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Sammanfattning 

Titel:  Svenska företagsetableringar i Ryssland 

- En studie om framgångsfaktorer 

Ämne:  Företagsekonomi / Magisterprogrammet i internationellt företagande 

Författare:  Christian Sopov & Adam Englund  

Handledare:  Jurek Millak, Curt Scheutz & Maria Smolander 

Nyckelord:  Flerfallsstudie, internationalisering, etableringsformer, 

framgångsfaktorer, företagsetableringar, Ryssland 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att genom en flerfallsstudie analysera och 

utvärdera faktorer som kan påverka svenska företags 

internationaliseringsprocess i Ryssland, detta för att identifiera vilka 

faktorer som leder till framgång vid en etablering och därmed kan 

benämnas framgångsfaktorer.  

Problem Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik etablering av ett 

formulering: svenskt företag i Ryssland? 

Metod:  Författarna har i uppsatsen använt sig av en deduktiv metod, där de 

utgått ifrån teorier och tidigare forskning som legat till grund för den 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen som format empirin. 

Denna data har i sin tur kvantifierats genom en korrelationsanalys samt 

Chi-2 test för att påvisa möjliga framgångsfaktorer. 

Slutsatser:  Författarna har genom studien funnit att faktorerna engagemang, 

tidigare internationell erfarenhet, systematiskt tillvägagångssätt, 

företagets storlek, nätverk och kunskap haft tydligast påverkan på de 

studerade svenska företagens internationalisering och framgång i 

Ryssland. Dessa framgångsfaktorer tycks även likna de faktorer som 

generellt framträder i tidigare forskning. Dock framstår möjliga 

marknadsspecifika element som kan kopplas specifikt till den ryska 

marknaden. Dessa framgångsfaktorer kan inte enskilt förklara 

företagens framgång, utan ger en nyanserad bild av de studerade 

företagens främsta attribut vid etableringen.    



 

 

Abstract  

Title:   Swedish enterprises expanding to Russia 

- A study about success factors  

Subject:  Business Administration/Masters in International Business  

Course:   Master thesis 1019FE, 30 credits 

Authors:   Christian Sopov & Adam Englund  

Supervisors:  Jurek Millak, Curt Scheutz & Maria Smolander 

Keywords:  Multiple case study, internationalisation, forms of expansion, 

success factors, company expansion, Russia 

Objective: The purpose of this thesis is to conduct multiple case studies on 

Swedish enterprises in order to identify success factors that might 

influence the companies’ internalisation process in Russia 

Scope: Which internalisation factors are important for a Swedish 

enterprise when expanding to Russia? 

Methodology:  The authors have used a deductive research approach  

with well known theories and previous research  as a base for the 

interviews and surveys. The data has accordingly been quantified 

though correlation analysis and Chi2-test to find possible success 

factors. 

Conclusions:  It can be concluded that commitment, previous international 

experience, systematic approach, company size, network and 

knowledge has had the most prevailing outcomes in regards to 

successful companies in this study. These success factors tend to 

be in line with previous research conducted on the area. However 

these factors cannot alone account for the success for the 

individual companies, but can give guidance of important 

attributes that influenced the internationalisation for the enterprises 

in this study.  
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Definitioner 

CIS 

Commonwealth of Independent States, tolv medlemsstater som samtliga är före detta 

Sovjetrepubliker: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, 

Ryska federationen, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina och Vitryssland.
1
 

FoU 

Forskning och Utveckling 

Utlandsetablering 

Handel med utlandet, inkluderar även export och kräver inte fysisk närvaro.  

Företagsstorlek  

Enligt Europeiska kommissionen klassificeras företagsstorlekar enligt följande mall.
2
 

 Mikroföretag, 1-9 anställda  

 Små företag, 10-49 anställda 

 Medelstora företag, 50-250 anställda 

 Stora företag, >250 anställda 

Framgång 

Enligt tidigare forskning kan begrepp framgång definieras utifrån ett flertal olika variabler. 

Författarna har för den här studien valt ut nedanstående framgångsmått, för en vidare och 

djupare beskrivning av dess hänvisas läsaren till kapitel 2.5.8. 

 Utlandsförsäljningens storlek 

 Exportens lönsamhet 

 Finansiella nyckeltal 

 Företagens egna uppskattningar 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer författarna att redogöra för uppsatsens allmänna bakgrund, vilket 

sedan kommer resultera i en problemdiskussion och problemformulering, för sedan avslutas i 

uppsatsen syfte. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Internationalisering, från då till nu. 

Internationell handel är på inget sätt ett nytt fenomen i Sverige, det har pågått i många 

hundratals år. Svenska uppfinningar från slutet av 1800-talet har legat till grund för några av 

Sveriges första och största internationella koncerner, så som Sandvik, Atlas Copco, Ericsson, 

SKF, m.fl. 
3
 

Under 1900-talet försvårades den vidare internationaliseringen av de svenska företagen utav 

de bägge världskrigen men efter andra världskrigets slut tog internationalisering fart igen. 

Detta främst tack vare stål- och kolunionen och dess efterträdare men även andra 

handelsliberaliserande åtgärder och organisationer påverkade internationaliseringen. På 1980 

talet genomförde flera länder i världen liberaliseringar gällande gränsöverskridande 

kapitalrörelser, som tidigare hade varit förbjudet. Detta öppnade upp möjligheterna för 

utländska företagsförvärv.
4
 Under senare delen av 1900-talet har internationaliseringen drivits 

framåt främst av informationsteknologins utveckling. Genom detta kan kapital, resurser och 

information idag utan svårigheter överföras mellan människor, företag, länder och 

kontinenter, vilket skapar ett gränslöst samhälle med global räckvidd.
5
 Detta har också lett till 

att företagen kan fragmentera sin produktion och därmed placera verksamheter där de finner 

de regionala fördelarna mest gynnsamma.
6
 

Att stora länder som Ryssland, Kina och Indien övergått från planekonomi till 

marknadsekonomi är ytterligare en orsak som spär på den ökande internationaliseringen.
7
 

Denna övergång har gynnat den globala handeln genom att dessa länder har blivit mer öppna 

och internationella, exempelvis kan svenska företag utnyttja regionala fördelar dessa länder 

har i form av bland annat lönenivåer, nivåer som många gånger om understiger svenska löner, 

                                                 
3
 Johansson et al., Företagets internationaliserings process, Lärande i nätverk 

4
 Jakobsson, Globaliseringen av svenskt näringsliv 

5
 Törnqvist, Sverige i nätverkens Europa: gränsöverskridandets former och villkor 

6
 Jakobsson, Globaliseringen av svenskt näringsliv 

7
 Svenskt Näringsliv, Globalisering ger förutsättningar för tillväxt 
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med hjälp av teknologins utveckling har detta ytterligare underlättats.
8
 Richard Freeman, 

ekonomiprofessor vid Harvard, påstår att dessa tre länder tillsammans har ökat den globala 

tillgången på arbetskraft med 1,5 miljarder människor, vilket ska motsvara en fördubbling av 

den totala arbetskraften.
9
  

Tillsammans innebär detta att Sveriges företag inte bara konkurrerar och agerar inom ramen 

för den inhemska marknaden utan företagandet sker i många fall på en internationell basis. 

Sverige och andra mindre länder har i och med dess storlek en fördel gällande 

internationaliseringen av sina företag. De relativt små marknaderna gör att de inhemska 

företagen många gånger tvingas utomlands på grund av en bristande inhemsk efterfrågan, 

därmed har Sveriges näringsliv tidigt fått lärorik internationell erfarenhet. Sverige har även en 

tradition av att vara ett frihandelsliberalt land, vilket också bidragit till att de svenska 

företagen har en relativt långtgående internationell integrering.
10

 

Linda Bradley som tidigare arbetat för exportrådet uppger till företagande.se att just den 

begränsade hemmamarknaden tillsammans med den svenska kulturen gör att Sverige är unikt 

i ett internationellt sammanhang. Hon påstår att den svenska kulturen underlättar för Sveriges 

företag vid en internationalisering, svenskar uppfattas som trovärdiga och pålitliga men 

samtidigt informella och nätverksbyggande.
11

   

Under efterkrigstiden har etableringen av svenska företag utomlands ökat mycket kraftigt.
12

 

År 2008 fanns det enligt Tillväxtanalys statistikportal 4667st svenska företag med dotterbolag 

utomlands, det är en ökning med nästan 55 % sedan 1996, då det fanns 3015st. Denna ökning 

kan ställas i kontrast med att det 1965 endast fanns 85st företag som var etablerade 

utomlands.
13

 Att handeln med utlandet fortfarande är viktigt för Sverige råder det inget tvivel 

om, 49 % av Sveriges BNP år 2009 utgjordes av export.
14

  Enligt Svenskt Näringsliv är 

globaliseringen, och främst den internationella handeln, den enskilt viktigaste komponenten 

för Sveriges ekonomiska tillväxt de senaste 150 åren.
15

   

                                                 
8
 Jakobsson, Globaliseringen av svenskt näringsliv 

9
 Jakobsson, Globaliseringen av svenskt näringsliv 

10
 Ibid 

11
 Bradley, Svenska företag sitter med det internationella trumfkortet 

12
 Johansson et al., Företagets internationaliserings process, Lärande i nätverk 

13
 Ibid 

14
 Exportrådet, Exportstatistik 2009 

15
 Svenskt Näringsliv, Globalisering ger förutsättningar för tillväxt 
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Orsakerna till varför företag väljer att internationalisera sina verksamheter varierar, men några 

av de vanligaste anledningarna är att: hemmamarknaden är för liten, förlänga produktens 

livslängd, kostnadsfördelar, ökad efterfrågan, m.fl.
16

 

Czinkota & Ronkainen hävdar att företag inom vissa branscher idag inte enbart kommer 

kunna förlita sig på försäljning från hemmamarknaderna utan måste även etablera försäljning 

utomlands på de stora och betydande marknaderna, och därmed internationalisera sig för att 

långsiktigt överleva.
17

 Likväl påstår Jonas Gustavsson på ESBRI, Institutet för 

entreprenörskaps- och småföretagsforskning, att företagens internationalisering är en viktig 

del av dess tillväxt samt att det för många företag är en överlevnadsstrategi.
18

  

 

1.1.2 Ryssland  

Sovjet hade under en längre tid mycket begränsad exponering mot väst, vilket gör att landet i 

mångas ögon kan uppfattas som outforskat. Efter Sovjetunionens fall har den ryska ekonomin 

varit nära explosionsartad med undantag för vissa recessioner.
19

 Omställningen från 

planekonomi till marknadsekonomi lämnade stora gap i tillförseln av varor, tjänster och 

produkter som staten tidigare tillgodosedde, därmed har stora affärsmöjligheter öppnats för 

utländska företag att etablera sig där.  

Ryssland är idag världens största land, det täcker ytor i både Europa och Asien. Allt fler 

svenska företag får upp ögonen för landet på grund av dess geografiska närhet. Landets 

naturtillgångar i form av olja, gas och gruvindustri har skapat goda förutsättningar för landet 

samt dess växande medelklass som drivit konsumtion och detaljhandeln till nya höjder.
20

 

Ryssland ligger idag på en andraplats med flest dollar miljardärer i världen och har dessutom 

värdens mest beresta människor.
21

 

Sveriges export till Ryssland är idag väldigt liten i förhållande till potentialen, dock håller 

Sveriges handelsrelationer med Ryssland på att stärkas.
22

 Exporten representerar idag ungefär 

2 % av den totala svenska exporten, vara merparten utgörs av industrirelaterade produkter. 

                                                 
16

 Dotevall, Export marknadsföring 
17

 Czinkota & Ronkainen, International Marketing 
18

 Gustavsson, Gränslöst företagande 
19

 Svenska Exportrådet, Exportrådet i Ryssland 
20

 Ibid 
21

 Sveriges Radio, Fördubblat antal ryska dollarmiljardärer 
22

 Exportrådet, Exportrådets affärsklimatsstudie för Ryssland 2008 
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Däremot är Ryssland idag Sveriges fjärde största importmarknad, där bränsle utgör en stor 

del. 
23

 

Antalet svenska företag som väljer att etablera sig i Moskvaområdet har från 1996 fram till 

2008 ökat från 37 st till 99 st, enligt Tillväxtanalys statistikportal.
24

 Parallellt med detta växer 

de etablerade företagen på plats, där antalet anställda i dotterbolagen ökat från 4290 st år 1996 

till 16305 st år 2008.
25

 En studie från 2008 visar att 52 % av de svenska företagen etablerade i 

Ryssland har planer att expandera sin verksamhet inom kort,
26

 även lönsamheten anses enligt 

företagen ha förbättrats mellan 2005 och 2008.
27

  82 % av de svenska företagen ser de 

framtida tillväxtmöjligheterna i Ryssland som mycket goda. 
28

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Av problembakgrundens början framgår att internationella affärer inte är någon ny företeelse 

men att det under tidens lopp har utvecklats och fått en allt större betydelse samt påverkan för 

Sveriges företag. Vissa författare påstår att internationaliseringen av ett företag är ett måste 

för dess långsikta överlevnad, om detta är en absolut sanning får avgöras av någon annan, 

men klart är att dagens globaliserade samhälle ger företagen goda möjligheter att utöka sin 

verksamhet även utanför Sveriges gränser. Därmed har företagen förutsättningar för att också 

förbättra sin omsättning, vinst, marginal, marknadsandelar, m.m. och på så sätt öka sina 

chanser för en långsiktig överlevnad. Kleen bekräftar dessa påståenden genom sina intervjuer 

med både stora och små företag, där utlandsetableringarna hävdas både ha varit avgörande för 

företagens överlevnad, tillväxt, omsättning, lönsamhet och riskspridning.
29

 

En internationaliseringsprocess är dock inte alltid enkel, många är de problem, hinder och 

risker som kan uppstå längs vägen.
30

 Enligt Tommy Andersson, professor i företagsekonomi 

vid Göteborg universitet, blir det alltid någon form av bakslag vid en internationalisering, det 

                                                 
23

 Exportrådet, Exportrådets affärsklimatsstudie för Ryssland 2008 
24

 Tillväxtanalys, statistikportal 
25

 Ibid 
26

 Exportrådet, Exportrådets affärsklimatsstudie för Ryssland 2008 
27

 Ibid 
28

 Etablering Utomlands, Svenska företag ser positivt på möjligheter i Ryssland 
29

 Kleen at al., Världshandel – Utveckling, Aktörer och Spelregler 
30

 Johanson et al., Företagets internationaliserings process, Lärande i nätverk 
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kan bland annat bero på skillnader vad gäller förordningar och lagar, kulturer, språkliga 

barriärer, osv.
31

 

Den ryska marknaden kännetecknas många gånger utav de ovan angivna svårigheterna för 

utländska företag. Exempelvis anger många att korruption är ett dagligt problem, likväl som 

språkliga svagheter i engelska, bristande informationsutlämning och ständiga lagändringar.
32

 

Detta är bara ett axplock av de svårigheter som företag uppger till Exportrådet i dess 

affärsklimatsstudie för Ryssland. Som framgick av bakgrunden så anser företagen trots dessa 

hinder att Ryssland har en mycket bra tillväxtpotential. Flertalet svenska företag har också 

planer på att utöka sin verksamhet i landet samt att antalet svenska företag i Ryssland ökar 

kontinuerligt.  

Därav ser författarna ett behov av att bana väg och belysa hur tidigare svenska företag gått 

tillväga för att etablera sig på den ryska marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer och tillvägagångssätt är viktiga för en framgångsrik etablering av ett svenskt 

företag i Ryssland och vilka svårigheter möter dessa företag på denna marknad? 

 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att genom en flerfallsstudie analysera och utvärdera svenska 

företag som har etablerat sig i Ryssland.  

Delsyftena är:  

 Utifrån huvudsyftet identifiera vilka faktorer som leder till framgång vid en etablering 

i Ryssland.  

 Klargöra vilka problem och svårigheter svenska företag möter.  

 

                                                 
31

 Gustavsson, Gränslöst företagande 
32

 Exportrådet, Exportrådets affärsklimatsstudie för Ryssland 2008 
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1.5 Avgränsningar 

Med denna studie ämnar författarna att undersöka svenska företagsetableringar i Ryssland 

samt dess framgångsfaktorer. Företagen som är med i studien är av varierande storlekar och 

har gradvis under olika tidsepoker etablerat sig i Ryssland från det att Sovjetunionen föll 

1991
33

 fram till år 2010. Beslutet att undersöka företag i varierande storlekar och inte enbart 

fokusera på en storlek av företag är för att kunna se om det möjligtvis finns några kopplingar 

beträffande detta i förhållande till studiens syfte och problemformulering. Det samma är 

gällande för beslutet om att undersöka företag från olika etableringsår. 
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2 Teori 

Detta kapitel inleds med en kortare genomgång av för uppsatsen valda teorier, därefter 

kommer dessa teorier var för sig behandlas mer djupgående, för att slutligen bindas samman 

i en teoretisk syntes och teoretisk referensram. 

Som framgår av bakgrunden är internationaliseringen av handeln ingen ny förekomst, de 

initiala teorierna kring internationell handel var Adam Smiths teori kring nationernas välstånd 

och Ricardos teori om komparativa fördelar vilket har en mer nationalekonomisk karaktär .
34

 

De teorier som kommer att användas inom ramen för denna uppsats är av företagsekonomiskt 

perspektiv och har sina ursprung under 1900-talet. Formerna och möjligheterna för hur 

internationell handel sker utvecklas ständigt, att världen blir allt mer internationell och att 

företagen konkurrerar på ett globalt plan anser författarna idag är mer ett faktum än en kliché. 

Ett företags utlandsetablering är inte den andra lik, vissa företag väljer exempelvis att 

successivt utöka sin verksamhet utomlands medan andra väljer offensivare alternativ, därav 

anser författarna att det inte är tillräckligt med enbart en teori, utan det krävs flera 

kompletterande teorier kring ett företags internationalisering. Vissa teorier har höga 

förklaringsgrader i vissa situationer men passar sämre i andra, författarna påstår sig inte kunna 

utnämna någon generell internationaliseringsteori och på grund av detta kommer tre olika 

teorier tillsammans med tidigare forskning att appliceras på empirin.  

En av de mest väletablerade teorierna kring företags internationalisering är Uppsalaskolan.
35

 

Teorin grundar sina modeller från bland annat studier av fyra svenska företag som på 60-talet 

internationaliserats.
36

 Med tiden förändras formerna för utbyte och några av forskarna kring 

den ursprungliga Uppsala modellen har tillsammans med andra forskare utvecklat teorierna 

kring företags internationalisering via nätverk, detta går under namnet Nätverksteorin. Enligt 

vissa är detta en förfining eller komplettering av de klassiska teorierna från Uppsalaskolan. 

