väljer att flytta till storstäderna, och landsbygden är begränsad till den 

äldre generationen. Men där den ekonomiska utvecklingen har nått så har det inneburit 

större möjligheter för utländska företag. Den ekonomiska utvecklingen leder till ökad 

standard och större inkomster hos befolkningen, vilket i sin tur leder till att efterfrågan 

på varor och tjänster ökar. Ryssland blir mer västerländskt och försöker följa alla de 

trender och utvecklingar som pågår i resten av världen. Enligt Esatnet måste man 

etablera sig där det finns köpkraft, framförallt i storstäderna. Moskva är nummer ett, 

sedan Sankt Petersburg och sedan andra regionala städer som har utvecklas. Före 

etableringen gjorde både Human Search och IBIC en marknadsundersökning för att se 

om det fanns efterfrågan på deras tjänster i Ryssland. Henric Nilsson VD för Human 

Search menar att det är viktigt med marknadsundersökning för att hitta potentiella 

kunder om man inte redan har en kundkrets. Kentor och Eastnet menar att om man ska 

etablera företag i Ryssland, då ska man ha ett kontor i storstaden t.ex. Sankt Petersburg, 

för att detta är nära. Ska man bygga en produktionsanläggning då kanske man ska åka 

längre österut där produktionskostnader är ännu lägre. Även om köpkraften är större i 

Moskva enligt respondenterna så är det mer kostsamt att driva företag där. Dessutom är 

det större konkurrens i Moskva.  

Konkurrens 

Alla tillfrågade företag menade att för att lyckas med sin etablering är det viktigt med en 

bra affärsidé. Företaget Brunswick var en pionjär inom aktiemarknaden i Ryssland. De 

passade på när Rysslands investeringssektor var omogen och grundades direkt då 

konkurrensen var så liten att det fanns stora möjligheter. Det var deras största fördel att 

vara först på en ny marknad. Konsultbranschen är väldigt ny i Ryssland och det finns 

inte större konkurrens. Enligt Henrik Hjelm, VD för Eastnet, är det svårt att sälja 

konsulttjänster i Ryssland, för det finns ingen längre tradition. Det etableras fler och fler 

konsultföretag och som kund upplever man att utländska företag är bättre på grund av 

större erfarenhet inom konsultbranschen. Enligt Roman Shern på det ryska 

konsultbolaget finns det stora möjligheter för utländska etableringar i Ryssland. Detta 

kan man se på antalet redan etablerade utländska företag där. 

Ekonomi 

De materiella faktorerna innefattar de naturresurser som behövs för att företaget skall 

kunna bedriva sin verksamhet. Ryssland har stora naturtillgångar vilket utgör en stor del 
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av landets ekonomi. Naturtillgångar bidrar till att ekonomin växer, ekonomin i sin tur 

ger möjligheter för andra inhemska/utländska företag att bedriva sin verksamhet. Flera 

utländska företag investerar i Ryssland men landet förblir dock oerhört beroende av 

råvaruexporten. Beroendet av råvaror gör landet dock oerhört känsligt för ändringar i 

dollarkursen eftersom de flesta råvarubörser handlar i dollar och svängningar i 

råvarupriserna kan medföra en viss instabilitet i landets ekonomi och påverka 

etableringen. De tillfrågade företagen tyckte inte att svängningar i rysk ekonomin hade 

påverkat företags etablering. Att agera på en ny och växande marknad är alltid en risk 

men innebär även stora möjligheter. Tänker man långsiktigt så blir det bra.  

 

Teknologi 

Tillväxten av ekonomin har lett till att även den teknologiska utvecklingen börjat växa, 

men inom de flesta teknologiska områden finns det fortfarande möjlighet för utveckling. 

Den ryska marknaden är omogen och det saknas vissa teknologier som redan finns i 

Västvärlden. Till antalet så finns det mer ryska konsultföretag men de svenska kan 

konkurrera mot de ryska. Ryssland har väldigt många utländska företag och de 

efterfrågar västerländska konsulttjänster. Som kund upplever man att de västerländska 

är bättre på grund av längre tradition av konsulttjänster.  

6.2 Etablering    
När ett företag fattat beslut att etablera sig utomlands ska de bestämma hur de ska 

etablera sig, det vill säga etableringsstrategi. (Hollensen, teoridelen). För att få fram den 

mest optimala etableringsstrategin måste företag göra en utvärdering av resurser, 

riskutvärdering samt förutsättningar på den nya marknaden. Den vanligaste strategin är 

att man börjar med export till utlandet. Försäljningen på exportmarknaden sker genom 

agenter och det producerande företaget är inte själv närvarande. Fördelen med denna 

metod är att risknivån för företaget är låg, något som dock även gäller för 

kontrollmöjligheterna. Denna metod utesluts eftersom undersökningsföretag är 

tjänsteföretag vilket inte ger dem möjlighet att exportera den slag av vara.  

 

Etableringsform 

Fyra av de studerade företagen gjorde en direktinvestering på den ryska marknaden, det 

vill säga utifrån vår analys använt den hierarkiska metoden. IBIC och Human Search 

startades genom Greenfield, dvs. helt från grunden. Denna metod innebär att man har 
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100 % ägande och kontoll. Hela etableringsprocessen sköts internt136. Samtidigt medför 

denna metod växande kostnader och större risktagande. Detta sätt anses vara dyrast att 

etablera sitt företag på. Det kräver tid och olika resurser för att skapa nödvändiga 

kontakter, nätverk, kundkrets och så vidare. Är man liten och okänd aktör på den nya 

marknaden kan det ta flera år att etablera företaget och skapa position på marknaden, 

enligt Henrik Hjelm, Eastnet.  Brunswick valde också att starta företaget från grunden 

på samma sätt precis som IBIC och Human Search. Även om denna metod är dyrast kan 

det ge större vinst för att man själv bestämmer företagets framtid och slipper de höga 

omkostnader som man skulle få vid ett förvärv. Dessutom är man oberoende av andra 

partners och behöver inte anpassa sig efter deras önskemål om man skulle gå in i Joint 

Venture.  