Uppsalaskolan och Nätverksteorin har ett beteendevetenskapligt synsätt medan andra 

internationaliseringsteorier har ett mer ekonomiskt synsätt, den mest förekommande av dessa 

mer ekonomiska teorier är Dunnings Eklektiska teori.
37

 Dessa tre grundläggande teorier 

kommer gemensamt kunna ge en förståelse för den komplexa företeelse som ett företags 

utlandsetablering utgör. Teorierna kommer förstärkas med den mest tidsaktuella 
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forskningsfronten kring företags etableringar utomlands, då vissa av teorierna är tiotals år 

gamla. Tillsammans kommer de komplettera varandra och operationaliseras via uppsatsens 

syfte för att kunna besvara den uppställda problemformuleringen, om vilka faktorer som är 

viktiga för en framgångsrik etablering av ett svenskt företag i Ryssland.  

 

2.1 Uppsalaskolan 

Uppsalaskolan grundades på 60-talet av ett antal forskare vid Uppsala Universitet. Teorin har 

sin upprinnelse från de observationer forskarna gjorde när de studerade fyra företag som 

successivt ökade sin utlandsverksamhet.
38

 Detta innebar att företagen etablerar sig utomlands 

genom fyra steg, först startade de med sporadisk export, för att sedan övergå till att använda 

sig av en agent. Steg tre var att etablera ett försäljningskontor utomlands och det avslutande 

steget innebar att företaget hade en produktionsanläggning i landet. Denna etableringskedja 

visade sig även ha kopplingar till vad forskarna benämnde som psykiskt avstånd, koppling var 

att företag först börjar med sin sporadiska export till psykiskt närbelägna marknader för att 

sedan successivt expandera både det psykiska avståndet och etableringsmetoderna. Psykiskt 

närbelägna marknader innebär att länderna har liknande utvecklingsnivåer, utbildningsnivåer, 

lagstiftningar, kulturer, språk, osv. 
39

 

För att ytterligare förklara vad forskarna hade observerat skapades en modell som kom att 

benämnas internationaliserings process modellen. Denna modell bygger på fyra begrepp. 
40

 

 

Figur 1, internationaliseringsprocessmodellen 
41
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De två första begreppen kategoriserar forskarna som tillståndsaspekter. Tillståndsaspekterna 

förklara hur pass internationaliserat ett företag är. De två sista begreppen grupperas som 

förändringsaspekter, dessa förklarar hur ett företag internationaliseras. 
42

 

Ett företags internationalisering sker i ett samspel mellan dessa två kategorier, de är av 

varandra beroende och fungerar som en loop. Tillståndsaspekterna; marknadsengagemang och 

marknadskunskap, påverkar beslutsfattande kring förändringsaspekterna; engagemangsbeslut 

och löpande aktiviteter. Likväl som tillståndsaspekterna påverkas av förändringsaspekterna. 
43

 

Marknadskunskap  

Grundläggande för modellen är Penrose teori om kunskap, där han skiljer på två typer av 

kunskap; objektiv kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. Den objektiva kunskapen kan 

utan svårigheter läras ut och överföras mellan personer och organisationer. Exempel på 

objektiv kunskap är lärobokskunskaper och ritningar. Medan den erfarenhetsbaserade måste 

upplevas och läras genom personliga erfarenheter. Både på personliga och företagsinriktade 

plan måste interaktion ske för att skapa erfarenhetsbaserad kunskap. Via exempelvis 

marknadsundersökningar kan företagen tillförskansa sig objektiv kunskap men enbart genom 

att agera på marknaden uppnås den erfarenhetsbaserade kunskapen. Enligt forskarna är det 

den erfarenhetsbaserade kunskapen som är mest betydelsefull vid en etablering utomlands.
44

 

Därefter delar forskarna upp den erfarenhetsbaserade kunskapen i två grupper, 

internationaliseringskunskap och marknadskunskap. Internationaliseringskunskapen kan sägas 

vara en typ av generell kunskap som kan tillämpas på flera länder eller regioner. Det kan 

exempelvis vara företagets interna förmågor och resurser vid internationalisering, vilken 

erfarenhet det finns hos ledning, osv. Den marknadsspecifika kunskapen däremot kan endast 

användas i det aktuella landet, den är förvärvad i ett visst land och har ingen nytta någon 

annan stans. Via marknadskunskapen kan företaget se möjligheter och problem som finns på 

marknaden och därför ligger dessa kunskaper till grund för företagens beslutsprocess och 

därmed dess ökade eller minskande marknadsengagemang.
45
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Marknadsengagemang 

Marknadsengagemang bygger på två faktorer, den ena är summan av de resurser som avsätts 

och den andra är graden av engagemang.  Desto mer resursers som avsätts i landet desto högre 

marknadsengagemang kan företag förväntas ha. Graden av engagemang är dock mer 

komplex, desto mer vertikal integrerat resurserna är desto högre anses också engagemanget 

vara. Kostnader, som är fasta och tillgångare som inte går att utnyttja på något annat sätt, är 

vad man inom nationalekonomi benämner som irreversibla kostnader, detta är bra exempel på 

en hög grad av marknadsengagemang. För att ett högt engagemang ska föreligga ska dessa 

resurser dessutom vara specifika till just denna marknad, även fast de går att flytta så ska de 

inte ge samma avkastning på någon annan marknad. Mer resurser leder till ett högre 

marknadsengagemang.
46

 

Löpande aktiviteter 

De kontinuerliga aktiviteterna är grunden till den erfarenhetsbaserade kunskapen om 

marknaden, därmed ligger mycket av nyckeln till framgång i de löpande aktiviteterna. 

Problemet för ett nyetablerat företag är dock att de inte utfört några löpande aktiviteter och att 

de därmed initialt inte fått någon kunskap om marknaden. Även fast företaget påbörjat sina 

löpande aktiviteter tar det tid att få erfarenhet, detta på grund av det finns ett visst tidsgap 

mellan de löpande aktiviteter och den kunskap man sedan får ut genom detta. För att lösa 

detta problem kan företag hyra in konsulter som har kunskap om marknaden. Problemet är då 

istället att konsulten inte har kunskap om företaget i fråga. Lösning på detta kan då vara att 

antigen köpa kunskap genom att anställa en tidigare agent eller köpa upp en tidigare lokal 

samarbetspartner. Problemet som uppstår då är att de har begränsad kunskap om företaget och 

det uppstår därmed samma typ av tidsgap. Det kan med andra ord vara svårt eller ta lång tid 

att genom löpande aktiviteter bygga upp kunskap.
47

 

Engagemangsbeslut 

Företagets engagemangsbeslut bygger på de kunskaper som kommer inifrån företaget. Dessa 

kunskaper har sitt ursprung från den erfarenhetsbaserade kunskapen som personal inom 

företaget tillförskansat sig via sina löpande aktiviteter. Det kan antigen vara problem eller 

möjligheter som upptäcks via de löpande aktiviteterna. Problem eller lösningar kan utgöras 
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från en redan etablerade marknad men det kan också vara affärsmöjligheter på ännu ej 

etablerade marknader. Dessa upptäckter ligger sedan till grund för beslut kring 

marknadsengagemang.
48

 

Modellen i sin helhet förutsätter att personer som arbetar på berörd marknad ser de 

möjligheter och problem som finns, samt att de finner lösningar och därefter presenterar 

dessa. Detta kommer då automatiskt leda till att engagemanget ökar och 

internationaliseringsprocessen fortsätter därmed att accelerera trots att det inte tagits några 

sådana strategiska beslut. Därmed kan modellen förklara företagens successiva 

etableringskedja och val av psykiskt närbelägna marknader.
49

 

Det finns dock tre undantag från denna modell. Först och främst, stora företag besitter i 

allmänhet tillgång till mer resurser och har större möjligheter att fördela dessa. De kan därmed 

avsätta mycket kapacitet initialt, vilket i ett senare skede leder till att de får mer 

erfarenhetsbaserade kunskap. Det andra undantaget gäller marknader som är stabila och 

homogena, företagen kan på dessa marknader få kunskap på andra sätt. Det tredje undantaget 

gäller marknader som liknar andra marknader, kunskap kan då överföras mellan två typer av 

marknader.
50

 

 

2.1.1 Kritik mot Uppsalaskolan 

Uppsalaskolan har mötts av kritik från vissa forskare som anser att teorin utgår från att ett 

företags utveckling är förutbestämt. Exempelvis menar de att vissa företag börjar med att 

etablerar sig i länder med långt psykiskt avstånd och inte tvärt om, samt att en del till och med 

börjar sin verksamhet utomlands, så kallade ”born globals”. Detta innebär att modellen inte är 

tillämplig på alla typer av företag och dess etableringar men att den kan stämma väl överrens 

med andra företagsetableringar. Uppsalaskolan har på senare tid ändra riktning på grund av de 

nyare iakttagelserna angående att företag arbetar inom nätverk. Några av 

ursprungsteoretikerna kring Uppsalaskolan är också de som ligger bakom nätverksteorin. 
51
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Hollensen kritiserar modellen för att inte vara tillämpbar på stora och redan 

internationaliserade företag, detta eftersom dessa gör snabba direkta åtagande.
 52

 Detta är 

något som författarna delvis själva håller med om eftersom modellen kan anses ha en högre 

förklaringsgrad på mindre oerfarna företag. Andra modeller så som den eklektiska teorin har 

möjligtvis en högre förklaringsgrad på mer internationellt erfarna företag.
53

 

 

2.2 Eklektiska teorin 

Den eklektiska teorin har sin grund i teorierna kring direktinvesteringar, varav teorierna kring 

direktinvesteringar i sin sida har samröre med transaktionskostnadsteorierna. Därför kommer 

en kortare beskrivning av teorierna kring direktinvesteringar och transaktionskostnader att 

inleda redogörelsen av det eklektiska paradigmet.  

Ronald Coase’s teori om transaktionskostnader från 1937, utgår från att ett företag internt 

kommer att utföra ett arbete så länge kostnaden för detta är lägre än vad kostnaden skulle bli 

att låta den öppna marknaden genomföra arbetet. Ett företag strävar alltid enligt Coase mot att 

minimera sina transaktionskostnader. En transaktionskostnad uppstår på grund av att det ofta 

uppstår en viss friktion mellan exempelvis köpare och säljare och denna friktion kostar 

pengar. Exempel på sådana transaktioner kan vara; kostnader för att skriva kontrakt, 

försäkringskostnader, juristkostnader, alternativkostnader osv. Om transaktionskostnader 

överskrider kostnaden för att genomföra arbete själv, så kommer företaget istället utföra 

arbete internt.
54

 Williamson utvecklade senare Coase teori med begreppen opportunistiskt 

beteende och vertikal integrering.
55

 Grunderna är dock de samma, så länge den totala 

kostnaden att utföra arbete själv är lägre än vad den totala transaktionskostnaden är för att gå 

till den öppna marknaden, så kommer företag integrerar vertikalt istället för horisontellt.
56

 

Teorierna kring direktinvesteringar innebär att ett företag valt att vertikalt integrera 

verksamheten för att minimera sina transaktionskostnader. Direktinvesteringarna kan delas 

upp i tre undergrupper, dessa belyser: marknadsimperfektioner, internationalisering och 

internationell produktion.
57
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Hymers teori behandlar området kring marknadsimperfektioner. Enligt teori uppkommer en 

direktinvestering utomlands på grund av imperfektioner i företagets hemland och 

etableringsland. Företagsfördelar uppstår på grund av imperfekta förhållanden på företags 

hemmamarknad, som i sin tur skapar monopolistiska förutsättningar. Detta gör att företagen 

lättare kan skapa förmåner i form av patent, forskning och utveckling, tysta kunskaper, 

erfarenheter, osv., detta skapar grunden till varför företag kan direktinvestera utomlands. 

Vilket land företag sedan väljer att etablera sig utgår ifrån marknadsimperfektioner i 

etableringsländerna. Ett företag kommer enligt Hymer bara att direktinvestera i ett land där 

det förekommer imperfekt konkurrens. Om det hade varit perfekt konkurrens skulle 

marknaden vara ”mättad” av inhemska företag, eftersom dessa borde ha fördelar gentemot 

utländska företag i form av exempelvis marknadsinformation. Hymers teori utgår med andra 

ord mycket från ett nationalekonomiskt perspektiv angående en rationellt fungerande 

marknad. Byberg anser därmed att teorin är allt för rationell och enbart kan tillämpas på 

monopolföretag.
58

 

Det andra teoriområdet behandlar direktinvesteringar utifrån internationalisering. Teorin har 

mycket gemensamt med transaktionskostnad, företag väljer nämligen att direktinvestera 

utomlands för att sänka transaktionskostnaderna. De väljer därmed att vertikalt integrera 

verksamheten genom direktinvesteringar istället för andra typer av etableringsformer.
59

 

Den tredje kategorin av direktinvesteringar utgörs av den eklektiska teorin, eller det eklektiska 

paradigmet som det också benämns. Dunning anses som skaparen av teorin och har sedan 

dess utvecklats och förbättrats av honom själv samt andra forskare 
60

. Melin som är anses 

kunnig på området, menar att teorin har en stark nationalekonomisk förankring med 

transaktionskostnader som viktigaste grundsten.
61

 Detta innebär att beslut tas rationellt utifrån 

den information de har med målsättningar att företagen väljer att etablera sig i länder där 

företagets interna fördelar exploateras på bästa sätt. Detta kan bekräftas av Byberg som menar 

att teorin aspirerar att vara en totalteori för internationalisering, en slags syntes av transaktion- 
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och direktinvesterings teorin. Paradigmet stipulerar att ett företags internationalisering är 

beroende av tre specifika fördelar; ägarskaps-, internaliserings- samt lokaliseringsfördelar.
62

 

Ägarskapfördelar 

Ägarskapsfördelar är specifika till företaget och utvecklas oftast på hemma marknaden, dvs. 

immateriella tillgångar som t.ex. distributionssystem, marknadsstrategier, varumärke osv. 

Dunning skiljer mellan två typer av immateriella tillångar, tillgångsfördelar och 

transaktionskostnadsfördelar.
63

 Tillgångsfördelar innefattas av bland annat av teknologi och 

kunskap. Transaktionskostnadsfördelar innebär att ett företag kan koordinera sin verksamhet 

och därmed minimera transaktionskostnader.
64

 När ett företag internationaliseras uppstår 

kostnader som inte uppstår för de lokala aktörerna. Dessa anses inte vara långsiktigt 

betydande för företaget, om de förmår att utnyttja sina ägarskaps specifika resurser bättre än 

sina konkurrenter eller om de helt saknar dessa. Ett företag som framgångsrikt lyckas göra 

detta har möjlighet att skapa sig ett försprång mot sina konkurrenter samt att de relativt sätt 

kan sänka sina kostnader eller öka sina intäkter m.m.
65

 

Internaliseringsfördelar  

I internationella verksamheter drar ofta stor fördel av att vara aktiva på fler marknader än sin 

primära, genom att kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt bl.a. genom skalfördelar. 

Internaliseringsfördelarna beskriver förmågan att transferera dessa fördelar internationellt 

inom bolagen, istället för att sälja dem eller dela med sig av dem till konkurrenter. För att 

uppnå dessa fördelar, hävdar paradigmet att företagskulturen måste domineras av en 

hierarkisk organisations kultur eftersom det anses lättare att överföra resurser när det finns en 

starkare kontroll av verksamheten. Detta kan enklast uppnås genom att starta dotterbolag på 

den aktuella marknaden eftersom det annars innebär en för hög exponering av mellanhänder 

som kan skapa osäkerhet i organisationen.
66
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Lokaliseringsfördelar 

Lokaliseringsfördelar definierar vilka faktorer som är av betydelse om ett företag kommer att 

etablera en verksamhet i utlandet istället för att enbart exportera.  Dessa inkluderar billigare 

arbetskraft, energi, låga tariffer och effektivare transport, med mera. Genom att använda sig 

av ägarspecifika fördelar till en marknad där det existerar lokaliseringsfördelar kan ett företag 

realisera företagets främsta styrkor till relativt låga kostnader.
67

 

Sammanfattningsvis hävdar paradigmet att företag först kommer att etablera sig på den 

marknad där de har störst fördelar. Företag som har starka ägarskapsfördelar på sin 

hemmamarknad kommer även att kunna utnyttja dem vid en internalisering. En avgörande 

faktor vid etableringsval är hur många av dessa fördelar som uppfylls. Dessa påverkar om 

företag antingen börjar exportera, eller startar dotterbolag på tilltänkta marknader. Dunning 

hävdar att det är när det blir mer lönsamt att utnyttja tillgångarna själva istället för att sälja 

dem till något annan, så kommer internationella företag att uppstå. Vidare hävdas det att 

uppstartandet av ett dotterbolag beror på de lokala politiska och ekonomiska 

förutsättningarna, det är detta som bestämmer de lägesspecifika fördelarna.
68

 

 

2.2.1 Kritik mot Eklektiska teorin 

Dunning är själv självkritisk mot sin skapelse och ger i sin artikel utrymme till vidare 

forskning och förbättringar av teorin. Han menar att teorin inte tar till hänsyn de 

imperfektioner som råder på marknaden och att teorin endast tar företaget som avser att 

internationalisera sig i åtanke. Detta på grund av att framgång inte endast beror på specifika 

interna fördelar utan kan också bero på lokala företagens oförmåga att inte utnyttja dem.
69

 

Byberg samt Bell och Young, kritiserar teorin för att den är statisk och inte förklarar verkan 

med utlandsinvesteringar utan bara hur de uppstår.
70

  Fortsättningsvis kan den vara svårt att 

tillämpa på mindre företag eftersom de kan ha det svårt finansiellt att klara av kostnader 
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associerade med en internationalisering. Johanson och Vahlne beskriver dock att teorin har 

hög förklarings grad för verksamheter med erfarenhet från många delar av världen.
71

 

 

2.3 Nätverksteorin 

Tidigare studier har visat att företag ofta är involverade i ett antal nära affärsförbindelser med 

betydelsefulla kunder, leverantörer, arbetes partners samt andra intressenter som anses grunda 

företagets nätverkskontext.
72

 Dessa aktörer anses vara autonoma men är sammanlänkade 

genom ett regelbundet utbyte av resurser, baserad på tekniska, ekonomiska och juridiska 

förbindelser med mera.
73

 

Hollensen, menar att relationen mellan olika aktörer på den inhemska marknaden skapar ett 

nätverk som kan användas av företag som en språngbräda för att etablera sig på nya 

marknader. Aktörerna i dessa nätverk kan då vara indirekt eller direkt kopplade till en 

internationalisering av ett företag i nätverket. D.v.s. utveckla relationer av befintliga nätverk 

som har en internationell verksamhet, respektive ställa krav på t.ex. en leverantör att också 

etablera sig på aktuell marknad för att inte gå miste om affärer på hemma marknaden.
74

 

Johanson hävdar att, individuellt sett är det känt vad det egna företaget har för komparativa 

fördelar och nackdelar gentemot andra aktörer på marknaden. Genom en nära relation med 

intressenterna i sitt nätverk kan man enligt teorin också bilda sig en uppfattning om hur 

motparten fungerar samt framtida behov och kritiska utvecklings tendenser. Hursomhelst är 

merparten av denna information inte banbrytande att använda som underlag vid 

beslutstagande men den är samtidigt väldigt svåråtkomliga för andra aktörer som inte är med i 

en liknande konstellation.
75

 

Det behövs tid och resurser för att skapa och utveckla handelsrelationer med motparter samt 

att de ofta är komplexa och svåra att upptäcka för en utomstående.
76

 För att ha en möjlighet 

att ersätta en aktör eller bli delaktig i ett nätverk krävs det att det nya företaget kan tillföra 
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mervärden eller något mer attraktivt att erbjuda än de befintliga aktörerna förfogar över, vilket 

försvårar internationaliseringen speciellt för företag med begränsade resurser.
77

 

Enligt nätverksteorin kan fyra tillstånd särskiljas hos ett företag och på en marknad vilket 

innebär olika förutsättningar för ett företag att internationaliseras. Detta beror antingen på att 

företaget eller marknaden kan vara mer eller mindre internationaliserade. Figuren nedan 

demonstrerar fyra möjliga scenarion.
78

 

 

Figur 2: Internationalisering i nätverk 
79

 

 

Pionjären  

Denna grad av internationalisering karakteriseras av att varken företagets eller marknadens 

nätverk är internationaliserade. Detta är en situation som påminner om den sporadiska 

exportfasen i Uppsala modellen.
80

 I detta skede har inget av företagen i nätverken någon 

kunskap om internationella affärer samt att de inte har några internationella förbindelser. 