 

Kentor och Företag X valde också den hierarkiska metoden. De etablerades genom ett 

förvärv av redan etablerade företag. Att förvärva ett företag är dyrt men samtidigt får 

man tillgång till redan etablerade nätverk, eftersom det redan finns en kundkrets och 

företaget har redan positionerat sig på marknaden. Denna metod är väldigt kostsam. Att 

förvärva ett bolag är alltid dyrt. Det tar tid innan man kan hitta ett företag som är bra 

och motsvarar ens krav. Företag måste ha bra organisation och god kompetens inom sitt 

område. Man kan åka på stora omkostnader om man blir tvungen att omorganisera i det 

förvärvade företaget om det saknas den kompetens som efterfrågas. Även om denna 

metod är dyr så är detta det enklaste sättet och det kan det bli billigare i längden. Det 

förvärvade företaget har redan gått igenom etableringsprocessen som kan bli svår om 

man saknar erfarenhet och kontakter.  

 

Eastnet valde att etablera sig genom mellanhandsmetoden. Denna metod handlar i första 

hand om kunskapsöverföring. Ägandet, och därmed risken, delas mellan producenten 

och den lokale affärspartnern137. Metoden innefattar två eller flera aktörer, som går 

samman antingen genom att skapa ett separat dotterbolag med gemensamt ägande, (joint 

venture) eller genom utökat samarbete för att dela på investeringskostnaderna 

(strategisk allians). På så sätt kan alla inblandade dra nytta av varandras kunskaper eller 

teknologi och risken bli mindre138. För Eastnet handlar det mer om strategiska allianser 

                                                 
136 Hollensen, S, 2001, s 273 
137 Hollensen, S, 2001, s 262 
138 Hollensen, S, 2001, s 273 
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än om joint venture, eftersom inga gemensamma investeringar gjorts i uppbyggnaden av 

verksamheten. Eastnet är en nätverksorganisation. Detta etableringssätt är mindre 

kostsamt och innebär mindre risktagande då man samarbetar med andra partners. 

Samtidigt kan det innebära att man måste anpassa sig till sina partners krav och man är 

beroende av dem. Man har mindre kontroll över hur processen går. 

Strategisk handling 

Företaget Brunswick var en pionjär inom aktiemarknaden i Ryssland. Det var det 

företaget och konkurrenten CSFB som skapade hela denna marknad. Det var deras 

största fördel att vara först på en ny marknad. Processen startades i en liten skala men 

började med tiden ta högre varv. En viktig strategi för Brunswick var att de var de första 

som började själva ta kontakt med sina kunder medan deras konkurrenter satt och 

inväntade att kunder skulle komma till dem. Det var just den kontakten med ryska 

företag som avgjorde hela processen.  

 

För IBIC handlade det mest om att marknaden var ung och attraktiv. Joakim Sjölund 

kände att genom att starta företag från grunden kunde han kontrollera utvecklingen från 

första början. IBIC: s strategi var att samarbeta med västeuropeiska företag. För Human 

Search handlade det om att komma in på en ny marknad där efterfrågan på olika 

experter var stor. Genom rekryteringen av Henric Nilsson som var expert på den ryska 

marknaden kunde man etablera företag och skapa förbindelser med nödvändiga aktörer. 

 

Kentors motiv var att komma åt den ryska delen i den verksamheten. Primära målet var 

att komma åt den ryska marknaden för att det finns lägre produktionskostnader där. Det 

handlade om produktionskontor där man kunde göra större delen av utveckling av 

projekt i Ryssland. Marcus Landgren var nyckelpersonen på det förvärvade företaget. 

Han hade redan kunskap om den ryska marknaden, nätverk av olika aktörer och det var 

det som Kentor ville komma åt när de förvärvade Marcus Landgrens bolag. Företaget X 

köpte upp ett ryskt konsultbolag i Sankt Petersburg. De såg att det fanns möjligheter på 

den ryska marknaden, som de såg som en tillväxtmarknad där det fanns behov av 

förbättringar inom alla branscher. Detta konsultbolag valde att köpa upp ett befintligt 

företag, eftersom kompetensen redan fanns i företaget, som var ledande inom sin 

bransch. 
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För Eastnet handlade det om strategiska allianser. Eastnet är en nätverksorganisation 

och har samarbete med andra ryska företag. De har inget formellt dotterbolag i Ryssland 

utan det är ett personligt nätverk av medarbetare som VD har arbetat med under några 

år. Eastnet planerar att starta ett dotterbolag men enligt VD:n behöver verksamheten 

några år för att riktigt etablera sig för att kunna bära kostnaderna för att vara 

dotterbolag.  

Gemensamt för alla företag var att det ändå var kostsamt att etablera sig på den ryska 

marknaden. Etablering i Ryssland kräver att man har god kunskap om marknaden av 

någon form. Det krävs tid och finansiella resurser för att skaffa denna kunskap. Att 

förvärva eller starta företag från grunden kräver tid och pengar. Det tar lång tid för att 

skapa nätverk, kundkrets och liknande.  Man får finansiera mycket till att skapa 

förbindelser med nödvändiga aktörer. För alla företag var det en självfinansiering. Det 

som avgör företags val av strategi är deras resurser som de innehar. Att förvärva företag 

är dyrt men man sparar tid och pengar i längden, jämfört med om man skulle starta 

företag från grunden. Man får tillgång till befintliga kontakter och nätverk. Startar man 

från noll krävs det mer tid och mer resurser för att komma in på marknaden och skapa 

nätverk med alla aktörer.  Kunskap och erfarenhet är avgörande i detta fall. 

Affärsförbindelser   

Etableringen på en ny marknad handlar mycket om att skaffa sig och utveckla relationer 

som företaget behöver för att etablera sig och driva sin verksamhet. Det tar tid och 

kräver resurser för företag att etablera och vidareutveckla utbytesrelationer med 

varandra. För ett nytt företag kan det vara besvärligt att etablera nya nätverk med tanke 

på att de olika företagen redan har etablerade relationer med andra företag. För att bryta 

deras relationer och skapa nya med sitt eget företag måste man kunna erbjuda dem 

något bättre eller det som de inte har. De etablerade nätverken kan försvåra det nya 

företagets överlevnad139. Enligt nätverksteorin som avser affärer mellan företag består 

marknader av en samling kopplade utbytesrelationer mellan aktörer som kontrollerar 

resurser och genomför aktiviteter140. Dessa relationer kan ta en annan form än man är 

van vid på hemmamarknaden. Alla marknader är unika och dessa relationer kan ha olika 

betydelse vid etableringen på en ny marknad. Företag är omringande av olika aktörer 
                                                 
139 Mattsson, L-G & Hulten, S, 1997, s 17 
140 Håkansson & Johansson; Axelsson, 1992, ur Bagelius, N, 2003, s 139 
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såsom, myndigheter, banker, andra företag och så vidare. Man måste anpassa sig till de 

rådande förutsättningarna. Strukturen på personliga och professionella relationer kan 

vara annorlunda på olika marknader.  