Detta gör att det inte går att utnyttja inhemska aktörers nätverk från t.ex. kunder eller 

leverantörer. Dessa företag måste som pionjärer lära sig processen själva, inklusive sina 

motparter något nytt.  Internationalisering av detta företag kommer med största sannolikhet att 

ske gradvis eftersom företaget saknar erfarenhetsbaserad kunskap av hur man gör affärer på 

en ny marknad. För att erhålla internationell kunskap måste företaget ha resurser vilket 

automatiskt innebär att storleken på företaget blir en avgörande faktor om de har möjlighet att 
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internationaliseras.  Pionjär scenariot blir allt mer ovanligt i takt med globaliseringen samt att 

de flesta marknader idag är internationaliserade.  

Ensamvargen  

”Ensamvargen” återger en situation där företaget har en hög nätverkskontext men där den 

berörda marknadens nätverk är underutvecklad. Företaget har i detta skede en 

konkurrensfördel mot andra verksamheter som endast har en nationell avgränsning vilket 

innebär att företaget troligtvis har en hastigare internationaliseringsgrad. Detta är dock endast 

möjligt om företaget lyckas harmonisera arbetet i de lokala nätverken.
81

 Kritiker menar att det 

är svårt att dra fördel av denna ställning eftersom den förutsätter att kunskap kan överföras 

från en marknad till en annan. Observationer har visat att det ibland varken finns förmåga 

eller vilja att ta åt sig kunskap eller erfarenhet mellan olika marknadsnätverk.
82

  

Senkomlingen  

”Senkomlingen” representerar ett scenario som är motsatt till det som tidigare presenterats i 

”Ensamvargen”, dvs. att marknadsnätverken internationaliseringsgrad är hög men att 

företagets nätverkskontext är låg. Enligt teorin har företaget i denna situation en nackdel i och 

med att det inte har internationella affärsförbindelser. Dock anser teorin att det fortfarande är 

möjligt för företagets internationaliseringsprocess att gå snabbt, under förutsättning att de 

lyckas bekanta sig med en eller ett par internationella förbindelser etablerade på den lokala 

marknaden .
83

 I denna situation är det sannolikt att företaget inte behöver utmärka sig i samma 

grad som en pionjär eftersom aktörerna på denna marknad redan är vana vid internationella 

affärer. Drivkrafterna till företag som saknar internationell verksamhet men ändå väljer att 

etablera sig utomlands är många. I detta fall är det främst för att det har ett stiftat nätverk på 

sin hemmamarknad i form av kunder, leverantörer och andra intressenter som är 

internationaliserade vilket kommer underlätta etableringen.
84

 Företag som internationaliseras 

tenderar att etableras i länder med lågt fysiskt och psykiskt motstånd för att på så sätt undvika 

osäkerhetsfaktorer samt att göra sin erfarenhet och kunskap relevant.
85

 I ”Senkomlingens” fall 

finns det ingen anledning att ta hänsyn till detta eftersom de har stöd av sina intressenter som 

redan är väl positionerade i ett internationellt nätverk. Vanligt hos dessa företag är då att de 
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köper upp ett bolag på den aktuella marknaden eller startar dotterbolag direkt och senare 

kontaktar agenter osv., vilket motsägs av Uppsala modellen. Studier har visat att många 

företag systematiskt använt sig av denna metod för att etablera sig på en annan marknad och 

på så sätt dragit nytta av att vara ”Senkomlingar”.
86

 

Konkurrenten  

Till sist; ”Konkurrenten” som demonstrerar en situation där både företaget och andra 

marknadsaktörer har en hög grad internationalisering. I denna situation kan det förväntas att 

alla aktörer har genomgripande internationaliseringskunskap vilket leder till en viktig global 

harmonisering men ger fokus på rivalitet. Företagen har i denna situation svårt att direkt dela 

med sig av viktig kunskap i form av teknologi och ”know-how” vilket intensifierar betydelsen 

av att ha tillgång till ett så stort nätverk som möjligt.
87

 

 

2.3.1 Kritik mot Nätverksteorin  

Nätverksteorin kan i vissa anseende ifrågasättas då den bara är tillämpbar på små till 

mellanstora företag och inte större som redan är väletablerade internationellt. Förutom det så 

förklarar den inte hur eller varför företag inte kan internationaliseras utan nätverk.
88

 Vidare 

anser författarna själva att klassificeringen enligt modellen är svårt att applicera, då många 

företag kan ha inslag från flera kategorier.  

 

2.4 Tidigare forskning 

För att tydligöra de faktorer som den tidigare forskningen påstår påverka utgången av en 

internationaliseringsprocess, har författarna valt att dela upp dessa faktorer i olika 

ämneskategorier. Begreppet framgång kommer också behandlas i slutet av detta kapitel. 

 

2.4.1 Systematik 

Yip hävdar att företag som använder ett mer systematiskt tillvägagångssätt kommer nå en 

större framgång vid sin internationalisering. De påstår även att små och medelstora företag 
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oftare visar tendenser till att vara mer informella i sina beslutsprocesser, medan större företag 

istället är mer formella. Yip hänvisar till en studie av Baird, Lyles, och Orris från 1994 där det 

framkommer att små företag som är internationellt orienterade visar på en mera formell 

beslutprocess än de som inte är internationellt orienterade. Ett sytematik tillvägagångssätt av 

en internationalisering innebär att företaget använder en formell planering, genomför 

marknadsundersökningar, överväger olika alternativ, förbereder handlingsplaner och har 

långsiktiga målsättningar. Motsatsen blir därmed de företag som inte systematiskt förbereder 

sig, utan mer optimistiskt chansar. Hollensen påpekar även han att planering och förberedelser 

är viktiga faktorer för en lyckad internationalisering.
89

 

 

2.4.2 Företagsspecifika faktorer 

Företagets storlek tycks enligt vissa studier positivt korrelera med ett företags framgångar på 

utländska marknader. Om det är just företagets storlek i sig eller om det är indirekta orsaker 

på grund av företagets storlek som påverkar är svårt att fastslå. Exempelvis har större företag 

oftast både större resurser och nätverk än små företag, detta kan då indirekt påverka företagets 

möjligheter att verka på utländska marknader. Oavsett hur dessa samband ser ut så tycks 

större företag ha bättre förutsättningar att lyckas internationellt.
90

  

Vilken bransch ett företag är verksamma inom kan också påverka resultatet av en 

internationalisering. Forskning tyder på att företag som är verksamma inom mer 

kunskapsintensiva branscher kan ha fördelar gentemot företag inom enklare branscher. Detta 

eftersom komplexa produkter som till stor del bygger på kunskap är svårt för andra företag att 

kopiera. Det innebär att företag kan differentiera sig mot de inhemska företagen och på så sätt 

förbättra sina möjligheter och konkurrensfördelar vid en internationalisering.
91

 

 

2.4.3 Sociala relationer  

Ytterligare en faktor som har visats sig påverka ett företag positivt i dess 

internationaliseringsprocess är de sociala relationerna. Väl fungerande kontaktnät och 

relationer har visat sig vara en fördel vid internationella affärer. Om personer inom företag 
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lyckas skapa sociala relationer med affärspartners utomlands så kan det få en stor inverkan på 

hur väl företaget kommer lyckas internationellt.
92

 Denna forskningsfront har mycket 

gemensamt med Nätverksteorin. 

 

2.4.4 Entreprenöriellt tänkande 

Ett entreprenöriellt tänkande är något som enligt Byberg inte enbart kan tillförskrivas 

entreprenörer, utan det är enligt honom något man även kan tillförskriva företagsledare. I 

allmänhet menar Byberg att det är filosofin hos företagsledaren som avgör om det är 

entreprenöriellt eller inte, vad som kännetecknar ett entreprenöriellt tänkande hos 

företagsledaren är innovationskraft, risktagande och proaktivitet.
93

  Zahra och Garvis påstår 

att dessa egenskaper erfordras hos en företagsledning för att ett företag ska lyckas på ett 

globalt plan. Därmed är ett entreprenöriellt tänkande något som är nära sammankopplat och 

betydelsefullt vid en internationalisering.
94

 

 

2.4.5 Ekonomiska resurser 

De finansiella resurserna hos företagen är också en faktor som har visat sig påverka ett 

företags möjligheter att lyckas vid en internationalisering. Detta är dock något som kan vara 

korrelerat med företagets storlek och de fördelar som därmed uppstår men oavsett om denna 

korrelation existerar eller inte så har finansiell styrka visat sig påverka 

internationaliseringen.
95

 

 

2.4.6 Företagsledningens erfarenhet  

Den här punkten är nära sammankopplad med Uppsalaskolan men ändå inte exakt den 

samma. Här handlar det mer om att företagsledningen har tidigare erfarenheter av att vara 

verksam i en internationell miljö, det behöver nödvändigtvis inte vara geografiskt samma 

miljö utan mer generell erfarenhet från internationella affärer.  Företag som har dessa 
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erfarenheter inom företagsledningen har visat sig vara en faktor som påverkar ett företags 

framgång vid internationalisering.
96

 

 

2.4.7 Etableringsmetod  

Vilken etableringsform företagen väljer är en faktor som Yip studerade i sin studie, de kom 

dock fram till att inget generellt antagande kunde göras utifrån val av etableringsform, utan 

varje etablering var tvungen att behandlas unikt. Deras resultat var istället att det mer var 

faktorer bakom valet av etableringsform och andra typer av faktorer som inverkade på 

resultatet av internationaliseringen .
97

  Dock säger Uppsalaskolan att etableringsformen är ett 

avgörande steg i företagens internationalisering, därför har den fått utrymme bland den 

tidigare forskningen. 

 

2.4.8 Framgångsmått 

I och med att uppsatsens problemformulering är att undersöka faktorer för framgångsrika 

utlandsetableringar är det elementärt att problematisera och redogöra kring vad en 

framgångsrik utlandsetablering innebär. Detta för att kunna klassificering vilka företag som 

har varit framgångsrika och inte. Denna indelning kommer sedan användas för att skilja de 

mer framgångsrika företagens metoder och tillvägagångssätt mot de mindre framgångsrika. 

Hur man ska mäta ett företags framgång är ett omdiskuterat område, Glaister & Buckley 

refererar i sin studie inte till mindre än nio andra forskare då de påstår att detta är 

kontroversiellt. De anser att problemet handlar om att använda sig av passande måttstockar 

när man ska mäta företagens framgångar. Enligt Baldauf finns det inget vedertaget accepterat 

mått för att mäta exportframgång men det finns flera olika sätt att mäta framgången vid en 

utlandsetablering. De fyra vanligaste typerna av måttstockar som författarna kunnat finna 

under förstudierna av tidigare forskning är: utlandsförsäljningens storlek, exportens 

lönsamhet, traditionella finansiella nyckeltal och företagens egna uppskattningar. Alla fyra 

sätt har sina respektive för och nackdelar. Nedan presenteras var och ett av framgångsmåtten 

samt dess för- respektive nackdelar.  
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2.4.8.1 Utlandsförsäljningens storlek 

Utlandsförsäljningen storlek innefattas av exportens procentuella andel av den totala 

omsättningen. Detta är enligt flera forskare det traditionella sättet att mäta export på.
98

 Något 

som förstärker detta är att tidigare forskning inte har blivit ifrågasatt, eller ens motiverat valet 

av framgångsmått.
99

 

Nackdelarna med att mäta framgång enligt detta mått är att de företag som har en liten 

försäljning i Sverige men desto större försäljning utomlands kommer automatiskt framstå 

framgångsrika. Genom att studera företagens export i absoluta tal så går det att få en mer 

nyanserad bild.
100

 En annan nackdel med detta mått är att det inte heller säger något om hur 

lönsam verksamheten utomlands är. Låg lönsamhet behöver dock inte innebära att en 

utlandsetablering inte är framgångsrik, för att avgöra detta måste det tas hänsyn till rådande 

omständigheter, exempelvis: investeringar, moderniseringar, konkurrenssituationer, företagets 

etablerings år och konjunkturer.  

 

2.4.8.2 Exportens lönsamhet 

Ett annat väletablerat mått på framgång är lönsamheten från utlandsverksamheten.
101

 

Nackdelen med detta mått är att företagen sällan redovisar lönsamheten från dotterbolaget och 

även om de skulle göra det så är det svårt att särskilja vilka kostnader som tillhör moder- 

respektive dotterbolag.
102

 För att lösa detta problem har vissa forskare låtit företagen själva 

enligt en ordinalskala fått uppge företagets lönsamhet från utlandsverksamheten antigen 

explicit eller i förhållande till andra mått, så som lönsamheten på hemmamarknaden, den 

totala lönsamheten eller konkurrenternas lönsamhet.
103
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2.4.8.3 Finansiella nyckeltal 

Ett tredje sätt att mäta framgång är genom olika finansiella nyckeltal. Några av de nyckeltal 

som används är avkastning på investerat kapital, räntabilitet på tillgångar (ROA) och 

marknadsandelar.
104

 Lehtimäki har bl.a. använt kassaflöde och omsättningens tillväxt som 

mått på framgång.
105

  Nackdelen med denna metod är enligt Byberg att de finansiella 

nyckeltalen mäter företagets allmänna framgång och inte explicit den utlandsrelaterade 

framgången.
106

 Han gör därmed bedömningen att det inte är lämpligt att använda finansiella 

nyckeltal vid dessa typer av studier. Även när Zahra & Garvis, använder sig av räntabiliteten 

på tillgångar som mått på framgång så är det för att mäta företagets allämna framgång och 

inte explicit dess exportframgång.
107

 

 

2.4.8.4 Företagens egna uppskattningar 

Yip påstår att frågor som baseras på företagets egen uppskattning är ett framgångsrikt verktyg 

för att mäta ett företags framgång. I och med att företagen själv får uppskatta lönsamheten blir 

måttet därmed mycket subjektivt och opreciserat men validiteten blir hög.
108

 Författarna anser 

att fördelen med att företagen själva får bedöma sin framgång är att detta på ett bra sätt kan ge 

en helhets bild över företagets verksamhet. Exempelvis kanske de inte ha gått bra finansiellt, 

dock kan företagen ändå anse att etableringen har varit framgångsrik, allt beroende på dess 

förväntningar, syften och uppsatta mål.  

 

2.5 Teoretisk syntes 

I detta avsnitt kommer teorierna samt den aktuella forskningsfronten bindas samman och 

belysa de faktorer som är viktiga för ett företags internationalisering och därigenom skapa 

uppsatsen teoretiska syntes. Avsikten är att använda syntesen som ett verktyg för att kunna 

besvara uppsatsen uppställda problemformulering. Uppsatsen problemformulering är: Vilka 

faktorer är viktiga för en framgångsrik etablering av svenska företag i Ryssland? 
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Både Uppsalamodellen och Nätverksteorin förutsätter att kunskap om internationalisering 

införskaffas genom erfarenheter och aktiviteter. Nätverksmodellen utgår från att 

kunskapsinlärning sker genom interaktioner med sina intressenter medan Uppsalamodellen 

anser att kunskapen härstammar från de erfarenheter företaget får från sina 

marknadsaktiviteter. Den eklektiska teorin däremot hävdar att företagen redan besitter 

relevant kunskap och förutsätter att företaget har perfekt information.
109

 Vart företagen väljer 

att etablera sig skiljer mellan de tre teorierna, Uppsalamodellen påstår att företagen initialt 

kommer välja psykiskt närbelägna marknader, Nätverksteorin hävdar att företagen kommer 

etablera sig där dess nätverk agerar. Den eklektiska teorin anser att företagen kommer etablera 

sig där de finner flest fördelar. Hur företagen kommer etablera sig skiljer också mellan 

teorierna, enligt Uppsalamodellen kommer företagen att följa en etableringskedja som börjar 

med export och avslutas med tillverkningsanläggning. Nätverksteorin delar upp 

etableringsprocessen i fyra möjliga scenarion som påverkats av företagets och marknadens 

internationaliseringsgrad. Hur många fördelar som uppfylls kommer enligt den Eklektiska 

teorin påverka om företaget väljer export eller direktinvestering. I och med att det Eklektiska 

paradigmet förutsätter att företagen redan från start besitter perfekt information och därmed 

full kunskap om marknaden, innebär det att teorin är mer statisk än vad Uppsalamodellen och 

Nätverksteorin är.
110

 Dessa teorier hävdar istället att kunskapen utvecklas övertiden och är 

därför mer dynamiska i sin utformning.
111

 

Forskningsfronten kompletterar och i vissa falla förstärker vad dessa teorier påstår. De 

faktorer som förstärker de presenterade teorier är att sociala relationer påverkar en 

internationalisering, detta påminner mycket om Nätverksteorin.  Företagsledningens 

erfarenhet har mycket gemensamt med Uppsalamodellen.  De faktorer som teorierna inte 

berör men som framkommit som aktuellt från forskningsfronten är att ett systematiskt 

tillvägagångssätt bidrar till en framgångsrik etablering, att företasspecifika faktorer påverkar 

samt ett entreprenöriellt beteende inverkar. 
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Egen modell över uppsatsens teoretiska syntes 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att användas för att operationalisera uppsatsen syfte. 