Undersökningen visade att det är avgörande med nätverk och personliga relationer för 

företags etablering i Ryssland.  Under sin vistelse i Ryssland skapade Joakim Sjölund 

ett litet nätverk i Ryssland och det var detta nätverk som var betydelsefullt vid 

etableringen av IBIC. Kontakten med den svenska banken var väldigt viktig för 

finansieringen av företaget, eftersom VD fick ta lån på den svenska banken för att det 

var svårt att få lån i Ryssland. För Human Search var det avgörande kontakten med 

Exportrådet. Exportrådet hade genomfört en marknadsundersökning. Enligt Henric 

Nilsson är det viktigaste med en marknadsundersökning att man hittar potentiella 

kunder, om man inte redan har en kundkrets. Nyckelpersonen för etableringen av 

Human Search var den rekryterade country manager. Han hade stor erfarenhet av den 

ryska marknaden och genom honom kunde företag skapa det nödvändiga 

kontaktnätverket. Genom Henric Nilsson hittades kontor, anlitades redovisningsbolag 

och anställdes medarbetare.  

För företag X och Kentor var det förvärvet som var avgörande för deras etablering. 

Genom förvärvet fick man tillgång till alla nätverk som de förvärvade företagen hade. 

Nyckelpersonen för Kentor var Marcus Langren. Det var han som hade erfarenheten 

och kontakter med andra aktörer i Ryssland. Det som har varit avgörande i Easnets 

etablering var det kontaktnätverket som Henrik Nilsson byggde upp under tiden då han 

arbetade på det kommunala bolaget. För att kunna driva en verksamhet av den typen så 

måste man ha personliga kontakter med Ryssland. De nya kontakterna utgick från de 

befintliga kontakterna sen byggdes det vidare på dem och utvecklades under rysk 

målsättning.  

Personliga relationer 

Alla tillfrågade företag tyckte att samarbete med ryska partners går bra men att det finns 

skillnader. Enligt Joakim Sjölund VD för IBIC, är affärsrelationer mindre transparanta, 

mer auktoritära och toppstyrda i Ryssland. Henrik Hjelm menar att relationer i Väst 

byggs på kvalitet och på rekommendationer, och det är mer strukturerat. I Ryssland är 

det mer informellt, och personliga relationer är viktiga. Man får investera mer tid i de 

sociala relationer och aktiviteter. I Ryssland handlar det mycket om tillit och man 
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försäkrar relationer mer än vad man gör i Sverige. Det tar tid att bygga en relation. 

VD:n för Kentor east har haft flera företag med ryska partners men de har haft olika 

ingångsvärden. Man blev tvungen att bryta detta samarbete. Ryska affärsmän tänker 

kortsiktigt vilket är en källa till många problem.  Markus Landgren menar att ryska 

affärsmän är opportunistiska. Finns det affärsmöjlighet för att vinna pengar så går 

samarbetet bra.  Alla beslut fattas mycket snabbare än i Sverige. Alla tillfrågade företag 

har kontrakt med sina samarbetspartners och de flesta tycker att det fungerar bra. Men 

de menar att det fortfarande är de personliga relationerna som man ska förlita sig på och 

inte kontrakt. Kontrakt råder de att ha som en försäkring. 

Intresseutbyte  

Att skaffa sig nätverk kan vara tidskrävande. När man är ett nytt företag och är första 

gången på den internationella marknaden kan det vara besvärligt att etablera nya nätverk 

med tanke på att de olika företagen redan har etablerade relationer till andra företag. 

Företaget måste motivera andra inblandade företag att knyta relationer och hitta nya sätt 

att nå fram till dem. Nätverksteorin bygger på ömsesidiga relationer med företag, där 

alla har nytta av varandra. Genom att komma med något nytt som företag behöver men 

inte har kan man skapa en ny relation. Med hjälp av sina erfarenheter och kunskaper 

kunde de tillfrågade företagen skapa relationer genom att erbjuda sina lösningar/tjänster 

till andra aktörer på marknaden. Att komma med rätt produkt i rätt tid är en viktig 

förutsättning för att skaffa sig kontakter vilket i sin tur leder till en lyckad etablering. 

Roman Shern på det ryska konsultbolaget menar att alla människor har sina egna och 

professionella intressen.  Har man en god affärsidé att erbjuda, går ryssen lätt med på 

kontakt.   

Företaget Brunswick var en pionjär inom aktiemarknaden i Ryssland. Det var deras 

största fördel att vara först på en ny marknad. Gemensamt för alla företag var att de 

kunde erbjuda sina ryska partners konsulttjänster med en lång tradition och god kvalitet 

från Väst. Eftersom konsultbranschen inte har lång tradition i Ryssland, upplever man 

som kund att Västerländska tjänster är fördelaktiga.   

Gemensamt för alla företag var att det tog lång tid att skapa deras nätverk. Framförallt 

var man tvungen att hitta de samarbetspartners som var seriösa och som man kunde lita 

på. Man fick pröva sig fram och avbryta de relationer som inte fungerade.  Dessa 

relationer byggs mycket på tillit och man fick investera mycket i det sociala.  Affärer 
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avslutas mycket fortare, beslut fattas snabbt. Har man ett bra erbjudande kan man fixa 

en affär på kort period.  

6.3 Etableringshinder 
När ett företag etableras på en ny marknad kan det stöta på vissa hinder. Dessa hinder 

kan vara i form av politik, legala regelverk, olikheter i kulturen och mentaliteten. Alla 

dessa faktorer kan påverka etableringen och är därför viktiga vid planeringen. Att gå in 

på en ny marknad innebär en politisk risk141. Länder där politiken inte är helt stabil 

kännetecknas av snabba förändringar. Dessa politiska förändringar kan göra det svårt 

för företag att hänga med och anpassa verksamheten efter dem. Därför är det viktigt för 

företaget att ständigt bevaka staten och dess lagar för att examinera om dessa 

lagändringar kan ge effekt på etableringen142. Tidigare har det diskuteras hur företag 

ofta först etablerar sig i länder som befinner sig på ett kort psykiskt avstånd eftersom 

skillnaderna mellan dessa länder och det egna landet är relativt små och det därför är 

lättare att förstå verksamheten där. Ett vanligt antagande är att ju större skillnaderna 

mellan olika länder är, desto svårare har man att förstå varandra, dvs. att 

kulturrelaterade problem skulle öka ju större det kulturella avståndet är143. 