Den kommer även tydligöra både för författarna men även läsarna vilka variabler som studien 

ämnar undersöka för kunna besvara syftet. Dessa variabler är en sammanställning från 

ovanstående teorier, tidigare forskning och framgångsmått. Variabler från teorierna och den 

aktuella forskningen har plockats ut för att ligga till grund för utformningen av frågorna till 

intervjuerna och enkäten. Uppsatsens syfte är att genom en flerfallsstudie analysera och 

utvärdera internationaliseringsprocesserna hos ett differentierat urval av svenska företag 

verksamma i Ryssland.  

Variablerna som kommer ligga till grund för den empiriska undersökningen har delats upp 

under respektive teori.  
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Uppsalamodellen Nätverksteorin Eklektiska teorin 

Psykiskt avstånd Nätverkskontext Lokaliseringsfördelar 

Kunskap Relationer Internaliseringsfördelar 

Erfarenhet Informationsutbyte Ägarskapsfördelar 

Engagemang Internationaliseringsgrad  

Etableringsform   

 

Även den tidigare forskningen samt relevanta framgångsmått kommer att påverka och formge 

frågorna inför den empiriska undersökningen. Därför har även dessa variabler plockats ut för 

att tydligöra arbetet inför undersökningen.  

Tidigare forskning Framgångsmått 

Systematik Utlandsförsäljningen storlek 

Företagsspecifika Exportens lönsamhet 

Sociala relationer Finansiella nyckeltal 

Entreprenöriellt Företagets egna uppskattningar 

Ekonomiska resurser  

Företagsledning  

Etableringsmetod  

 

Flertalet av variablerna kommer att användas i sin kontext och kommer bara behöva smärre 

omformuleringar inför utformningen av frågorna. Framgång kommer exempelvis att 

undersökas genom både direkt och indirekta frågor kring de valda framgångsmåtten. Att 

kunna urskilja de mer framgångsrika företagen mot de mindre framgångsrika är avgörande för 

uppsatsens vidare analys, resultat och slutsats. Om företagen inte kan särskiljas kommer inte 

heller uppsatsen uppställda problemformulering och syfte att kunna besvaras, där tanken är att 

finna faktorer som förklarar varför vissa företag blir mer framgångsrika i sin utlandsetablering 

än andra.  

Andra variabler är i behov av precisering innan de kan göras om till frågor, exempelvis 

kommer företagens nätverkskontext att undersökas genom frågor rörande företagets 

affärsförbindelser med intressenter men också vad de har för andra typer av kopplingar till 

exempelvis etableringslandet. Samtidigt kommer vissa frågor kunna täcka flera variabler 

beroende på svar. 
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Lokaliseringsfördelar kommer att undersökas med mer detaljerade frågor rörande hur 

företaget gynnades av en utlandsetablering, internaliseringsfördelarna kommer utforskas med 

frågor om företagets informationsöverföring mellan dess olika enheter exempelvis hur den 

interna kommunikationen sker mellan huvudkontoret och dotterbolaget i utlandet. 

Ägarskapsfördelarna kommer att behandlas genom frågor rörande några av företagets styrkor 

gentemot dess konkurrenter.  

Systematiken kommer att utredas genom frågor om företagen planerade sina etableringar eller 

om den skedde mer ad-hock, om etableringen var planerade hur såg då denna 

planeringsprocess ut.   
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3 Metod 

I metodkapitlet kommer författarna redogöra för vilka vetenskapliga metoder och arbetsätt 

som har används i uppsatsen samt varför dessa har valts. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

De två traditionella ansatserna inom vetenskapen utgörs av positivism och hermeneutik. 

Grunderna inom positivismen är att förklara orsak och verkanssamband, vid forskningen 

måste vetenskaparen vara neutral och opartisk. Inom hermeneutiken försöker forskaren istället 

tolka och förstå, ansatsen utgår från att forskaren inte kan vara helt opartisk i sin 

undersökning och tidigare erfarenheter samt värderingar kan omedvetet tänkas påverka 

studien.
112

 För den här uppsatsen innebär detta att den vetenskapliga ansatsen kommer vara 

mer hermeneutisk och än positivistisk, dels eftersom författarnas tidigare erfarenheter och 

intressen redan från start har påverkat uppsatsen inriktning, syfte och förförståelse. Även att 

svaren från både intervjuerna och enkäterna kommer att bearbetas genom tolkningar kommer 

också innebär en mer hermeneutisk ansats.  Slutligen kommer det framförallt vid intervjuerna 

men även genom enkäterna finnas risk för att informanternas respektive respondenternas svar 

påverkas av författarna genom intervjuareffekter vilket ytterligare innebär att uppsatsen måste 

anses vara hermeneutisk. 

 

3.2 Forskningsansats 

En deduktiv ansats utgår från redan befintliga teorier som sedan appliceras på verkligheten 

medan induktion innebär att forskaren utgår från verkligheten och utifrån denna samlar in data 

som senare används för att skapa generella teorier.
113

 Eftersom uppsatsens syfte och 

problemformulering kommer behandlas genom intervjuer och enkäter vars frågor är skapade 

genom etablerade teorier samt tidigare forskning så innebär detta att uppsatsen har en 

deduktiv ansats. Vidare så kommer inte heller uppsatsen skapa några nya generella teorier och 

eftersom författarna inte börjar med att utforska verkligheten för att sedan försöka skapa dessa 

nya teorier så innebär det att uppsatsen är deduktiv istället för induktiv.    
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3.3 Undersökningsmetod 

Johannesen och Tufte hävdar att det inom forskningen finns flera olika sätt att definiera vad 

som är en fallstudie. Det kan skilja sig drastiskt inom olika forskningsområden men inom 

företagsekonomi är det ofta en ingående beskrivning av ett fall eller situation.
114

 Denna studie 

kommer undersöka sex enskilda företag genom djupintervjuer och 41 företag genom enkäter, 

tillsammans kommer detta utgöra en så kallad flerfallsstudie. Att djupgående endast 

undersöka ett företag anser författarna inte skulle vara tillräckligt för att få den reliabilitet och 

validitet som efterstävas. Avsikten med denna jämförelse är att få fram det unika och säregna 

samt likheter och olikheter i de enskilda företagens utlandsetablering. Studien kommer endast 

att innefatta svenska företag etablerade i Ryssland.
115

  

 

3.4 Datainsamling 

Uppsatsens data kommer att insamlas genom både kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

enkäter. Dessa metoder kommer att användas parallellt i uppsatsen tillsammans med tidigare 

forskning vilket innebär att det kommer uppnås en metodtriangulering. Vilket för uppsatsen 

kommer innebära en högre kvalitet och att dess resultat förstärks.
116

 De kvalitativa enkäterna 

kommer att undersöka fenomen mer ytligt och brett medan författarna med de kvalitativa 

intervjuerna kommer att undersöka fenomen på ett mer utförligt sätt. Flexibiliteten är också 

något som skiljer de båda ansatserna, den kvantitativa enkäten kommer att innefattas av en 

lägre flexibilitet, exempelvis är frågorna i enkäten redan formulerade och kan i efterhand inte 

ändras. De kvalitativa intervjuerna däremot erbjuder en högre grad av flexibilitet där intervjun 

efter hand kan utvecklas. Det kommer också i intervjun finnas plats för förklaringar, 

följdfrågor och korrigeringar.
117

 

 

3.5 Urval 

Urvalet av respondenter och informanter kan delas upp i två kategorier; slumpmässiga och 

icke slumpmässiga. Två icke slumpmässiga metoder utgörs av strategiska urval och 
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bekvämlighetsurval.
118

 En kombination av strategiskt urval och bekvämlighetsurval har valts 

för den här uppsatsen. Det strategiska urvalet utgörs av att respondenterna för enkäten enbart 

består av personer från 88 svenska företag som enligt Exportrådet har etablerat sig i Ryssland 

och mer precist Moskvaområdet. Den ursprungliga företagslistan som exportrådet försedde 

författarna med innehöll 136 företag. Det stora bortfallet på 48 företag beror dels på att några 

av företagen hade gått i konkurs, vissa av företag hade gått samman eller blivit uppköpta av 

utländska bolag, några företag var inte svenska och vissa företag gick det inte att finna några 

kontaktuppgifter till. 

Bekvämlighetsurval har använts som metodurval vid intervjuerna, detta motiveras genom att 

informanterna på detta vis har en viss förförståelse. Vi är medvetna om att dessa icke 

slumpmässiga urval kan komma ett påverka uppsatsen reliabilitet. De sex företagen som 

valdes för intervjuerna är av avvikande finansiell styrka, antal anställda, storlek och 

branscher. De har passat kravprofilen på så sätt att de har eller har haft affärer i Ryssland.  

Urvalet är med andra ord inte slumpmässigt, utan är ett resultat av svårigheten att få företag 

att avsätta resurser och delta i liknande uppsatser och undersökningar. Denna spridning passar 

dock uppsatsens syfte för att få en mer nyanserad bild av fenomenet.  

 

3.6 Validitet & Reliabilitet 

Validitet kan beskrivas som datas relevans eller hur bra den införskaffade informationen 

presenterar fenomenet medan reliabilitet redogör för den insamlade datas tillförlitlighet. I 

strävan mot att nå högsta möjliga validitet och reliabilitet har författarna använt sig av 

metodtriangulering. Validiteten och reliabiliteten kommer vidare att upprätthållas genom att 

författarna i den kvantitativa undersökningen använt sig av en förteckning av svenska företag 

etablerade i Ryssland som försetts av Exportrådet. Förteckningen har sedan granskats för att 

försäkra att företagen fortfarande är aktuella för studien genom att studera den senast 

tillgängliga bolagsinformationen.  Författarna har i första hand sökt nyckelpersoner 

närvarande vid etableringen, ledning, marknadschef eller ekvivalent. Respondenterna har 

valts utifrån deras kunskapsnivå om ämnet för att därmed kunna förse oss med de mest 

korrekta tillförlitliga svaren.
119

 I den kvantitativa studien har författarna valt att standardisera 

enkäten och hållit svarsalternativen slutna, enkäten har slutligen granskats av utomstående 
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personer. För att uppnå hög precision i den kvalitativa studien, har intervjuerna spelats in och 

i efterhand lyssnats av för att minimera felciteringar och tolkningsfel. Vid insamling av 

tidigare forskning har författarna använt sig av oberoende källor som styrker teorier godkända 

av ledande forskare på området. 
120

 

 

3.7 Utformning av frågor 

Frågorna till både intervjuerna och enkäten har utformats med den teorietiska referensramen 

som grund. Frågorna till intervjuerna är mer öppna och informanten får därmed ett större 

spelrum, medan frågorna till enkäten är mer ledande, i form av flersvarsalternativ. I 

författarna strävan mot att maximera svarsfrekvens från enkäten har antalet frågor begränsats. 

I enkäten har författarna valt att inte ställa frågor rörande företagens nyckeltal i absoluta 

termer, utan istället mer indirekt fråga om dess utveckling, detta för att frågorna ska vara 

enkla för respondenten att besvara och därmed ge en högre svarsfrekvens. 

 

3.8 Val av forskningsområde 

Gamla Sovjetunionen och Ryssland är ett land som alltid fascinerat författarna på gott och 

ont, ett land som alla vet om, men vet mycket lite om. Som framgått av bakgrunden är det ett 

land med både stor potential och expansionsmöjlighet. Detta tillsammans med dess 

geografiska närhet till Sverige spär ytterligare på författarnas intresse, då Ryssland har och 

troligtvis kommer involveras mer i författarnas framtida yrkesliv.   

 

3.9 Dataanalys 

Som det tidigare påpekats, kommer svaren från intervjuerna och enkäterna att tolkas av 

författarna. Utöver detta, kommer de frågor från enkäten som författarna anser påvisa 

samband att korstabuleras. Utifrån dessa korstabuleringar kommer sedan författarna djupare 

analysera de mest intressanta och framstående korstabellerna med hjälp av både chi2-test och 

korrelationsanalys. Både chi2-testerna och korrelationsanalyserna kommer att utförs i Excel. 
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3.9.1 Chi2-test 

För att analysera samband mellan variabler på nominal- och ordinalnivå kommer Chi2-test att 

användas. Genom testet kommer författarna beräkna skillnaden mellan faktiskt och förväntad 

fördelning, därefter väljs signifikansnivå beroende av strävan att sannolikt kunna avfärda 

nollhypotesen, om att det inte finns något samband. Om skillnaden mellan dessa är liten är det 

mycket sannolikt att nollhypotesen är sann. Om nollhypotesen förkastas är sambandet 

statistiskt signifikant och visar därmed ett sannolikt samband.
121

 De bakomliggande 

beräkningarna för analysen av Chi2-testerna finns bifogade i uppsatsen bilagor.  

 

3.9.2 Korrelation 

För att undersöka styrkan på samband vid intervall- eller kvotnivå kan korrelationsanalys 

användas. Korrelationskoefficienten kommer i den här uppsatsen att beräknas utifrån Pearsons 

r, där koefficienten kan anta ett värde mellan -1 och +1. Ett svar nära 0 visar att inget eller ett 

svagt samband finns. Pearsons r, anger därmed både styrkan och typen av samvariation. Vid 

samhällsvetenskaplig forskning kan man i regel säga att Pearsons r upp till 0,20 är en måttlig 

samvariation, 0,30-0,40 är en relativt stark samvariation och över 0,50 är en mycket stark 

samvariation.
122

 Korrelationskoefficienten kommer därefter att kvadreras för att beräkna 

determinationskoefficienten (r
2
), för uppsatsen är r

2
 förklaringsgraden av ”x-faktorerna” för 

företagens framgång vid etableringarna. Där ”x-faktorerna” är de olika faktorerna som 

teorierna och den tidigare forskningen har påvisat och antytt påverkar ett företags 

etablering.
123

 

För att kunna genomgöra korrelationsanalyserna kommer författarna behöva koda om svaren 

på frågorna från text till siffror. Precis som för Chi2-testerna är uträkningarna från 

korrelationsanalyserna bifogade i bilagorna. 

 

3.10 Källkritik 

Uppsatsen samtliga teorier har sitt ursprung från 1900-talets senare del. Beroende på när 

fallföretagen etablerade sig i Ryssland kan förklaringsvärdet hos teorierna diskuteras. 

Affärsklimatet när teorierna skapades är inte det samma som affärsklimatet idag, därmed är 
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det inte givet att teorierna kan ha samma tillämpning. Vissa av fallföretagen etablerade sig i 

Ryssland för 20 år sedan medan andra etablerade sig under de senaste åren. Anledningen till 

att förklaringsvärdet kan diskuteras är exempelvis att världen idag är långt mer globaliserad 

och komplex. Därmed är det viktigt att dessa teorier kompletteras med mer aktuell och nutida 

forskning.  

Vid intervjuerna finns det en risk att informanterna kan vilja försköna verkligheten, därmed 

inte sagt att de far med osanning. Istället kan det tänkas att informanten väljer att framhäva de 

positiva sidorna istället för de negativa. Detta kan få företagens etableringar att framstå som 

mer positiva än vad de i självaste verket var. Detta är dock något som författarna är medvetna 

om och därmed haft i åtanke vid informationsinsamlingen.  

Trots att författarna skickade ut enkäterna enligt en lista med personliga mailadresser går det 

inte med säkerhet att fastställa vem som besvarat enkäten, exempelvis kan mailet 

vidarebefordras vid ledighet eller sjukdom. Vid enkäten finns det också risker till 

feltolkningar som är svåra att undvika, i och med att det är en typ av envägskommunikation 

kan inte respondenterna få vidare förklaringar och instruktioner. Eftersom svaren i enkäten av 

typen stängda flervalsalternativ begränsas respondentens flexibilitet och möjlighet till 

nyanserade svar.  
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4 Empiri  

Nedan presenteras de sex utförda intervjuerna, frågorna som intervjuerna är baserad på finns 

bifogade i bilagorna. Kapitlet avslutas med en kort sammanställning av intervjuerna.  

 

4.1 Intervju – Scania 

Scania grundades 1891 och har sedan dess varit verksamma inom verkstadsindustrin, primärt 

inom produktion av bussar, lastbilar samt tunga transportfordon. Scania har drygt 125 

utlandskontor med 32 000 anställda. Huvudkontoret är tillsammans med FoU och viss 

produktion beläget i Södertälje. Merparten av produktionen är lokaliserad i Centraleuropa och 

Sydamerika. Scanias första export till Ryssland ägde rum 1910. 

Intervju med Andrei Ovchinkin & Nils Nilsson, Södertälje, 2010-11-03  

Andrei Ovchinkin (A.O.) är huvudansvarig för CIS länderna exklusive Baltikum, och har 

arbetat på Scania sedan 1995. Han anlitades i samband med Scanias internationalisering i 

Ryssland och har sedan 2001 varit stationerad i Södertälje.  

Nils Nilsson (N.N.) har varit på Scania sedan 1970 och var högst delaktig i Scanias 

rysslandsetablering såväl som många andra utlandsetableringar. Han arbetar idag som 

ansvarig produktrådgivare, försäljning samt franchise avtal mot CIS länderna.  

A.O. berättar att Scania till en början skötte sin försäljning i Ryssland via Axel Johnson AB, 

ett väletablerat svenskt handelsbolag med industriell inriktning som redan var etablerade där. 

Med tiden klev Axel Johnson AB åt sidan och Scania tog själva över verksamheten i egen regi 

1991 genom ett representationskontor i Moskva. Några år senare, december 1994, köpte 

Scania upp en privat aktör och bildade därmed ett eget dotterbolag. Via en svensk 

representant från Scania anställdes A.O. i februari 1995 som förste lokalanställd på plats i 

Ryssland. Under det första året arbetade de tillsammans upp företagets verksamhet från 

grunden. 

De båda informanterna menar att en av anledningarna till att Scania valde att etablera sig i 

Ryssland var att det alltid funnits en vision inom ledningen genom bl.a. Rausing och 

Wallenberg att arbeta mot Ryssland samt att man i ett tidigt skede haft det som en 

exportmarknad.  Att komma närmare kunder samt vara närvarande på marknaden uppger 

informanterna som ytterligare ett skäl till att Scania valde att öppna upp en egen verksamhet i 
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Ryssland. Fram till 1990 var det dock komplext på grund av politiska skäl att etablera sig där i 

en egen regi. Företaget hade innan dess etablering under en tid bevakat landets socialpolitiska 

samt ekonomiska förutsättningar vilket gjorde att de visste när det blev fördelaktigt och 

möjligt att bedriva verksamhet där. N.N säger att det inte gick att undgå ett det fanns en stor 

potential samt att andra företag i dess nätverkskontext också startade verksamheter på plats.  

Scania ansåg sig vara konkurrenskraftiga i form av att redan ha starkt varumärke i landet, god 

kvalitet och en stark image. Ytterligare en styrka var att Scania hade en finansiell styrka, 

vilket gjorde att de bland annat kunde stå som finansiär åt kunderna. A.O. betonar att Scania 

inte säjer konsumtionsvaror utan att de säljer ett verktyg som företag använder för att tjäna 

pengar med, därmed är det viktigt att Scania kan hjälpa till med finansieringen. A.O. hävdar 

vidare att det var en fördel för Scania att vara tidigt ute, vid tiden för Scanias etablering var 

det bara Volvo och Mercedes som redan var etablerade där.  

Volvos försäljning gick till största delen till stora statliga transportföretag medan Scania 

istället angrep de mindre företagen. A.O. hävdar att det är mer lönsamt att sälja en eller två 

bilar till ett mindre företag och sedan successivt sälja fler bilar allt eftersom detta företag 

växer än att sälja till stora företag. Skillnaden är nämligen att en kund som köper 100 bilar åt 

gången förväntar sig att få generösa rabatter vilket de inte gör vid mindre affärer. 

Initialt när den ryska marknaden öppnades upp stod den privata begagnatimporten från övriga 

Europa för merparten av försäljningen av Scania bilar i Ryssland. Genom detta förstod man 

ytterligare att det fanns en stor potential och att Scania som varumärke var omtyckt. 

A.O. hävdar att det var en stor fördel att han hade kännedom om den ryska marknaden, det 

underlättade vid exempelvis registreringar och kontakter med myndigheter. Vid etablering 

tillhörde Scania Wallenberggruppen vilket gjorde att mycket information kunde hämtas 

därifrån, detta eftersom andra företag inom denna grupp redan hade erfarenheter från 

Ryssland. 

Eftersom Scania redan innan Rysslandetableringen genomgått flertalet internationaliseringar 

samt att cirka 95 % av försäljningen gick till utländska marknader anser informanterna att 

denna expansion av verksamheten praktiskt sett inte var så mycket annorlunda än de tidigare, 

förutom det som är just marknadsspecifikt för Ryssland. N.N. tilläger; ”Vi hade gjort den 

resan tidigare”. Dock betonar A.O. och N.N. att det var viktigt att börja i en liten skala och 

sedan ta vara på de möjligheter som uppstod. Marknaden var så pass föränderlig att det vara 
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viktigt att bevaka trenderna och kapitalisera tillfällen som uppstod. Ett exempel på detta var 

att det fanns ett stort behov av transportfordon med lågt teknologiskt avancemang samtidigt 

som de var driftsäkra och av hög kvalitet, något som Scania inte profilerade sig som men de 

tillgodosedde dessa efterfrågningar och blev en succé. A.O. betonar att en viktig aspekt inom 

företaget är att man tänker i banorna ”Think global, act local” för att anpassa sig till rådande 

marknad. 

För att överföra affärskultur och andra viktiga attribut kopplade till Scanias varumärke har 

företaget tagit fram handböcker, med bl.a. ”Best code of practise” och ”How Scania is 

managed”. I övrigt är svenska Scania representanter ofta med de första åren vid etablering för 

att se till att dessa värden överförs och implementeras på ett korrekt sätt. Jobbrotation, 

konferenser och liknande hjälper företaget att upprätthålla detta.  Det finns även standarder 

för hur byggnader och dess interiörer ska utformas för det ska vara samma genomgående 

tanke i företaget, bland annat för att kunderna ska känna igen sig. En annan viktig 

informationskälla är intranätet samt att varje divisionschef upplyser likartade funktioner på en 

lokal nivå med lägesrapporter. Företagets mål är att se enhetligt ut var än i världen de besöks.  

De största externa svårigheterna som A.O. och N.N. kan minnas vid etableringen var den 

påtagliga byråkratin och det otydliga legala systemet. Byråkratin var och är fortfarande 

väldigt omfattande och som N.N. utrycker det; ”Man ska akta sig för att inte ställa sig i fel 

kö” samt att ”stämplar är en del av vardagen”. Vid etableringen fick A.O. ofta avvikande 

svar om hur de bör gå till väga i olika situationer av olika statliga myndigheter samt jurister. 

Detta ledde till att det kunde uppstå komplikationer även om man gått tillväga enligt 

rekommendationer från kunniga på området.  

Scania ser mycket positivt på framtiden efter den senaste tidens turbulens inte bara i Ryssland 

utan på hela världsmarknaden. I september detta år kan de tydligt se hur den negativa trenden 

brutits och det rapporteras nu mycket positiva resultat från Ryssland.  Man har inga specifika 

planer på att öka speciella nyckeltal förutom att ta tillbaka ca: 5 % från marknadsandelarna 

och eventuellt att fördelningen mellan egna återförsäljare (2) och privatägda återförsäljare 

(30) är något sned. Man betonar vikten av att göra långsiktigt vettiga affärer, dvs. 

lönsamheten per affär. Detta kan innebära att man accepterar ett anbud som kortsiktigt ger 

förlust per såld enhet, men som är en lönsam affär i längden pga. merförsäljning och service 

intäkter, vilket kan motsvara kostnaden för en ny enhet över tid. 
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Både A.O. och N.N. anser att etableringen i Ryssland varit mycket lyckad. De bidragande 

faktorerna till detta påstås bland annat vara att de inte stängde ner verksamheten under ”rubel 

krisen”, vilket många av konkurrenterna gjorde. N.N. anser att det var avgörande ”att inte 

lämna kunderna i sticket” vilket A.O. bekräftar och tillägger att ”kunderna kommer ihåg om 

de blivit brända”. A.O. poängterar att det är väldigt svårt att komma tillbaka till en marknad 

och starta om från ruta ett. Viktiga aspekter i samband med Scanias framgång anser 

informanter är dess eftermarknadsservice med 32 servicekontor på plats och deras interna 

distributions system vilket gör att kunder snabbt kan få reservdelar och hålla lager på minimal 

nivå.  Scanias konstruktion av lastbilarna anser de båda är något unik då de har få olika delar 

och komponenter, detta gör att många delar kan användas på många olika modeller, t.ex. 

samma vindruta till alla bilar, vilket underlättar eftermarknadsservicen. Vid etableringen i 

Ryssland insåg Scania att de var tvungna att anpassa och förstärka lastbilarna för det ryska 

klimatet och dess sämre infrastruktur. Informanterna anser sig inte kunnat göra något 

annorlunda i etableringen med facit i hand och tycker att det är viktigt att vara långsiktig även 

under de ”tuffaste perioderna”. De tillägger att svenska företag och varumärken överlag har 

ett väldigt bra rykte på den ryska marknaden och är kända för kvalité och service, något som 

Scania uppfyller gentemot sina konkurrenter.   

Scania har för tillfället ca: 20 % av marknadsandelar inom sin bransch med målet att öka dem 

till 25 % inom den närmaste tiden. Dock betonar A.O. återigen att nyckeltal är svåra att sätta 

in i sin kontext pga. av marknadsdynamiken och sättet Scania gör affärer på vilket gör att 

nyckeltal inte ger korrekt bild av verkligheten. Globalt sett representerar lastbilsförsäljningen 

i Ryssland ca: 10 % av företagets totala försäljningsvolym. 
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4.2 Intervju – East Capital 

East Capital grundades 1997 och är en ledande kapitalförvaltare som specialiserar sig mot 

finansmarknaderna i Östeuropa.  Bolaget förvaltar drygt 42 miljarder sek i börsnoterade och 

onoterade bolag. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och företaget har globalt ca: 160 

anställda utspritt på 9 kontor runt om i världen.  Marknaden som East Capital verkar inom är 

en relativt liten nischmarknad, detta på grund av att folk inte placerar mer än 5-10 % av sitt 

kapital i Östeuropa. En av East Capital´s fonder; Rysslandsfonden fick 2010 pris som 

världens bäst presterande fond under det gånga decenniet med en avkastning på 1565 %.   

Intervju med  Justas Pipinis, East Capital, Stockholm, 2010-10-29 

Justas Pipinis (J.P.) är partner och VD för East Capital koncernen och har varit med företaget 

sedan år 2000. Han ansvar idag för strategi och organisationsutveckling samt är 

styrelsemedlem i ett av East Capitals dotterbolag.  

East Capital har investerat i Ryssland från företagets start eftersom företagets primära 

affärside var att kapitalisera progressiviteten på denna tillväxtmarknad. Företaget hade till en 

början inget kontor i Ryssland, utan hade istället ett mycket intensivt resemönster.  De ansåg 

att det var viktigare att få en helhetsbild av bolagen genom att besöka dem, gentemot att sitta i 

Stockholm och analysera data som inte överensstämde med verkligenheten. Initialt gick det 

att bedriva verksamheten i Ryssland utan att fysisk ha något kontor, J.P. ansåg att ett kontor i 

sig inte var så viktigt, det var viktigare att resa och besöka företagen på plats. Med tiden 

öppnades dock ett kontor dels för ”imagen”, eftersom det ofta uppstod frågor som ”Hur kan 

ni vara experter på Ryssland utan att ens ha ett kontor där?”  Ytterligare ett viktigt skäl var 

av rent praktiskt karaktär för den personal som reste runt i Ryssland, i och med kontoret i 

Moskva så fick de en hubb att utgå ifrån. Analytikerna fick en hemvist närmare den marknad 

de arbetade med, kontoret etablerades (2005) inte i avsikt för att sälja utan för att lyssna, säger 

J.P. 

Av de tre grundarna hade en jobbat mycket i och med Ryssland, de andra två arbetade 

tillsammans på en svensk bank och kom på så sätt i kontakt med östeuropeiska marknader. 

Under sin tid på sina tidigare arbeten såg de båda att Östeuropa som helhet erbjöd en stor 

potential, historien och grunden till East Capital började med att de trodde sig ha räknat fel på 

olika finansiella nyckel tal rörande ryska företag.   De tittade då en gång extra men såg att allt 

var rätt och man beslutade därmed för att besöka samt undersöka den ryska marknaden 

djupare. Genom detta kunde man bekräfta sina antagande om den eventuella potentialen.  
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J.P. hävdar att en av East Capitals styrkor vid etableringen i Rysslands var dess redan lokala 

närvaro genom företagsbesöken som därmed gett kunskap och erfarenhet. Ytterligare en 

fördel är dess fokus på den ryska marknaden, enligt J.P. är det a och o att kunna marknaden. 

J.P. framhäver att East Capitals huvudprodukt just är dess kunskap om den ryska marknaden 

Tanken om att öppna ett kontor i Ryssland hade legat i luften länge innan de tog det slutgiltiga 

beslutet. De hade noga övervägt om de skulle ha råd och om det var den bästa investeringen 

de kunde göra för pengarna. De ansåg slutligen att de behövde ett kontor för sin framtida 

utveckling.  

Genom sina tidigare arbeten både rörande Ryssland och Baltikum hade East Capital redan 

från start en insikt om marknaden och hur den i stora drag fungerade. Personer som anställdes 

kort efter har även de haft kunskaper om Ryssland. J.P. påstår att personliga kontakter och de 

sociala relationerna har varit vikigt för dess framgång. Det har gett dem en bättre förståelse 

och de sociala relationerna gör att man blir mer än bara ett namn, man får en bättre koppling. 

Enligt J.P. kan man inom East Capitals bransch antigen välja att bara sitta på sitt kontor och 

genom detta försöka förstå och värdera företagen eller så väljer man att träffa de anställda och 

företagsledarna för att få så mycket information som möjligt. Förespråkarna för det tidigare 

synsätt anser att företagen bara försöker försköna verkligheten medan J.P. och East Capital 

istället försöker arbeta med den personliga kontakten och därefter själva försöker sålla bland 

den informationen som ges. Den personliga kontakten anser J.P. är speciellt vikig i startfasen. 

Gällande Ryssland anser J.P. att det är viktigt att kunna Ryssland som land, vissa kan vara 

rädda och tro att de blir skjutna på flygplatsen, det finns nämligen mycket förutfattade 

meningar gällande Ryssland. Det är därmed bra att ha kunskap om hur det fungerar på riktigt. 

En personlig koppling gör att man vet vad man ska tänka på och vad man ska akta sig för. 

Kontoret i Ryssland öppnades i samma period som man öppnade ett kontor i Paris, dessa två 

var tillsammans de första utlandskontoren för East Capital. Företaget hade därmed ingen 

tidigare erfarenhet från att internationalisera sin verksamhet.  

East Capitals tanke är att kärntruppen på utlandskontoren ska ha jobbat på 

Stockholmskontoret ett tag, anledningen är att de ska kunna ta med sig kunskapen och 

företagskulturen till utlandskontoren. De anordnar även en årlig gemensam företagsresa för 

företagets samtliga kontor i syfte att träffas och utbyta information. Vidare så har Stockholms- 

och Moskvakontoret på regelbunden basis morgonmöten där företags- och 
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marknadsinformation utväxlas. De olika kontoren arbetar även med jobbrotation, detta för att 

sprida kunskap, det finns också ett gemensamt intranät för detta.  

Sedan starten har East Capital successivt utökat verksamheten, Moskvakontoret har gjort att 

företaget blivit lite snabbare på att agera. Tack vare Moskvakontoret har nya affärsområden 

blivit tillgängliga, företaget har genom detta kunnat bedriva mer ”private equity” verksamhet, 

där de sitter med i styrelser osv., om detta är en orsak på grund av kontoret eller tvärt om är 

svårt att avgöra anser J.P., men oavsett så är de av varandra beroende. Det viktiga vid denna 

typ av verksamhet är lokal närvaro, påpekar J.P. 

J.P. tycker inte att företaget tog några större risker vid rysslandsetableringen, han anser att allt 

inom företagande innebär att ta en risk. Då East Capitals kärnverksamheten handlar mycket 

om Ryssland, så anser han inte att de kunde ducka för den möjliga risken. 

En stor skillnad mellan kontoret i Rysslands och Sverige är att det ryska kontoret kräver 

mycket mer administrativt arbete. Fördelen med att ha ett eget kontor i Rysslands är att man 

både förstår marknaden bättre och hur andra företag har det, samt att det andra företag yttrar 

tycks stämma. J.P. anser att East Capital har blivit lite klokare, lite mer insiktsfulla och lite 

effektivare genom att öppna ett kontor i Ryssland. 

Det legala systemet i Ryssland är inte lika moget och finslipat, anser J.P. Vidare berättar han 

att det finns många motstridiga lagbestämmelser. Innan etableringen i Moskva reste de 

mycket till Ryssland för att träffa olika jurister och revisionsbyråer, problemet var bara att de 

fick olika svar av alla. Alla gjorde sina egna bedömningar av lagarna, baserar man sitt 

påstående på en viss lag så leder det till en slutsats, likväl som en annan lag ger en annan 

slutsats. Skillnaderna gällde frågor och svar rörande beskattning, arbetstillstånd och andra 

regler.  Rekommendationen de fick var att välja det alternativ som de själva ansåg hade lägst 

risk eller det som låter mest trolig. I viss mån fortsätter detta även efter etableringen, 

exempelvis berättar J.P. att företag enligt vissa ryska lagar inte får bedriva någon kommersiell 

verksamhet genom representationskontor men samtidigt finns många företag som 

uppenbarligen bedriver kommersiell verksamhet via sina representationskontor, då de betalar 

inkomstskatt, vilket innebära att de tjänar pengar. Detta behöver dock inte vara fel, eftersom 

en annan  rysk lag säger att om man betalar inkomstskatt så är det ok att bedriva försäljning 

via representationskontor.  
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Ryssland är väldigt byråkratiskt, mycket mer byråratisk än Sverige, anser J.P. Vidare förklara 

han att man i Sverige litar mer på varandra, man respekterar det sagda ordet och 

överrenskommelser, allt behöver inte dokumenteras. I Ryssland däremot ska allt vara 

dokumenterat minutiöst, det ska stämplas och signeras.  Alla arbetare i Ryssland har enligt 

J.P. en arbetsbok med stämplar och signaturer över sin arbetslivserfarenhet. Trots att man inte 

bedriver så stor verksamhet så man behöver mycket administrativ personal, det krävs en 

relativt stor apartat för allt som ska stämpla, signeras och sedan arkiveras. 

På en skala från ett till tio anser J.P. att företaget har lyckats mycket bra och därmed ger han 

betyget tio. 

Det finns inom East Capital en idé om att öppna försäljning även lokalt i Ryssland men 

finansiell verksamhet är hårt reglerad i Ryssland och det går inte bara ta över det svenska 

konceptet utan man måste öppna ett nytt lokalt. Det fanns stora planer att öppna lokalt under 

rysk lag men den senaste ekonomiska krisen satte stopp för detta, det var helt enkelt dålig 

timing anser J.P. Visionen varierar något över tiden, där vissa idéer får läggas hyllan för att 

kanske användas senare. Den övergripande tanken med rysslandskontoret att fungera som en 

marknadsbevakning lokalt har fungerar som den var tänkt. 

Den ryska marknaden utgör en central del av företaget, det är den största marknaden alla 

kategorier. 60 % av East Capitals sammanlagda investeringar sker i Ryssland. Därför har de 

enligt J.P. arbetat målmedveten för att minska beroendet av Rysslands, de vill genom detta 

diversifiera riskerna. Något som East Capital har lärt sig av de båda kriserna i Ryssland 1998 

och 2008, så är det att den ryska marknaden ofta tillbaka på samma nivåer efter några år, detta 

pga. den höga volatiliteten med stora uppgångar och stora nedgångar. 

J.P. ser att East Capital kommer fortsätta expandera i Ryssland framöver, trots den medvetna 

diversifieringen.  East Capitals mål är att växa med marknaden, J.P. förklarar att dess 

verksamhet bygger på två sidor, den ena sidan utgörs av vad det finns att investera i och den 

andra utgörs av hur mycket kunderna är beredda att investera.  