De förutsättningar som har haft sin största påverkan av tillfrågade företags etablering i 

Ryssland var den föränderliga lagstiftningen, byråkratiska och juridiska enheter samt 

annan organisationskultur. 

6.3.1 Statligt regelverk 
Myndigheter  

Den största svårigheten med att starta företag i Ryssland är juridiska systemet. Ryssland 

har ett strängt lagsystem speciellt när det gäller etableringen av utländska företag på den 

ryska marknaden. Staten kan hindra och begränsa nya etableringar m h a lagar och 

tillstånd. Det kommer in nya lagar hela tiden och att det sker ändringar i de existerande 

lagarna, vilket gör det svårt för företag att hänga med. Företag måste vara flexibla och 

anpassa sig till rådande villkor. 

Det är många olika myndigheter som en företagare måste ta kontakt med när det gäller 

de juridiska delarna avseende företagsetablering. De ryska myndigheterna är inte alltid 

                                                 
141 Hollensen, S, 2001, s 133 
142 Hollensen, S, 2001, s 153 
143 Johanson, J et al., 2002, s  159-160 
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direkt villiga att ge service och information vilket gör att goda kontakter måste finnas 

för att få support, stöd och information. Kontakter med myndigheter är omständligt 

enligt Eastnet, speciellt med de institutionella regelverken, kommersiella regelverken, 

banken och sådant. Den ryska lagstiftningen förändras och det kan den göra plötsligt. 

Enligt Henrik Hjelm måste företag anpassa sig till de förändringarna och då får man 

börja om med en del av etableringsprocessen efter de nya reglerna. Bara för att öppna 

ett kapital-bankkonto i Ryssland kan ta några veckor, t o m månader. Varje steg kräver 

handpålägg.  Det är en process att ta sig igenom.  Det krävs visum och arbetstillstånd för 

att kunna driva företag i Ryssland. Man ska ha kontakter med ryska myndigheter, man 

ska känna till vilka handlingar som ska skrivas, hur de ska skrivas, vilka stämplar som 

ska stämplas. Det händer ständiga lagförändringar och byte av myndigheter och det blir 

svårt att hänga med. 

IBIC och Human Search hade anlitat en rysk advokat som ordnade alla formaliteter. 

Enligt tillfrågade företag så är det dyrare än i Sverige att ta hjälp av en juridisk person 

men som utländsk företrädare kan det vara svårt att klara det på egen hand. Det är 

många olika dokument som måste ordnas och varje misstag innebär att processen 

förlängs. VD: n för Kentor och för Estanet anser att informationen som man får från 

myndigheterna är bristfällig. Myndigheter är inte alltid tillmötesgående. Det går att ta 

reda på informationen från de offentliga källorna men det är en omständlig process. Det 

är betydligt enklare att anlita någon som kan regelverket. 

Både Företag X och Kentor valde att ta hand om den juridiska biten själva. De hade en 

kollega som kunde ryska språket och som hade kunskap om den ryska marknaden. Det 

var Kentors partner som hade kontakt med ryska myndigheten. Anledningen till det var 

att det är dyrt att ta hjälp av lokal expertis och det räcker med om man har en person 

som har erfarenheter av Ryssland. Anledningen till varför företaget X valde att ordna 

det själva och inte att anlita en konsult var att konsulter brukar lösa allt med pengar.   

Korruption  

Alla tillfrågade företag ansåg att korruption är ett stort problem i Ryssland. Det är 

framförallt stort problem för landets välbefinnande. Korruption kan man se överallt 

både hos de statliga enheterna och inom företag. Enligt Kentor kan allt lösas med 

pengar i Ryssland. Marcus Landgren har själv stött på problem med polisen som han var 

tvungen att muta sig ur då polisen stoppade honom som misstänkt för knarkinnehav.  
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VD på konsultbolaget X menade att den besvärliga processen hos myndigheterna när 

man ska ta fram alla nödvändiga dokument kan lösas genom att man betalar 

myndigheten eller om man ger en liten gåva som parfym. Han menade också att 

konsulter som företag anställer för att ta kontakten med myndigheterna brukar fixa alla 

papper men de fixar det genom att betala.  VD:n på Kentor berättade om ett företag som 

sysslade med importering av exotiska växter och för att slippa den besvärliga 

tullprocessen anlitade detta företag en tullagent. ”Det är så man gör i Ryssland, man 

betalar någon att göra ”dirty work”. VD för Konsultbolag X menar att de har haft 

kunder som ville hålla på med det slags av aktivitet, dem tackade man ”nej” till. Enligt 

VD så finns det stor efterfrågan på marknaden och det finns kunder som är seriösa. 

Enligt Roman Shern VD på det ryska konsultbolaget är det inte så lätt att muta 

myndigheter. Bara för att man ger en gåva betyder inte att personen binder sig för att 

utföra den tjänsten som den beds att göra. Ryska tjänstemän är försiktiga när det gäller 

att överträda straffrätsliga ansvaret. Detta fenomen sker oftast via mellanhänder och via 

flera system. Dessutom finns det numera en lag i Ryssland om att alla gåvor 

motsvarande 3000 rubel (750 SEK) ska ges bort som förmån till den statliga 

organisationen. Därför ska man inte förvänta sig att en gåva som är värd mindre än detta 

belopp skulle på något sätt påskynda processen.  

Alla tillfrågade företag har berättat att de inte har haft några problem med korruption. 

Man kunde se och höra om det runt omkring men det är inget som har drabbat själva 

företaget. Enligt respondenterna så har de inte behövt ”tämja på reglerna” för att skynda 

på processen. Företagen har undvikit korruption genom att tacka ”nej” till sådana 

aktiviteter. Enligt de tillfrågade gjordes allt enligt lagen och regler vilket har tagit längre 

tid men enligt respondenterna så man vinner på det i längden.  