J.P. hävdar att det är en fördel att ha förhandsförståelse om marknaden vid en etablering 

utomlands. Vidare anser han att det är vikigt att veta att man kommer få olika svar. Absolut 

vikigast är de personerna som ska utföra etableringen. Dessa personer måste ha förståelse för 

kulturella skillnader, och de måste stå för det företaget värdesätter. Om man vill att företaget 

ska fungera internt, måste välja personer som även kan för vidare den företagskultur och den 
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företagsanda som man vill att utlandskontoret ska förvalta. Dessa personer måste ytterligare 

både ha kunskaper om marknaden och kunskaper om företaget. Detta är vikigt för hur 

kommunikationen kommer fungerar internt. 

I Ryssland är det stora skillnader i utbildningsnivåer samt i tankar kring etik och moral. Vissa 

är utbildande på västerländska lärosäten så som, Harward, Yale och London, medan andra 

fortfarande utbildas i den gamla ryska skolan. Moral och etik är en vitig aspekt i Ryssland, det 

finns uttalade problem med korruption och J.P. anser det angeläget är att anställa personer 

med rätt synsätt, det är vikigt att företaget förmedlar vad man har för förväntningar om hur 

dessa aspekter ska behandlas.  

Rent kulturellt finns det skillnader mellan hur man placerar pengar i Sverige och Ryssland, i 

Ryssland investerar man i saker som går att ta i, så som guld, hus, lägenheter. Ryska 

medborgare har inte samma tillförlit till sparsystemen men en förändring sker långsamt. 

J.P. påstår att East Capital har haft stora framgångar redan sedan starten, nyligen blev det klart 

att de under det första decenniet har haft världen bästa fond med den högsta avkastning av alla 

Rysslandsfonder. 

Ryssland utgör idag ca 60 % av de totala intäkterna, den har minskat de senaste fem åren men 

detta är som tidigare sagt en planerad riskspridning.  Dock så har intäkterna i absoluta tal gått 

både upp och ner. De har idag en stabil marknadsandel i Sverige för investeringar i Ryssland.  

Av den nischen som East Capital verkar inom så har de ca 1/3 av den svenska marknaden, 

totalt sett är detta dock en liten del av det totala sparande. I ett globalt perspektiv är East 

Capital en relativt liten aktör. 
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4.3 Intervju – SEB 

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) grundades 1856 av André Oskar Wallenberg som 

Stockholms första privata bank, namnet var då Stockholms Enskilda Bank. Genom en fusion 

med Skandinaviska banken 1972 bildades Skandinaviska Enskilda Banken, vad som idag är 

SEB. SEB har ca 20000 anställda, mer än hälften av dessa är anställda utomlands och idag 

finns SEB etablerade i 21 länder. Sammanlagt har SEB ca 600 bankkontor, en fjärdedel av 

dessa finns i Sverige, en fjärdedel i Tyskland och resterande är fördelade på Estland, Lettland, 

Litauen, Ryssland och Ukraina. På de resterande marknaderna bedriver SEB sin verksamhet 

genom representationskontor. 

Intervju med William Hamilton, Stockholm, 2010-11-04 

Som Network Manager ansvarar William Hamilton (W.H.) för den affärsmässiga relationen 

med andra banker runt om i världen. W.H. har relativt lång erfarenhet inom SEB, där han har 

arbetat i 13 år, var av 10 år som Network Manager. Innan SEB etablerade en egen verksamhet 

i Ryssland var det W.H. som var kontakten med de ryska samarbetsbankerna, därmed var 

W.H.s kunskap värdefull för SEB vid etableringen i Ryssland. SEB agerar bland annat som 

depåbank både för utländska kunders innehav av svenska värdepapper men samtidigt också 

för de svenska kunderna som handlar med utländska värdepapper. I de länder där SEB idag 

inte har någon egen bankverksamhet måste SEB samarbete med en utländska banker för sina 

kunders räkning. Detta var som sagt fallet i Ryssland innan SEB under 2007 öppnade sin egen 

verksamhet i landet. Innan detta hade dess samarbetspartner varit bland annat Citibank. 

SEB:s etablering i Ryssland började under 2004 när de köpte upp en liten rysk bank. Under 

det första året ägde man 60 % av banken och året därefter 100 %. Under den första tiden 

skötte banken samma åtagande som de haft sedan tidigare. Först under 2007 skyltades banken 

om till SEB.  Erfarenheten från tidigare segdragna och mindre lyckade internationaliseringar 

gjorde att när SEB väl såg ett köpläge på banken så slog de till direkt. 

En av de främsta anledningar till uppköpet av just den banken var att de disponerade över 

vissa typer av licenser som bland annat innebar att SEB hade möjlighet att agera som en 

depåbank från start. Något som annars hade tagit SEB flera år att få om de startat självständigt 

från grunden. Därav valde SEB att etablera sig i Ryssland genom uppköp. 

Initialt blev det många resor till Ryssland för W.H. och hans kollegor, detta för att delta i 

möten med konsulter, andra banker, revisionsbyråer och andra kontakter. SEB valde även att 
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anlita en engelsk konsult med över 10 års erfarenhet av Ryssland, specialiserad på att hjälpa 

banker att etablera sig i Ryssland. 

Beslutet från SEB:s sida att utvidga sin verksamhet till Ryssland grundades mycket på att man 

ville kunna erbjuda sina nuvarande kunder sina tjänster även i Ryssland. Tidigare hade de 

varit tvungna att gå via andra banker vilket minskade flexibiliteten samtidigt som man såg en 

potentiell marknad. De stora bankerna gav inte SEB och dess kunder så många val och 

alternativ, vilket resulterade att det var svårt att få till speciallösningar för kunderna. SEB 

ansåg att de själva behövde ta över verksamheten i egen regi för att kunna bli mycket mer 

flexibla mot kunden och kunna leverera speciallösningar som kunder på marknaden krävde. 

En stor styrka för SEB vid etablering var att den underliggande affärsverksamheten redan 

fanns på plats, skillnaden vara bara att den istället hade gått via Citibank.  Det fanns med 

andra ord redan kunder och affärer på plats. Det blev en typ av lokaliseringsfördel för SEB att 

integrera verksamheten internt istället för hyra in verksamheten från Citibank.  

SEB hade innan etableringen under en längre tid bevakat den ryska marknaden i ett 

etableringssyfte, det fanns en vilja inom banken att öppna upp en egen verksamhet i Ryssland 

men de ville göra det försiktigt genom att växa långsamt och successivt bygga upp 

verksamheten.  

SEB hade relativt stora kunskaper om den ryska marknaden innan etablering, då de indirekt 

genom Citibank varit aktiva mot den ryska marknaden. W.H. hade jobbat mot Ryssland 

tidigare, då han var ansvarig för SEB:s kontakter med de utländska banker i Ryssland som 

SEB:s kunder var tvungna att använda sig av. Han hade därmed ett upparbetat kontaktnät med 

både konkurrenter, den ryska värdepapperscentralen, finansinspektionen samt börser. Detta 

möjliggjorde för honom att få tillgång till tips och information. Hans kontakter kunde förklara 

hur affärskulturen fungerade samt informera om branschpraxis. All denna information var 

annars svårtillgänglig i det ryska byråkratiska systemet men W.H. hade fördelen att ha denna 

information inom sitt nätverk. Även konsluten som de använde sig av hade betydelsefulla 

kontakter som de kunde dra nytta av.  

En av de licenser som banken kom över i och med uppköpet var en licens för depå 

verksamhet, dock så hade den uppköpta banken ingen egen upparbetad depå avdelning. Detta 

var något som SEB fick starta upp från grunden.   
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Rekryteringen för just depåavdelning i Ryssland sattes igång tidigt genom att anställa en chef 

som fick ansvar att driva verksamheten lokalt. Detta på grund av avsaknad av kompetens 

inom SEB:s svenska depå avdelning beträffade rysk depåverksamhet samt av rent praktiska 

skäl, då det inte var så många som kunde flytande ryska. Idag består den ryska verksamheten 

av 160 personer.  

Under den initiala uppstartsfasen åkte tre personen från SEB:s svenska depå avdelning över 

till Ryssland för att utbyta information med dem på den nya avdelningen i Ryssland, detta för 

att få en bättre förståelse över den ryska marknadspraxisen och vice versa. På samma sätt 

kommer ryssarna över hit till Sverige och jobbar här. Tanken är att det ska ske på en 

kontinuerlig basis. Ytterligare ett sätt för att hålla samman företaget är genom ett gemensamt 

intranät. 

W.H. hävdar att en av de stora skillnader mellan Ryssland och Sverige är att Ryssland är 

otroligt byråkratiskt, det är mycket dokumentation som ska stämplas på olika statliga instanser 

för godkännande.  Ett problem initialt var relationen och kommunikationen till det företaget 

som skulle leverera det nya IT-systemet, mycket grundades i språkbarriärer och förståelse. En 

lärdom som W.H. tar med sig är att ett gemensamt språk är mycket vikigt för att 

kommunikationen ska fungera.  För att IT-systemet skulle fungera och nå upp till kraven var 

IT avdelningen från Sverige på plats i Ryssland för att kontrollera att allt fungerade som det 

skulle. Att det blir problem är något som man enligt W.H. måste räkna med, det viktiga är hur 

man sedan hanterar dem.  

Även legalt har det funnits svårigheter, detta eftersom de ryska lagarna är relativt stelbenta, 

turerna om vad och hur man ska göra saker har gått fram och tillbaka. Detta samtidigt som det 

i Ryssland är ganska flexibelt då mycket av arbete sker manuellt, vilket gör att det går att 

komma runt olika problem på vissa sätt. 

Den största risken hävdar W.H. nu i efterhand var något han väljer att kalla ”kundrisken”, 

med det menar han att när SEB valde att själv erbjuda kunderna sina tjänster och inte gå via 

någon annan bank så var det initialt en risk att SEB inte skulle kunna leverera service på 

samma nivå. Detta på grund av att SEB var en ny aktör på marknaden med mindre erfarenhet 

och ett inte lika inarbetat förtroendekapital, och att detta i slutändan skulle påverka kunderna 

negativt, så blev dock inte fallet hävdar W.H.. Målet var att leverera minst samma service och 

pris mot kund. Någon större finansiell risk ser han dock inte, då projektet var relativt billigt 

och att verksamheten därefter successivt har utökats. 
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En stor betydelse för SEB att de nu finns etablerade i Ryssland är profileringen att SEB nu 

även är en rysk bank, de har en kompetens och en fördel gentemot andra aktörer som  idag 

inte har någon rysk verksamhet, vilket han anser har gett dem en konkurrensfördel. 

Medvetenheten internt att de själva har en egen verksamhet i Ryssland har också varit nyttig. 

Trots att etableringen skedde precis före och under en minst sagt turbulent tid av valuta kris i 

landet så bedömer W.H. att etableringen i sin helhet har varit mycket lyckad. SEB:s första 

riktiga affär genomfördes under september 2008, men mellan september och februari sjönk 

innehavet för SEB i Ryssland med 75 % vilket direkt påverkade intäkterna. Hade detta hänt 

ett halvår innan så hade troligtvis etableringen avbrutits av ledningen. Sammanfattningsvis så 

anser W.H. att SEB etablering på en 10 gradig skala har varit en 8:a. Han anser att de idag har 

en fullt konkurrerande verksamhet till de riktigt stora bankerna i Ryssland.  

W.H. ser ljus på framtiden för SEB i Ryssland nu när de väl finns på plats. En trolig 

expansion och framtida verksamheten för SEB i Ryssland är ryssar som vill investera i 

utländska värdepapper, då kan gå via SEB:s  lokala rysslandskontor.  SEB vill fortsätta bygga 

vidare organiskt, man vill in i andra marknadssegment, så som konsument lån. Nu så här 

precis efter krisen så ligger dock det största fokuset på att stödja redan befintliga 

hemmakunder.   Utvecklingen gick som sagt abrupt ner direkt efter etableringen, men har den 

senaste tiden vänt med avseende av intäkter och produktutbud. 

W.H. anser att det vid en utlandsetablering är vikigt att ha ett ”case” som går att följa samt att 

man vet vad man förväntar sig. Det är även vikigt att ha kompetenta personer i projektet, där 

det bör finnas inblick och kunskap om marknaden, dessa personer kan ta fram information 

avseende tillvägagångssätt samt införskaffa information från konkurrenter. Problem dyker 

upp hela tiden, det viktiga poängterar W.H. åter igen är att man vet hur det ska lösas. Det går 

inte att sitta i Stockholm för att lösa dessa problem, man måste vara på plats och ha ett stort 

nätverk. Vidare anser han att det är vikigt med en projektledare som driver projekt till 100 %, 

SEB dedikerade en person till detta för att kordinera projektet. Det är vikigt med en 

projektledare som håller ihop allt och driver på de andra för att nå resultat. Ytterligare anser 

W.H. att det är vikigt att man vet storleken på affären samt att det finns en sporre. Sporren 

som SEB och W.H. såg var att kunna erbjuda kunder något bättre än vad de hade idag. 

Avslutningsvis är kompetensen inom den juridiska aspekten vikigt vid en etablering i 

Ryssland, då det ryska legala systemet är som det är. 
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Innan etableringen hade SEB ungefär en 1 % av marknaden och ligger idag kvar på samma 

nivå. Lönsamheten påverkas fortfarande av att SEB fortfarande är i en uppstartsfas men 

potentialen för lönsamheten är bättre i Ryssland än i Sverige, mycket på grund av en större 

riskmarginal.  SEB Ryssland står för en mycket liten del av SEB totala verksamhet, maximalt 

någon procent. Men det är ändå ett värde för banken att ha en verksamhet där pga. att SEB:s 

kunder investerar allt mer av sitt kapital i Ryssland. SEB:s rysslandsverksamhet är inte 

avgörande för SEB:s totala verksamhet. 
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4.4 Intervju – Centrumutveckling 

Centrumutveckling är ett konsultföretag som utvecklar, förvaltar och skapar koncept åt 

köpcentrum. Kundkretsen består av bl.a. institutionella investerare, kommuner och 

byggbolag. Företaget grundades 1969 och har tills idag arbetat med 500 projekt i 17 länder. 

Företaget har idag 16 anställda och huvudkontoret är beläget i Stockholm.   

Intervju med Håkan Karlsson, Huddinge, 2010-11-11 

Håkan Karlsson (H.K.) är en av entreprenörerna bakom Centrumutveckling (CU) och är idag 

huvudägare med funktionen arbetande styrelseordförande. Efter 40 år i branschen har H.K. 

samlat på sig mångsidig erfarenhet av internationellt företagande och etableringar. 

1999 kontaktades CU av en representant från IKEA som ville få hjälp med att utveckla ett 

koncept för att utnyttja mark i anslutning till deras varuhus i Ryssland. Under åren som 

företagen arbetade tillsammans med detta projekt lärde sig CU en hel del om hur den ryska 

marknaden fungerade och dess möjligheter samt förutsättningar. H.K. talar om samarbete med 

IKEA som en framgångssaga. Under tiden tillsammans med IKEA i Ryssland förklarar H.K. 

att de lärde sig mycket om situationen i Ryssland för den tiden och han beskriver att det var 

”en enormt kraftigt ökande detaljhandel”, bakgrunden till detta berodde på att människor 

generellt i landet hade låg skuldsättning, låg skatt och ökande inkomster vilket innebar en 

stark köpkraft. Dessutom fanns det vid tidpunkten väldigt få köpcentrum samtidigt som det 

fanns låg kunskap i Ryssland om hur dessa skulle drivas. Enligt H.K. blev CU:s tidigare 

erfarenhet och dess kompetens inom området ett av företagets främsta styrkor vid 

etableringen. Utöver detta hade företaget också arbetat fram ett eget system (CUPP) som H.K. 

beskriver som ryggraden i företaget, vilket ytterligare gav dem en konkurrensfördel.  

Företaget valde efter slutfasen av IKEA projektet att öppna ett dotterbolag i Moskva under 

2003. Det gjorde de med hjälp av Svenska Exportrådet i Ryssland där de fick ytterligare stöd 

för att kartlägga marknaden kring potentiella kunder. De fick även tillgång till deras 

kontorsfaciliteter innan CU flyttade till egna kontor i centrala Moskva. Förberedelsen inför 

etableringen var inte speciellt omfattande då företaget sedan tidigare hade erfarenheter av 

internationellt företagande. De hade genom detta sett att dess arbetsmetod, CUPP, även 

fungerade på internationella marknader, vilket gav dem ett gott självförtroende om att detta 

även bör fungera på en marknad som Ryssland. H.K. betonar dock att ”varje enskild fastighet 

kräver sina enskilda lösningar” även i Sverige. Konceptet anpassas till klientelet vilket 

innebär att planeringen sker på plats, planering och förberedelser är mycket utav vad CU:s 
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verksamhet går ut på. Företaget arbetade intensivt med att överföra affärskulturen till 

Ryssland, dock betonar H.K. vikten av att få en passande mix i landet man är aktiv i.  

CU började med att anställa en rysk representant för kontoret, därefter rekryterades ytterligare 

en person som var av ett bättre chefsämne, den personen som de valde att anställa hade 

samtidigt lite mer erfarenhet av branschen. Därefter började hon mer intensivt att bearbeta 

marknaden och anställde fler personer. Målet och affärskulturen inom CU är att vart än i 

världen de vänder så ska de arbeta på ett ”ärligt och ambitiöst sätt” med dedikation på att 

”skapa världens bästa köpcentrum”.  Att föra vidare dessa tankar och visioner är enligt H.K. 

något som de på CU arbetar hårt med, samtidigt som det inte går att försvenska ryssar så 

måste de anpassa sig till landets kultur och ta seden dit de kommer. Ett problem anser H.K. är 

att ryssarna ofta vill ta genvägar och inte bygga verksamheten långsiktigt utan de var ofta 

kortsiktiga lycksökare som istället fort vill sälja vidare. Därmed blev det ibland konflikter om 

hur mycket resurser som skulle läggas ner på utredningar osv., dessa förberedelser var de inte 

så intresserad av, utan ville istället bara att det skulle ”skissa upp lite snyggt” som H.K. 

uttrycker det, för att därefter säljas vidare som ett projekt. 