Bokföringssystemet 

När man har etablerat ett bolag då ska man följa rysk skattelagstiftningen. Eftersom i 

Ryssland använder man ett annat ekonomisystem blir det en dubbelbokföring för de 

tillfrågade företag. Det ryska bokföringssystemet kan vara problematiskt för 

västerländska företagare. Det är mer manuellt, det är fler rapporter att fylla i än vad det 

är i Sverige. Det är fler skatter att ta hänsyn till. Mer krävande arbete med 

redovisningen. Man ska kunna rapportera dottersbolags redovisning så att den även 

passar in den svenska ekonomiska redovisningen.  Marcus Landgren menar att ryska 
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ekonomisystem är anpassad i syfte för skattemyndigheterna kontrollera vad företaget 

gör. Medans i Sverige används ekonomisystem mer som ett styrredskap för att få 

resultat räckning och balansräcknig för att kunna styra resultat.  

Roman Shern förklarar att i den ryska bokföringen förutom den ekonomiska 

redovisningen ingår det beskattning, vissa typer av statistiska rapporter samt 

personallöner. Om det blir en lagändring i någon av dem kommer det att påverka 

redovisningen. Men förändringar i själva reglerna och principerna för redovisning sker 

inte så ofta, och oftast är de inte omfattande. För de stora förändringarna som sker tar 

det några månader eller år innan de träder i kraft. Så om det skulle ske en lagändring i 

bokföringssystemet så skulle alla företag hinna förbereda sig för dem.   

Skatter  

Man betalar olika skatt i Ryssland. Dessa skatter är lägre och mer fördelaktiga än i 

Sverige. Enligt respondenterna är det lite komplicerat att följa och hantera dem. Man får 

en högre kostnad för att redovisa dem än om man skulle få det i Sverige. Alla tillfrågade 

företag uppger att de betalar alla skatter enligt det ryska skatteregelverket. VD: n för 

Företaget X berättade att på det förvärvade företaget fanns anställda som fick svarta 

löner. Dessa sparkades. VD: n anser att det är meningslöst att betala svart i Ryssland då 

skatterna redan är så låga. Marcus Landgren menar att de flesta av deras konkurrenter, 

både ryska och utländska, inte betalar någon skatt. De flesta företag bedriver svarta 

affärer till 90 %.  Lägger man ihop alla skatter blir det mycket pengar i slutändan. 

Många företag i Ryssland är registrerade på Cypern för att länderna har 

dubbelbeskattningsavtal, Brunswick är inget undantag. Utan att bryta mot den krångliga 

ryska skattelagstiftningen har företaget ändå årligen lyckats komma ned i en måttlig 

vinstbeskattning, ungefär på samma nivå som i Sverige. 

Gemensamt för alla företag var att de hade anlitat en rysk ekonomiansvarig som hade 

koll på bokföringen. Det är viktigt att ha en kunnig person som kan det ryska 

regelverket och som kan hantera de lagändringarna som sker. Med tanke på att ryska 

och svenska bokföringssystemet skiljer sig måste företag vara beredda på att ha 

dubbelbokföring och anpassa dem till kraven från båda länderna.  
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6.3.2 Kulturellt avstånd 
En annan viktig faktor när det gäller en ny etablering är organisatoriska och kulturella 

skillnader. För att kunna skapa goda relationer med de lokala aktörerna är det viktigt att 

ha kunskap om de kulturella dimensionerna för att kunna agera på rätt sätt i olika 

situationer.  

Alla tillfrågade företag hade ryska anställda. Alla tillfrågade företag ansåg att det var en 

utmaning att rekrytera rysk personal. Den kompetens som efterfrågades var att anställda 

hade rätt utbildning och hade erfarenheter både av den ryska och västerländska kulturen. 

IBIC, Human Serach och Kentor rekryterade in personal via platsannonser och 

rekryteringsföretag. Det var lättare för Kentor och Företaget X att hitta kompetent 

personal. Det bolaget som Företag X hade förvärvat var redan ledande inom sin bransch 

och hade redan kompetenta anställda. De som inte passade in fick gå, och man 

rekryterade ny personal. Eftersom Kentor arbetar inom IT, var det viktigt att anställda 

hade den tekniska kunskapen. I IT branschen arbetar man internationellt, så därför hade 

de redan erfarenhet inom internationell handeln. IT- branschen utvecklas väldigt fort 

både i Ryssland och i Sverige, och därför var det inga skillnader i den tekniska 

kunskapen.  

De medarbetare som arbetar på Eastnet har VD:n träffat under årens gång. Enligt Henrik 

Hjelm är det de som är nyckelpersoner och en viktig resurs vid etableringen. Det är de 

som har kompetensen och det är de som ska utföra själva praktiska arbetet på plats. 

Eftersom både Eastnets och IBIC: s kunder är västerländska företag, var det viktigt att 

anställda hade erfarenheter av den västerländska kulturen. Kulturerna är olika, kraven 

från västerländska partners skiljer sig från kraven från ryska partners. Det gäller att 

överbrygga, leverera efter det västerländska kravet och att man måste producera utifrån 

ryska förutsättningar. Att anställa rysk personal kan underlätta vid etableringen. De har 

lokalkännedom vilket kan underlätta när man till exempel ska hitta en bra lokal och 

behöver kunskap om marknadssituationen eller hur affärerna görs i landet.  

Organisationskultur  

Alla tillfrågade företag ansåg att det är stora kulturella skillnader inom organisationen.  I 

den traditionella ryska företagskulturen råder auktoritär företagskultur. Den är 

hierarkisk och byråkratisk. Besluten fattas av chefen och det uppmuntras mindre 

initiativtagande hos anställda. Men det finns även moderna organisationer som präglas 
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av västerländsk organisationskultur. Det skiljer sig i arbetssätt mellan ryssar och 

svenskar. Både Kentor och Eastnet ansåg att det är deras främsta arbetsuppgift att arbeta 

varje dag och överbrygga de skillnaderna. Man måste ha väldigt detaljerat ledarskap. 

För att undvika hierarkin har Marcus Landgren gjort en platt organisation, där det inte 

finns många chefer. Det är han själv som är chefen, och det finns vissa grupperingar 

inom organisationen. VD: n försöker pusha sina anställda att ta egna initiativ och arbeta 

mer självständigt. Det tar tid och man måste ha tålamod. Marcus Landgren är i Ryssland 

halva sin tid för att ha koll så att saker blir gjorda på ett rätt sätt. Även om det finns en 

chef som har koll på dem i Ryssland så är han ryss och man vill ha skandinaviskt 

management. Man har skolat honom mycket och nu gör han sina uppgifter väldigt bra.  

Eastnet arbetar med andra konsultföretag så det finns en rysk chef som har överblick 

över situationen. Men själva ledningen sker från Sverige genom kommunikation via e-

post, telefon och via möten med jämna mellanrum. De har enbart en chef som 

kontrollerar.  Henrik Hjelm har direkt kontakt med sina medarbetare och för att ta 

kontakt med de anställda på andra företag pratar han med den ryska chefen. Enligt VD:n 

måste han ändå ha mycket detaljerat ledarskap. Det finns inte alltid tillräcklig precision i 

det ryska ledarskapet, men man behöver inte ha fysisk närvaro hela tiden, utan man 

måste vara där ibland och hålla igång relationerna.   

Henrik Hjälm har också utbildat sina medarbetare med ett västerländskt sätt.  Han har 

använt mycket feedback till sina anställda. Detta har fått dem att utvecklas till att ta sina 

egna initiativ. Men det är en process som är oerhört kostsam och som alla företag måste 

räkna med. Det krävs mycket investering i tid för att utbilda personal och för att utbilda 

nätverket. Förutom att utbilda måste man försöka ta bort den tidigare kunskap som 

Henrik Hjälm benämner som ”felaktig”. Och det kan fungera i mer eller mindre 

utsträckning individuellt. Sen måste man utbilda med det nya och det är en 

kraftanställning. Efter att Henrik Hjelm hade utbildat sina medarbetare kunde han 

släppa dem mer fritt. Både Eastnet och IBIC känner att de inte behöver närvara där hela 

tiden. 

På företaget X i Sverige fanns det redan fem stycken medarbetare med ryskt ursprung 

och det var de som följde med till Ryssland och leder det ryska företaget. Företaget X 

anpassade sig inte så mycket till de ryska normerna i den mån att det skulle påverka 

deras resultat utan de fortsatte på det västerländska sättet att driva organisation och hade 
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kompetenta anställda. Viss omskolning krävdes men det är svårt att omskola människor 

som är vana att arbeta på ett visst sätt. Enligt VD: n finns det många äldre t.ex. 

ingenjörer och det är svårt att omskola dem. Därför satsade man istället på dem som 

kunde det västerländska sättet.  

Att anställa en utländsk medarbetare kan bli kostsamt för arbetsgivaren enligt Roman 

Shern. Man betalar högre arbetsgivaravgift för en utländsk anställd och för arbetstagare 

är det högre inkomstskatt. Det krävs även mer pappersarbete. Har man en utländsk 

arbetstagare måste man hjälpa honom att hitta en bostad, hjälpa honom med det ryska 

språket och anpassning. Om den utländska arbetstagaren genom kvalitén på sitt utförda 

arbete kan täcka alla dessa extra kostnader och även få större vinster än de ryska 

arbetstagarna, så är det bättre att anställa en utländsk medarbetare. Kriterium är vinsten 

som en anställd tillför. För att kunna arbeta och skapa nya relationer på den ryska 

marknaden är emellertid den ryska medarbetaren mer kvalificerad än en utländsk. 

Språk  

Enligt Eastnet och Kentor är ryska språket avgörande i Ryssland. Som svensk företagare 

måste man ha tillgång till det ryska språket i någon form. Enligt Eastnets VD så går det 

att etablera sitt företag i Ryssland utan kunskap i ryska, men då måste man ha tillgång 

till någon mäklare, både engelsk och rysk talande. VD:n menar att det inte går att skicka 

in en engelskspråkig medarbetare som ska bygga verksamheten i Ryssland. Ryska 

språket är dominerande i Ryssland och all kontakt med myndigheter, banker och 

samarbetspartners sker på ryska. Därför är det viktigt att ha medarbetare som kan ryska. 

Det är en fördel att man själv kan det ryska språket.  

Marcus Landgren menar att kunskaper i det ryska språket behövs för att överleva i 

Ryssland. Engelskan fungerar bättre och bättre i Ryssland. Det är framförallt den yngre 

generationen som har goda kunskaper i engelska språket.  Kentor, IBIC och Företag X 

upplever att som chef klarar man sig med engelska. Alla företag hade valt ut 

medarbetare som kunde både ryska och engelska, vilket underlättade vid ledningen och 

etableringen.  För Kentor var det väldigt viktigt att deras anställda kunde engelska, 

eftersom deras kunder är internationella företag. 

Alla företag upplevde inte de kulturella skillnaderna som något stort problem, men det 

kunde ha varit lättare om de inte fanns. Gemensamt för alla företag var att de hade ryska 
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anställda med en västerländsk ledning. Det var en utmaning att jobba med ryssarna men 

samtidigt spännande och roligt. Man ska försöka förstå sig på den ryska kulturen. Man 

ska åtminstone ha intresse av att lära sig kulturen och språket. Det kan hjälpa att bemöta 

en person på ett annat sätt och ta reda på saker och ting ur en annan infallsvinkel. Det 

gäller att komma in i det dagliga ryska affärslivet och ju mer förståelse företag har av 

processen, desto mer lyckas man med etableringen. Genom att rekrytera rysk personal 

kan man komma över de kulturella barriärerna men i grunden så kan det ändå vara 

svenska värderingar som präglar organisationen.  

8. Resultat och diskussion  
Syftet med denna studie är att genom att studera etableringsprocessen av svenska 

tjänsteföretag i Ryssland, kartlägga de förutsättningar som finns på den nya marknaden. 

Syftet är också att beskriva hur svenska företag har hanterat etableringen och de 

eventuella hindren.   

Denna studie visar att företag valde att gå in på den ryska marknaden, eftersom den är 

omogen och det finns möjligheter i de flesta branscher. Ryssland är dessutom ett 

lågkostnadsland. När företag väljer att internationalisera sig behöver de inte alltid följa 

alla steg som betonas i exempelvis internationaliseringsmodellen. Idag är det många 

som väljer att starta sin verksamhet direkt på den nya marknaden istället för att börja 

med export och sedan stegviss öka sitt engagemang.  

Det som krävs är att undersöka de möjligheter och hinder som finns och utifrån 

marknadens förutsättningar välja den rätta strategin för etablering. Man ska ta vara på 

de möjligheter som finns istället för att ta marknaden steg för steg. I länder där det sker 

förändringar och råder instabilitet ska man agera snabbt, förutsättningarna för en lyckad 

etablering kan förändras under tidens gång. Att agera på en växande marknad innebär en 

risk men samtidigt innebär det stora möjligheter. Därför ska man passa på och agera 

direkt för att går miste om sin chans. Man ska vara beredd på att anpassa sig till de 

förändringar som kommer upp på vägen till en lyckad etablering. 