Enligt H.K. är svårigheterna i Ryssland som företagare byråkratin, det juridiska systemet, 

korruption och kulturella aspekterna. Byråkratin och det legala systemet gör att mycket tid går 

till spillo samt att detta kostar pengar. Centrumutveckling anlitade både lokala administratörer 

men även advokater som skulle underlätta processen. H.K. menar att lagstiftningen är 

motstridig, och att tillämpningen är undermålig. H.K. berättar om ett exempel där de vid en 

konflikt blev tillsagda att de troligen skulle vinna men att de ändå skulle få några pengar. Det 

finns nämligen inget system för att sedan utkräva sin rätt. Eftersom korruption var så pass 

utbrett tog det mycket längre tid om man inte mutade gentemot de som valde att muta diverse 

instanser. Något som Centrumutveckling strikt tog avstånd ifrån. H.K. tillägger att 

affärskontakter i Ryssland har stor betydelse jämfört med Sverige, dessa kan göra att 

processerna i många fall går smidigare.  Att hitta bra ledare var också ett problem som stöttes 

på. Enligt H.K. är kulturskillnaderna för stora men han tror att en svensk chef med ryska 

anställda är den bästa lösningen även om han testat båda varianterna och ingen riktigt 

fungerade. Ytterligare ett problem är att kulturskillnader orsakar problem då man tolkar 

information utifrån olika referensramar, ”De nickar och man tror därmed att de förstår vad 

man säger, men det gör dom inte…” 
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Däremot har alla dess svårigheter gett honom lärdomar om hur systemen fungerar och att det 

gäller att ha täckning för kostnader samt att inse att saker kan ta lång tid. Han anser att man 

bör acceptera sig efter omständigheterna precis som om de vore naturlagar, det handlar om att 

man måste anpassa sin attityd för att inte bli frustrerad. Det går inte att forcera system, säger 

H.K.. 

Konjunkturen hade en stor betydelse för CU:s etablering i Ryssland under tiden fram till 

finanskrisen. Enligt H.K. ökade konsumtionsökningen ”kraftig” och folk hade relativt sätt hur 

mycket pengar som helst att konsumera, vilket var avgörande för CU:s motiv att etablera sig i 

Ryssland. 2008 blev krisen verkligen påtaglig och marknaden vände snabbt ner på bara ett par 

månader. CU:s kunder slutade helt enkelt att betala och många investerare drog sig ur 

projekten de hade med företaget. De blev därmed tvungna att stänga ner Rysslandskontoret 

vilket vid den tiden hade ökat till ca: 40 personer. Även fast parterna hade kontrakt på att 

slutföra projekten så hävdade motparterna att de kunde lösa tvisten i domstol, men att de ändå 

aldrig skulle få sitt arvode, vilket återigen bekräftar svagheten i det ryska juridiska systemet.  

H.K. bekräftar att företaget tog oerhörda risker genom att etablera sig Ryssland, detta på 

grund av att man inte visste vilka risker som existerade samt att de inte hade någon erfarenhet 

om att driva verksamhet där, det blev mer komplicerat än man trott. H.K. påpekar att CU 

tidigare hade arbetat utomlands men mot länder med en västerländsk kultur, och problemet är 

att man i Sverige ser Moskva som den östligaste delen av Europa medan H.K. anser att 

Moskva är den västligaste delen av Asien. Det ideala vid en utlandsetablering är enligt H.K. 

att ha en stark hemmamarknad och därefter hjälpa dessa tidigare kunder att expandera 

utomlands. Även sociala relationer underlättar vid en etablering och H.K. anser att de sociala 

relationerna i Ryssland är vikigare än vad de är i Sverige.   

 

Framgångsfaktorerna enligt H.K. var den kompetens de besatt, engagemang och kreativitet 

samt affärssystemet CUPP som var mycket konkurrenskraftigt. Enligt H.K. är att hitta en 

pålitlig och användbar lokal partner en viktig aspekt. CU själva lyckades inte göra detta i 

Ryssland men mäktade ändå med att bygga ett köpcentrum från grunden och dessutom, utan 

ha en allians med rysk partner samt utan att muta folk. Att anlita en lokal partner är annars ett 

arbetssätt som CU brukar använda sig av i vanliga fall, men i Ryssland kände de att de skulle 

bli lurade. Han anser dock att det fortfarande var rätt besluta att inte anlita en lokal partner när 

de aldrig hittade någon som kändes helt hundra, risken hade då varit att de hade kunnat förlora 

”hela kakan”. Enligt H.K. är det endast CU och IKEA som utländska investerare som lyckats 
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med det. På en skala 1-10 rankar informanten etableringen med en 2:a.  Trots alla problem 

som uppstod har så har H.K. inte fått avsmak för Ryssland, tvärtom säger han sig fått 

mersmak för Ryssland och kan tänkas göra affärer där igen. Han poängterar då att de 

lärdomar och erfarenheter han fått från sina tidigare affärer i Ryssland kommer vara till stor 

nytta.  

 

Verksamheten i Ryssland var egentligen aldrig lönsam, det tar enligt H.K. tid att etablera sig, 

ca 10 år anser han är normal etableringstid. H.K. jämför fall med andra svenska företag som 

H&M och IKEA vilket också hade svårt med lönsamheten de första åren, H.K. säger att 

”marknadsinvesteringar tar lång tid innan det ger utbyte”. Därmed fick CU skjuta till lite 

pengar från Sverige men H.K. ser detta som en marknadsinvestering som förhoppningsvis 

kommer ge avkastning i framtiden. Under tiden i Ryssland ökade CU:s intäkter med tiden 

men i väldigt ojämn takt. Ca: 20 % av företagets konsultverksamhets intäkter kom därifrån 

medan 40 % av företagets resurser allokerades till Ryssland.  
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4.5 Intervju – Conjet 

Conjet startade 1990 som en avknoppning från Atlas Copco. Företag tillverkar och säljer 

maskiner för vattenbilning av betong vid reparationer av broar, kajer, dammar, parkeringshus 

m.m. Tekniken går ut på att vatten arbetas upp till ett mycket högt tryck och därefter pumpas 

ut genom en tunn stråle som slår bort betongen men lämnar kvar armeringen.  Conjet har 

tillsammans med sin konkurrent Aqua Jet Systems ungefär 90 % av den totala 

världsmarknaden. De har idag 10 anställda och merparten av dess verksamhet utgörs av 

försäljning till utlandet. 

Intervju med Lars Göran Nilsson, Haninge, 2010-11-15 

Lars Göran Nilsson (L.N.) är en Conjets tre grundare, förutom vice VD är han också ansvarig 

för försäljning och marknadsföring. Den ryska statens bristfälliga underhåll av infrastruktur 

borde kunna skapa möjligheter för Conjet att göra affärer i Ryssland, men L.N. hävdar att 

problemet är att dessa länder fortfarande använder sig av äldre tekniker som exempelvis 

slaghammare istället för Conjets högteknologiska alternativ. L.N. påpekar att ”hela östblocket 

måste exploateras”, om man jämför med väst, där förhållandevis allt redan är gjort beträffande 

infrastruktur osv. Conjets utrustning blir endast aktuellt i dessa länder när någon konsult av 

något skäl kliver in och säger att vi måste använda oss av mer högteknologisk utrustning. Ett 

annat problem är att om förfallet blir för stort innan en reparation kommer på tal så leder det 

ofta till att bron måste rivas och Conjets utrustning blir då inaktuell. Troligen kommer dock 

Conjets teknologi och dess utrustning bli mer och mer använd desto längre dessa länder 

kommer i sin utveckling. De ser att vissa av dessa länder de senaste åren har börjat intressera 

sig allt mer för denna typ av teknologi, när de får kontakt med företag i länder som de aldrig 

tidigare varit i kontakt med. På grund av Conjets storlek är de ganska försiktiga med att 

exploatera sig mot dessa länder, de satsar istället där ”floden rinner som lättast”, som L.N. 

uttrycker sig. Med det menar han länder i Västeuropa och USA, där infrastrukturen och 

pengarna finns, naturligtvis följer de även BRIC ländernas utveckling.  Conjets första affär 

mot Ryssland inträffade 1994, det var Moskvas nyligen avsatta borgmästare, Jurij Luzjkov, 

som skickade över en delegation till Sverige och Conjet för att köpa in Conjets 

vattenbilningsmaskin till en broreparation. Delegationen hade fått i uppdrag att köpa in allt 

som behövdes, inklusive trailer, containrar, pumpar m.m. Detta var bara några år efter Sovjets 

fall, och det är inte speciellt lång tid enligt L.N. då han anser att ”kugghjulen inte snurrar så 

snabbt där borta”. I och med detta så behövde man känna rätt människor för att få igenom 

affärer men eftersom det var Jurij Luzjkov själv som hade beställt maskinen så öppnades alla 
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dörrar på en gång.  Därmed var försäljningen inga problem, dock uppstod istället problem när 

saker gick sönder och Conjet skulle skicka över reservdelar. Det slutade med att Conjet fick 

ge bort reservdelar och slitsaker för att godset inte skulle fastna i tullen osv. 

Svårigheterna och en av anledningar till att Conjet idag inte har någon aktiv verksamhet mot 

Ryssland är att när man ska sälja maskiner i Ryssland så måste man bli godkänd av ett visst 

organ, vilket kräver ett ihärdigt engagemang av företaget. De söker därmed en lokal 

distributör men kravet är att de ska kunna engelska. De försökte relativt nyligen finna en 

lämplig partner i Ryssland med hjälp av svenska Exportrådet. De lyckades till sist hitta en 

som dessutom kunde engelska, men problemet var att denna partner även hade slutit ett avtal 

med Conjets största konkurrent, något som Conjet absolut inte kunde acceptera och därmed 

backade ur. L.N. hävdar att den typen affärskultur inte finns i väst, man skulle aldrig sälja 

Volvo och Scania i samma affär menar han men för ryssarna verkar detta inte vara något som 

helst problem. Där var en konkurrent mer som en kollega, de hade inte samma 

marknadsekonomiska tänk som vi i väst. Det uppstod därmed en kulturkrock.  

Conjet vill dock fortfarande finna en partner i Ryssland och enligt L.N. är det inte tänkbart att 

Conjet i dess situation och med dess resurser kan göra på något annat sätt. Tillsvidare 

använder de sig av sin vitryska partner som kontaktperson mot Ryssland. Det viktigaste i 

Conjets sökande efter en lokal samarbetspartner är enligt L.N. ett gemensamt språk som de 

kan kommunicera på, och det räcker inte att bara en person på företaget kan engelska. Vidare 

ska de vara inom någorlunda samma bransch, så att det har viss förförståelse samt ett 

kontaktnät som Conjet kan använda sig av. Den potentiella samarbetspartnern måste även 

kunna de ryska rutinerna kring export och framför allt import, det får inte stå och falla med att 

de inte vet hur man gör vid importen om de lyckas förmedla en maskin. 

Det finns även fall där Conjet har etablerat sig i länder då de följt med en tidigare kund till ett 

nytt land. Denna tidigare kund har då fått ett jobb i land där Conjet i dag inte har någon 

verksamhet men i och med att de ska utföra sitt jobb där måste Conjet följa med. 

Den senaste affären Conjet gjorde mot Ryssland inträffade för några år sedan, det var då en 

äldre begagnad maskin som någon köpt upp och behövde reservdelar samt utbildning på 

maskinen. Han anser att det är stora skillnader mot att göra affärer idag mot Conjets första 

affär 1994. De svårigheter som Conjet stötte på 1994 när de försökte skicka reservdelar var nu 

borta.  
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Conjet har redan från start varit ett mycket internationellt företag, den svenska marknaden 

skulle aldrig räckt till. 80-90 % av Conjets verksamhet utgörs av export, därmed hade 

företaget vid exporten till Ryssland redan internationell erfarenhet och ett internationellt 

kontaktnät. I och med att Conjet är en avknoppning från Atlas Copco fanns det också ett 

kontaktnät därifrån men detta fick inte Conjet använda, oundvikligt hade det dock under Atlas 

Copco tiden skapats personlig relationer som senare kunde utnyttjas.   

Skillnaderna och problem med att arbeta mot Ryssland är förutom språket också 

affärskulturen, dock går detta mer mot ett marknadsekonomiskt tänkande tack vare yngre 

generationer. Korruptionen är ytterligare ett stort problem men det håller också på att rensas 

upp och bli bättre. Ytterligare svårigheter i länder som Ryssland anser L.N. är att 

marginalerna är mindre, man måste komma rätt direkt, det är svårare att byta runt som det går 

att göra i exempelvis Europa.  

En lärdom som Conjet fick vid sitt senaste etableringsförsök mot Ryssland var att ett kontrakt 

aldrig kan vara komplett, detta exemplifierades genom problemet med Conjets 

exklusivitetsrätt hos partnern som utöver Conjet även skulle plocka in och sälja dess 

konkurrent samtidigt. Detta var något som inte fanns i Conjets eller L.N.s tankevärld.  

Överlag anser L.N. att det finns ett mer långsiktigt tänkande i öst än väst, exempelvis vill 

amerikanerna gärna att investeringen ska vara betald innan maskinen är köpt medan länder i 

öst först kan köpa in maskinen. Byråkratin är ett annat problem i Ryssland, vidare så är det 

mycket inspektioner vid införseln. L.N. bekräftar bilden av Ryssland där stämplar och 

signaturer är ett viktigt inslag i det vardagliga affärslivet.  

Conjets policy är att sälja maskiner till samma priser oavsett land, därmed blir lönsamheten i 

stort sätt den samma oavsett exportland. Eftersom exporten till Ryssland varit begränsad finns 

det inte heller några nyckeltal att tillgå.  
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4.6 Intervju – DeLaval 

DeLaval har anor sedan 1878 då Gustav de Laval uppfann centrifugalseparatorn, vilket 

revolutionerade mjölkindustrin. Gustav de Laval var en sann entreprenör med en enorm 

teknisk begåvning vilket resulterade i 92 svenska patent och 37 företag.  Idag är DeLaval 

världsledande inom mjölkningsutrustning och mjölkningssystem med ca: 4 400 anställda och 

verksamhet på drygt 115 marknader samt levererar hälften av all såld mjölkutrustning i 

världen. Tillsammans med Tetra Pak, täcker DeLaval hela värdekedjan från ko till konsument 

inom mjölkindustrin.  

Intervju med Andrey Shpakovsky, Tumba, 2010-11-25 

Andrey Shpakovsky (A.S.), startade sin karriär på företaget i Ryssland under mars månad år 

2003, hans anställning var då marknadsföringschef för Ryssland, Vitryssland och Ukraina 

efter lång erfarenhet hos andra internationella företag etablerade i Ryssland.  A.S. uppgift i sin 

nya position, var att utveckla avdelningen genom att förfina distributionskanalerna, öka 

försäljningen och förbättra kommunikationen mellan enheterna i Sverige och Ryssland. Han 

är sedan ett år tillbaka stationerad i Tumba, där han innehar titeln ”Launch Event Manager” 

inom ”Marketing and Communications”.  

DeLaval började sin etablering i Ryssland med sporadisk export redan på 70-talet med ett par 

mindre projekt, men med tiden engagerade de sig allt mer och på 80-talet hade de mer 

frekventa affärer med aktörer på den ryska marknaden. I slutet av 90-talet registrerades det 

första dotterbolaget i Moskva och idag finns det även kontor i St Petersburg, Kazan och 

Krasnodar med ca: 150 anställda.   

A.S. anger att de största anledningarna till att DeLaval etablerade sig i Ryssland var att det 

fanns en utbredd ”mjölkkultur” och konsumtionen av mjölk var växande, vilket därmed ökade 

efterfrågan på deras produkter. Enligt A.S. är det svårt att ange specifika styrkor som var 

viktiga vid företagets etablering eftersom han anser att det är synergin av olika komponenter 

som tillför detta. Något som han anser är karakteristiskt för DeLaval är att företagets 

produktkategori är komplett och levererar en lösning som kunderna efterfrågar. Informanten 

uttrycker det själv som ”ett företag med helhetslösningar” samt att den kompetens som 

företaget hade tillförde en ny dimension för marknaden. Vidare anser han att detta inte är 

någon garanti för att lyckas och tilläger att; ”det hjälper inte att ha en unik produkt, det måste 

även finnas efterfråga”.  
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Vad det avser graden av strategisk planering som gjordes inför etableringen i Ryssland har 

informanten ingen konkret information. Dock betonar A.S. DeLaval är ett ledande 

internationellt företag med en 100-årig lång företagshistoria och med detta sagt, ställer sig 

A.S. ytterst tveksam till om beslut att öppna kontor i Ryssland var inte var väldigt välplanerat 

och genomtänkt. Han tillägger även att företaget har en kultur av att beslut brukar vara 

välplanerade, så han ser därmed ingen anledning till att Rysslandsetableringen inte skulle följt 

samma linje. 

Vidare hävdar A.S. att det fanns kunskap hos ledning och anställda angående den ryska 

marknaden och att man genom tidigare etableringar visste att det var viktigt att anställa 

personer med lokal kunskap vilket var/är en avgörande faktor för lyckas. A.S. betonar att den 

ryska marknaden är väldigt annorlunda jämfört med andra marknader inom samma industri i 

väst. De främsta skillnaderna för Delavla är att de ryska farmerna är konsoliderade jämfört 

med västs fragmenterade, dvs. antal boskap per farm är betydigt större i Ryssland. En annan 

aspekt är att beslutsprocesser är väldigt annorlunda vilket innebär att de som anställs måste 

kunna mentaliteten och språket. Enligt informanten, var att det endast i början av etableringen 

som det fanns svenska chefer på plats för att bygga upp organisationen, men att det idag är 

ovanligt. I ledningen fanns styrelseproffs som Rausing med flera, som genom andra bolag 

erinrat erfarenhet av att verka på denna marknad och därav också banat väg för DeLaval med 

sina etablerade nätverk. Ett av dessa nätverk var systerbolaget Tetra Pak som redan ett par år 

innan etablerat sig där och gav enligt A.S. en ”hävstång” för DeLaval.  

Även fast det fanns kunskap inom ledning och att det satsades på att anställa lokalt, så anser 

informanten att det alltid är en lärande process eftersom produkterna och 

marknadsaktiviteterna måste anpassas till den lokala marknaden. Därav anser företaget att den 

interna kommunikationen mellan länderna är en fundamental aspekt och har därmed ofta 

jobbrotationer, relevant träning, seminarier och annan utväxling av information.  