Att etablera sig i Ryssland kräver ingående kunskaper i hur den ryska marknaden och 

näringslivet fungerar, vilket kan ta lång tid att lära sig. Anledningen till detta är att 

kunskapen inte finns att hämta på annat sätt än genom egna eller andras erfarenheter. 

Genom sin närvaro kan man kontrollera och hantera de förändringar som uppkommer. 

Om man personligen saknar denna kunskap om marknaden då måste man ha en 
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samarbetspartner eller anlita någon som har den erfarenheten. Att komma till en ny 

marknad utan erfarenhet och kunskap är ett stort misstag. 

 

Valet av strategi avgörs av vilka resurser som företag tillhandahåller. Alla strategier är 

mer eller mindre kostsamma. De resurser som krävs vid etableringen är framförallt 

kapital och nätverk av andra aktörer. Att starta företag från grunden innebär att man 

måste starta från noll. Detta sätt anses vara dyrast att etablera sitt företag på. Det kräver 

tid och olika resurser för att skapa nödvändiga kontakter, nätverk, kundkrets och så 

vidare. Företag måste stå ut med de kostnader som tillkommer när man etablerar ett 

dotterbolag. Samtidigt kan denna metod ge större vinst för att man själv bestämmer 

företagets framtid och man behöver inte anpassa sig till andras normer. Att förvärva ett 

företag är också dyrt, men är det enklaste sättet att etablera sig. När man köper ett 

företag som redan är etablerat har det redan gått igenom etableringsprocessen. Genom 

förvärv får man tillgång till alla nätverk och samarbetspartners vilket sparar tid och 

pengar. Det finns redan en etablerad organisation. Man kan behöva omorganisera inom 

företaget för att anpassa det till sina önskemål. Därför är det viktigt att förvärva ett bra 

företag så att man slipper höga omkostnader. Även om denna metod är dyrt så vinner 

man på det i längden. Är man ett litet företag och inte har tillgång till stort kapital kan 

man fundera ut ett billigare sätt att etablera sig på t. ex i form av strategisk allinas då 

man delar på kostnaderna och riskerna med andra partners. 

 

Kontakter och olika nätverk är viktiga när det gäller etableringen i Ryssland. Om man 

saknar ett väletablerat nätverk kan det ta lång tid innan man har lyckats med sin 

etablering. Att träda in i Ryssland utan ett nätverk är lika med misslyckad etablering. 

Man måste ha tillgång till någon som har kontakter. Det finns konslutbolag som man 

kan vända sig till. Det är dyrt men att misslyckas med etableringen är ännu dyrare. Att 

skapa ett nätverk kräver tid. Det gäller att hitta seriösa samarbetspartners som man kan 

lita på. För en ny aktör på en marknad kan det bli svårt att etablera affärsrelationer. För 

att kunna träda in i nätverk av nya relationer måste man väcka intresse bland olika 

aktörer.  Man måste kunna erbjuda dem något som de inte har och är i behov av. 

Förutom det måste man aktivt underhålla sina relationer. Det sociala engagemanget och 

tillit är väldigt viktigt vid skapande av affärsrelationer i Ryssland.  
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De största svårigheterna som uppkom vid etableringen i Ryssland var den statliga, 

juridiska enheten och en annan organisationskultur. För att etablera ett företag i 

Ryssland krävs det olika formaliteter. Det är ständig dokumentation och ”handpålägg” 

som krävs. Kontakten med myndigheter och det legala systemet är inte alltid lätt. 

Myndigheter är inte alltid tillmötesgående och den information som man får är 

bristfällig. De ständiga förändringarna i lagarna gör det inte lätt vid etableringen i 

Ryssland.  För att motverka detta rekommenderas företag att anlita en lokal legal expert 

som känner till vad och hur allt ska göras och som kan hantera denna situation. Detta 

sätt är inte billigt, men det blir billigare om man har en rysktalande affärspartner som 

kan kontakta myndigheter och som vet hur saker ska göras. Man kan ta hand om det 

själv men det skulle ta längre tid. Som utländsk företrädare är det väldigt svårt att ordna 

allt själv, framför allt om man inte kan ryska språket. 

 

Det ryska bokföringssystemet var också ett problem för utländska företagare. Det skiljer 

sig mycket från den västerländska. Det är fler rapporter och dokument som ska 

redovisas.  Att ha ett dotterbolag i Ryssland innebär att man måste ha dubbelbokföring. 

Man måste anpassa till båda de två till ländernas krav. Det som tillfrågade företag hade 

gjort var att de hade anlitat en kunnig ekonomiansvarig som kunde redovisa enligt rysk 

redovisningssed.  

 

Ett annat problem som företag upplevde var de kulturella skillnaderna inom 

organisationskulturen. Den ryska affärskulturen präglas av hierarki där det är chefen 

som bestämmer. I en rysk organisation uppmuntras det minde till initiativtagande och 

självständigt arbete. Det som gjorde det svårt för företag var att hitta kompetent 

personal som kunde både den ryska och västerländska kulturen. Man var tvungen att 

omskola personalen så att de kunde leverera efter västerländska krav. Det tar tid och det 

krävs tålamod. Det är något som alla företag bör ta med som en extra kostnad. 

 

Ryska språket ansågs inte vara ett stort problem. Det är viktigt för att kunna leva i 

Ryssland. Eftersom det ryska språket är dominerande i landet sker all kontakt med 

myndigheter och samarbetspartners på ryska. Att klara sig på engelska räcker inte till. 

De tillfrågade företagen använde sig av rysktalande kollegor. Dessa kunde både ryska 

och engelska vilket var viktigt för företagen eftersom ingen av tillfrågade personer 

kunde ryska så pass bra att man skulle klara allt på egen hand. Engelska var viktigt för 
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att själv kommunicera med medarbetare och därför att kundkretsen bestod av 

internationella företag. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det var en lyckad etablering för alla företagen. 

Det tog sin tid och det krävdes olika resurser, men samtidigt gav det stora 

affärsmöjligheter för de svenska företagen. 

8.1 Reflektioner  
Efter den utförda undersökningen kan man dra slutsatsen att de viktiga förutsättningarna 

på den ryska marknaden var: 

Marknadens och företagets förutsättningar.  