Informanten uppger att den största skillnaden mellan Sverige och Ryssland är den 

mognadsgrad de båda ländernas marknader nått, gentemot varandra. Detta påverkar inte bara 

den produktkategori man erbjuder kunden, utan också sättet att driva sin verksamhet. Förutom 

en lägre mognad i Ryssland gentemot Sverige uppger A.S. att banker och statliga instanser 

har vitt skilda tillvägagångssätt vilket gör att lagar och förordningar inte är lika transparanta 

och ofta leder detta till onödig byråkrati.  
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På en skala från 1 till 10 betygsätter informanten DeLavals etableringen i Ryssland med en 

8:a och tycker att den varit mycket lyckad. Idag har företaget drygt 30 % av den Ryska 

marknaden och för att etableringen skulle betygsättas med en 10:a anser A.S. att man bör 

kontrollera 100 %. Vidare är företagets mål att fortsätta växa och vara närvarande, det 

egentligen inte finns några gränser på hur stort företaget kan bli, dvs. att allt beror på vilken 

inställning som bolaget har som helhet. Som ett exempel nämner informanten en historia om 

två säljare från ett känt skoföretag som skickade två försäljare till Afrika på företagsresa för 

att utvärdera potentialen på marknaden. ”Den ene kom tillbaka och påstod att marknaden var 

obefintlig eftersom ingen bar skor, medan den andra rapporterade att den var en fantastisk 

marknad eftersom ingen ägde ett par skor”.  

A.S. anser att ett starkt nätverk väldigt viktigt när man arbetar på den ryska marknaden. 

Informanten hade själv ett upparbetat närverk inom flera olika sektorer genom sina tidigare 

tjänster på internationella företag verskamma i Ryssland. Dock hävdar A.S. att dessa 

relationer är viktiga vart än i världen man bestämmer sig för att göra affärer, på den ryska 

marknaden anser han dock att det är nästintill oundvikligt för att kunna nå framgång.  

Avseende nyckeltal är informanten förtegen om att gå in på detaljrikedom angående 

verksamheten i Ryssland. Dock framgår det att den ryska marknaden internt sett, gått från en 

20:e till 10:e plats under de senaste fem åren och är nu en av DeLavals viktigaste marknader. 

För vissa produkter står är den Ryska marknaden som den absolut största konsumenten och är 

därmed av stor betydelse.  

Avslutningsvis betonar informanten att det absolut viktigaste elementet när man etablerar sig 

på en ny marknad är att ”göra sin hemläxa”. Ett tips är att innan etableringen noggrant 

planera och överväga vilken aktör man vill vara samt att hitta bra och lämpliga 

samarbetspartners utefter detta. Precis som DeLaval gjort, är det viktigt att ta systematiska 

kliv på marknaden, enligt den klassiska etableringsmodellen som informanten beskriver det 

samt att inneha kompetens på alla nivåer inom företaget. 
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4.7 Sammanfattning av intervjuer 
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4.8 Enkäter  

Enkäten som består av 18 frågor har skickats ut via mail till 88 svenska företag som enligt 

Exportrådet bedriver verksamhet i Ryssland. Av dessa 88 företag har slutligen 41 

respondenter besvarat enkäten, svarsfrekvensen blir således 47 %. Vid första utskicket 

besvarade endast 16 respondenter enkäten, därefter skickade författarna ut två påminnelser 

som vardera gav ytterligare 6 svar. Därefter ringde författarna runt till resterande företag 

vilket resulterade i ytterligare 13 svar. Av det totala antalet respondenter har två företag 

uppgett att de enbart är villiga att besvara frågor 1-9, på grund av sekretess. Därmed kommer 

fråga 1-9 ha besvarats av 41 respondenter och fråga 10-17 av 39 respondenter.  

Nedan kommer resultatet från varje enskild fråga i enkäten att presenteras.  

 

Fråga 1 – Hur många anställda har företaget totalt? 

 

Fråga 2 – Vilken bransch är företaget verksamt inom? 

 

 

 

2 9 8 22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antal anställda

1-9 anställda 10-49 anställda 50-249 anställda >250 anställda

20 8 5 3 2 1 1 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bransch

Industri Annan Bygg/fastigheter IT &  Telekom

Vård/medicin/hälsa Bank & Finans Teknik Tjänsteföretag
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Fråga 3 – Hur många år har ni varit verksamma på den ryska marknaden? 

 

Fråga 4 – Vad var den främsta anledningen till att ni etablerade er i Ryssland? 

 

Fråga 5 – Vad var er främsta styrka vid etableringsmomentet i Ryssland? 

 

Fråga 6 – Vilken etableringsmetod använde ni er av initialt i Ryssland? 

 

1 1 2 1 2 34
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Etableringsmetod

Försäljningskontor Agent Export Annan



 

62 

Fråga 7 – Var ni verksamma utomlands innan ni etablerade er i Ryssland? 

 NEJ 1-5 länder 6-10 länder Fler än 10 länder Totalt 

NEJ 6 - - - 6 

JA - 6 5 24 35 

Totalt 6 6 5 24 41 

 

Fråga 8 – Hur framgångsrik anser du att etableringen hittills varit? 

Anmärkningsvärt på denna fråga är att ingen respondent valt att svara ”inte alls 

framgångsrik”. Författarnas tanke med 4 alternativ istället för exempelvis 3 eller 5 alternativ, 

är att företagen på detta sätt måste ta ställning till om de är mer eller mindre framgångsrika, 

de kan inte välja ett ”lagom” alternativ.  

 

Fråga 9 – Hur förhåller sig lönsamheten i Ryssland i förhållande till lönsamheten på 

hemmamarknaden? 
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Fråga 10 – Hur stor andel av företagets totala omsättning utgörs av Ryssland? 

 

Fråga 11 – Hur viktig är den ryska marknaden för företagets verksamhet? 

 

Fråga 12 – Hur stora ekonomiska risker anser du att ni tagit vid etableringen? 

 

Fråga 13 – Hur strategiskt planerad var etableringen? 
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Fråga 14 – Anser du att företagets omsättning har haft en positiv eller negativ 

utveckling? 

 

Fråga 15 – Anser du att företagets rörelseresultat har haft en positiv eller negativ 

utveckling? 

 

Fråga 16 – Hur stor skulle du uppskatta att er marknadsandel är i Ryssland i procent? 
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Fråga 17 – Anser du att företagets marknadsandel har haft en positiv eller negativ 

utveckling? 
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5 Analys 

I analysen kommer den data som samlats in från intervjuer och enkäter att bearbetas utifrån 

valda teorier för att hitta vilka faktorer som ligger bakom en framgångsrik etablering. 

Analysen kommer att inledas med att författarna klargör vilka av de intervjuade fallföretagen 

som har varit framgångsrika respektive mindre framgångsrika i sin etablering i Ryssland. 

Uppsatsens klassificering om hur framgångsrika företagens etableringar har varit är en relativ 

bedömning mellan de företag som medverkar i uppsatsen. 

 

5.1 Framgång 

Av de sex företagen som intervjuades är fyra mer framgångsrika än två. De framgångsrika 

företagen enligt författarna är: Scania, SEB, East Capital och DeLaval. De mindre 

framgångsrika är Centrumutveckling (CU) och Conjet. Författarna bygger sitt resonemang 

utifrån en helhets bedömning av dess verksamheter i Ryssland. Författarna har även vid och 

inför intervjuerna ställt frågor om finansiella nyckeltal. I vissa fall anser informanterna att det 

är konfidentiella uppgifter som de inte vill ge ut och i andra fall anser de att det är svårt att 

särskilja den ryska marknaden från koncernredovisningen. I ett fall har det även varit svårt, då 

företaget inte har några intäkter som direkt kan kopplas till deras utlandsverksamhet. Trots 

detta anser författarna kunna påstå att fyra av företagen lyckats bättre än två. 

Bedömning av Scania som framgångsrikt baseras dels på informanternas åsikter om att 

företaget har varit mycket framgångsrikt i Ryssland, samt att de har varit verksamma i eller 

mot Ryssland i 100 år. Företaget har successivt ökat sin verksamhet i landet då de bland annat 

under 2007 öppnade en ny produktionsanläggning i Ryssland.  Det stora antalet återförsäljare 

och ett flertal dotterbolag i landet utgör ytterligare en anledning till att de kommer att 

klassificeras som ett framgångsrikt etableringsföretag. Utöver detta så har företaget också en 

relativt stabil och stor marknadsandel. 

DeLavals bedömning bygger på ett liknande resonemang. De har varit etablerade i Ryssland i 

drygt 40 år och har precis som Scania successivt ökat sitt engagemang. Informanten bedömer 

också framgången till en 8:a på den tiogradiga skalan från intervjun och de har ungefär 30 % 

av den totala marknadsandelen.  

Bedömningen av SEB som ett framgångsrikt företag utgår också delvis från informantens syn 

att SEB:s etablering har varit mycket framgångsrikt. De har på 6 års tid utvecklat en fullt 
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konkurrerande verksamhet till de stora internationella bankerna, vidare planerar SEB också på 

att expandera verksamheten till flera affärsområden. Precis som Scania så är dess 

marknadsandelar stabila och kundernas investerar ökar. I dagsläget påverkas lönsamheten av 

den relativt nya etableringen, dock ser de en större lönsamhetspotential i Ryssland än i 

Sverige. Dess produkt har också utvecklats i en positiv rikting och de kan idag erbjuda sina 

kunder en bättre produkt. Sammanlagt gör detta att författarna anser SEB som ett 

framgångsrikt etableringsföretag.  

East Capital är det fjärde företaget som bedöms vara framgångsrikt i sin etablering mot 

Ryssland. Precis som de andra företagen baseras detta ursprungligen på informantens åsikt om 

att företaget är mycket framgångsrikt. De har även fått ett internationellt erkännande då 

Morningsstar utsåg East Capitals Rysslandsfond till världens bäst presterande fond under det 

gångna decenniet. De har utvecklat sin verksamhet från start genom att etablera ett 

representationskontor i landet samtidigt som de planerar att ytterligare utöka sin verksamhet. 

Även East Capitals bedömning bygger på en sammanvägd bild av företagets verksamhet i 

Ryssland, och författarna anser därmed att företaget lyckats i sin etablering i Ryssland. 

Conjets exportverksamhet anses inte ha varit lyckad pga. att de sedan start 1994 bara haft en 

fullbordad affär mot Ryssland, och därefter en ”spinoff” på föregående export. De har idag 

ingen aktiv verksamhet i landet, vidare har de ingen samarbetspartner trots att de önskar 

arbeta mot Ryssland. Företaget har gjort försök att etablera sig mot Ryssland men detta har 

inte resulterat i framgång. Conjet har dock inte gjort någon förlust i Ryssland men trots det 

kan författarna inte bedöma etablering som framgångsrik utifrån en sammanlagd utvärdering.  

 

Avslutningsvis kan inte heller CU:s etablering ses som framgångsrik. Främst på grund av att 

de nyligen varit tvungna att avveckla sin verksamhet och därmed avskeda 40 personer 

verksamma i Ryssland. Informanterna bedömer därmed företagets etablering som mindre 

lyckad. Något som ger belägg för detta är att under tiden företaget var verksamt i Ryssland 

representerade den ryska marknaden 20 % av företagets intäkter gentemot att 40 % av 

företagets resurser allokerats där. I och med detta var företaget tvingat att kontinuerligt skjuta 

till pengar från övrig verksamhet. Informanten uppger att den ryska etableringen aldrig var 

lönsam.  
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Utifrån enkätundersökningen var tanken att vissa frågor skulle skilja de framgångsrika mot de 

mindre framgångsrika företagsetableringarna. (Dessa frågor var nummer; 8, 10, 14, 15, 16 och 

17 i enkäten) Problemet var dock att alla frågor inte gav de eftersträvade svaren.  Fråga 8, där 

företagen själva fick bedöma framgången på en skala 1-4, är den fråga som gett det mest 

differentierade och användbara svaret. Fråga 14, 15, 17 som är av karaktären nyckeltal, gav 

däremot inte de önskvärda svaren, då nästan 90 % av respondenterna uppgav att de haft en 

positiv utveckling. Författarna förbryllas över detta resultat, eftersom vissa företag inte påstår 

sig vara framgångsrika. Detta gör även att dessa frågor inte kommer kunna användas för att 

urskilja hur de mer framgångsrika företagen har gjort jämfört med de mindre framgångsrika. 

Enligt den tidigare forskningen är utlandsförsäljningens storlek som andel av den totala 

omsättningen ett frekvent använt nyckeltal för att mäta framgång. Författarnas tanke var att 

fråga 10 skulle representera detta, men problemet är dock att 85 % av respondenterna svarade 

att den ryska verksamheten utgjorde 1-20 % av företagets totala omsättning. Därmed förlorar 

även denna fråga lite av sin betydelse för den fortsatta analysen. Fråga 16, beträffande 

marknadsandelar, har fått samma oönskade utfall som fråga 10, vilket därmed också gör den 

nästintill oanvändbar. 

 

5.2 Analys utifrån Uppsalaskolan  

5.2.1 Psykiskt avstånd 

Av de intervjuade företagen är det CU och Conjet som uppger att de haft störst problem med 

kulturkrockar och språkbarriärer. För CU:s del handlar det om att informanten ansåg att det 

han förmedlade tolkades på fel sätt, han anser att detta beror på att det finns olika 

referensramar och att ryssar har andra referensramar än svenskar. Conjet uppger att det dels 

var den differentierade affärskulturen som stjälpte dess möjligheter till att ingå ett 

partnerskap, det andra problemet var språket. Conjet hade ett muntligt avtal med den ryska 

partnern om ett framtida samarbete, men det framkom senare att de även samarbetande med 

Conjets konkurrent. Detta såg det ryska företaget inte några problem med. SEB framhäver 

också språket som ett hinder vid sin etablering. Det intressanta är dock att både CU och 

Conjet som mest anger kulturskillnader och därmed psykiskt avstånd som ett problem vid 

dess etablering i Ryssland, är att det också är dessa företag som varit minst framgångsrika vid 

etableringen. DeLaval är det företag som uppger minst friktion gällande affärskulturer, 

möjligtvis påverkas detta av att informanten själv har ryskt ursprung och därmed inte upplever 
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samma problem. Dock är informanten medveten om att mognadsgraden på den ryska 

marknaden är lägre och att det ryska affärsklimatet är problematisk för utländska företag, då 

bankväsendet, lagar och förordningar leder till onödig byråkrati.  

 

5.2.2 Kunskap 

Gemensamt för SEB, Scania, East Capital och DeLaval är att alla hade genomfört någon form 

av löpande aktiviteter på plats innan sin fysiska etablering i Ryssland. SEB hade genom 

Citibank och andra samarbetspartners bedrivit sina kunders affärer i Ryssland. De hade 

därmed vid sin egna etablering redan varit aktiva mot marknaden.  Detsamma gäller för 

Scania och East Capital där Scania via Axel Johnsson distributionerade sina produkter och 

East Capital har genom sina grundare genomfört tidigare löpande aktiviteter i och mot 

Ryssland. Informanten från DeLaval uppger att de hade några enstaka affärer med Ryssland 

under 70-talet. Viktigare gällande DeLaval är det fanns möjlighet till kunskapsspridning från 

dess systerbolag Tetra Pak som etablerade sig i Ryssland innan DeLaval. Då dessa bolag ingår 

i samma koncern fanns det kunskap om den ryska marknaden inom koncernen, tack vare 

Tetra Paks löpande aktiviteter. Enligt teorin kring Uppsalaskolan är det genom de löpande 

aktiviteterna som företagen tillskansar sig kunskap och erfarenhet. Det är enbart genom att 

vara aktiv på den aktuella marknaden som dessa företag kan uppnå denna kunskapsnivå. Det 

som skiljer Conjet och CU från de övriga företagen är att de enbart besitter generell kunskap 

kring internationalisering. Detta gör att de enbart förfogar över en av de två kunskaper 

Uppsalaskolan föreskriver, vilket kan vara en bidragande faktor till en mindre lyckad 

etablering. I och med företagens ringa storlek, berörs de inte av teorins första undantag; att 

stora företag som har större resurser därmed klarar sig längre utan att få avkastning i form av 

erfarenhet. Det konträra med CU är att de trots sina löpande aktiviteter och därmed 

införskaffad erfarenhet under sin tid i landet, inte förmådde att bibehålla sin verksamhet. 

Dock säger CU att den erfarenhet och kunskap de insamlat kommer att underlätta om de 

återigen skulle etablera sig där.  

 

5.2.3 Erfarenhet 

Från enkätundersökningen framgår också att verksamhetstiden i Ryssland påverkar företagens 

grad av framgång. Genom att jämföra fråga 3 med fråga 8 kan ett visst mönster urskiljas där 
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de företagen som varit i Ryssland en kort tid inte är särskilt framgångsrika medan företagen 

som varit där under en längre tid ter sig vara allt mer framgångsrika.  

Fråga 3 – Hur många år har ni varit verksamma i Ryssland? 
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>10år 9år 6år 5år 3år 1år Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 7 1   2 1 1 12 

Ganska framgångsrik 11 1       
 

12 

Mycket framgångsrik 16   1     
 

17 

Totalt 34 2 1 2 1 1 41 
 

Både SEB och East Capital uppger att de har en möjlig expansion i åtanke av sin befintliga 

verksamhet. Teorin föreskriver just detta, att företagets löpande aktiviteter leder till erfarenhet 

som i sin tur gör att företagen ser nya affärsmöjligheter, vilket leder till ett ökat 

marknadsengagemang. Även Scania och DeLaval faller till viss del inom denna kategori.  

Författarnas analys och jämförelse av fråga 7 och 8 förstärker Uppsalaskolans teori om att ett 

företags internationella erfarenhet från andra länder kan appliceras på andra marknader och 

därmed vara till en fördel för företaget vid en etablering i ett annat land. En vidare och 

djupare analys utifrån detta kommer genomföras i avsnitt 5.3.3. 

 

5.2.4 Engagemang 

Av de intervjuade företagen är East Capital det företaget som har högst marknadsengagemang 

vilket enligt teorin leder till kunskap och erfarenhet.  Det intressanta i detta är att Justas från 

East Capital ser kunskap som dess främsta konkurrensfördel. Den ryska marknaden har gått 

från 20:e till 10:e plats gällande DeLavals viktigaste marknader, vilket kan tolkas som att dess 

engagemang har ökat. I motsats till föregående har Conjet medvetet ett lågt 

marknadsengagemang, då de istället väljer satsa på marknader som är mer mogna för deras 

teknologi. Conjet uppger att engagemanget i Ryssland är lågt på grund av deras begränsade 

resurser och kunskap gällande den ryska marknaden. 

När författarna jämförde svaren mellan fråga 10 och 8 framträder ett svagt mönster mellan de 

företag vars omsättning i Ryssland överstiger 20 % av företagets totala omsättning, anser att 

deras etablering har varit antigen mycket framgångsrik eller ganska framgångsrik. Författarna 

utgår från att desto större andel av företagets omsättning som utgörs av