Det är viktigt för företagen att skaffa sig så bra information som möjligt om den nya 

marknaden. Möjligheter och hinder behöver identifieras, för att förstå vilka 

förutsättningar den nya marknaden bjuder. Först efter det kan strategierna väljas. Det 

viktigaste vid etableringen i Ryssland är att man har en plan över hur den ska 

genomföras, och att man har en eller ett par inhemska personer som kan vara 

behjälpliga.   

Anpassa verksamheten efter den aktuella marknaden. 
Alla marknader är unika och man måste anpassa sin verksamhet till den aktuella 

marknaden. Man ska anpassa sig både till marknaden och till den nya kulturen.  

Produkten eller tjänsten som erbjuds måste motsvara marknadens efterfrågar. För att 

kunna skapa goda relationer med de lokala aktörerna är det viktigt att ha kunskap om de 

kulturella dimensionerna för att kunna agera på rätt sätt i olika situationer. Samtidigt 

måste man förstå generellt vad som gäller i det land som man befinner sig i och anpassa 

sig till den nya miljön. 

Skapa affärsrelationer och ett nätverk 
Kontakter och olika nätverk är viktiga när det gäller etableringen i Ryssland. Oavsett 

om man köper upp ett befintligt företag eller om man startar företag från grunden, 

innebär båda sätten en lång rad av kontakter med myndigheter och andra ryska företag. 

Redan på ett tidigt stadium måste goda kontakter etableras med nyckelpersonerna i 

nätverket. För att kunna träda in i nätverk av nya relationer måste man väcka intresse 

bland olika aktörer. Man måste kunna erbjuda dem något som de inte har men behöver.  
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Var uppdaterad när det gäller de snabba lagförändringarna 
Snabb anpassning till förändringar är en ren överlevnadsfråga i Ryssland, där villkor 

och behov växlar plötsligt och drastiskt. För att hinna med de olika förändringarna 

uppmuntras företag att anlita en kunnig person som kan det ryska regelverket och som 

kan hantera denna situation.  

Skapa förståelse för den ryska kulturen 
Man ska anpassa sig både till marknaden och till den nya kulturen.  För att kunna skapa 

goda relationer med de lokala aktörerna är det viktigt att ha kunskap om de kulturella 

dimensionerna för att kunna agera på rätt sätt i olika situationer. Samtidigt måste man 

förstå generellt vad som gäller i det land som man befinner sig i och anpassa sig till den 

nya miljön. 

Rekrytera rysk personal  
Att rekrytera rysk personal ger företaget en profil som bättre passar in i den ryska 

företagskulturen. Den ryska personalen kan anpassa de västerländska 

företagsmodellerna till den ryska verkligheten. Eftersom ryska språket dominerar i 

landet är det värt att anställa rysk personal som kan den ryska marknaden och 

affärskulturen. Samtidigt uppmuntras svenska företag att ha en västerländsk ledning för 

effektivitetens skull. 

Avslutningsvis kan man säga att företag själva måste utvärdera vilka möjligheter och 

resurser som de tillhandahåller för att hitta bästa strategin för etablering på en ny 

marknad. Det finns en rad faktorer som man måste tänka på och utifrån sina kunskaper, 

erfarenheter och marknadens förutsättningar försöka hitta ett bra sätt för en lyckad 

etablering.  

8.2 Kritik av eget arbete. 
Det som författarna kritiserar i sitt arbete är självklart tidbristen.  Författarna var inte 

alltid eniga om hur saker och ting skulle göras. Det som gjorde det svårt vid 

undersökningen var den stora mängden av information försvårade det vid 

databearbetning. Vi anser att man har tagit med all relevant information. Författarna är 

medvetna om att undersökningen inte är tillräckligt stor för att kunna implementera den 

på alla företag. Studien är därmed representativ för en viss typ av företag, nämligen 

tjänsteföretag. Samtidigt kan det vara en utgångspunkt för andra företag som vill 

etablera sig på den ryska marknaden. 
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8.3 Förslag för vidare forskning 
Eftersom marknader är unika och kräver olika tillvägagångssätt skulle det vara 

intressant att undersöka flera företag i samma bransch som har etablerat sig både i 

Ryssland och på alla marknader. Man skulle kunna undersöka hur mycket det skiljer sig 

mellan en etablering på en närliggande marknad, som har kortare psykiskt avstånd, med 

en etablering i ett land som ligger längre bort. Det vore intressant att prata med företag 

som inte har lyckats på den ryska marknaden och undersöka varför det inte gick bra för 

dem.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till företag 
1. Berätta om företaget. 

2. Hur länge har du jobbat på den ryska marknaden? 

3. Varför valde företaget att etableras i Ryssland, de viktigaste faktorerna? 

4. Är företaget etablerad i något annat land än Ryssland? 

5. Hur har företaget skaffat kunskap om den ryska marknaden? 

6. Hade ni redan etablerat nätverk i Ryssland? Hur skapade ni nya kontakter? 

7. Har ni varit tvungna att anpassa etablering enligt ryska förutsättningar? 

8. Genom vilket bolagsform etablerades företaget? 

9. Hur går samarbete med andra aktörer på marknaden?  

10. Var det kostsamt att etableras på den ryska marknaden? Vilka resurser krävdes? 

11. Är det kulturella skillnader inom organisationen? Hur har detta påverkat etableringen? 

12. Hur har ni förebyggd de kulturella skillnaderna? 

13. Vad skiljer sig att göra affärer i Ryssland jämfört med Sverige? 

14. Hur har rekryteringen av personalen gått till? 

15. Vilka kriterier var viktiga för anställning?   

16. Är det ryska och svenska anställda? 

17. Hur sker ledningen? 

18. Har det institutionella regelverket påverkat etableringen? 

19. Hur går kontakten med myndigheterna? 

20. Är information från myndigheterna bristfällig? Hur har detta påverkat etableringen? 

21. Vad anser ni om det ryska lagsystemet? Har denna påverkat etableringen? 

22. Fungerar kontrakt bra i Ryssland? 

23. Vad tycker ni om den ryska bokföringen? 

24. Vilka var de största svårigheterna? 

25. Hur har ni hanterat detta? 

26. Vad är viktigt att tänka på vid etableringen i Ryssland? 
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27. Påverkar rysk ekonomi etableringen?  

 

 


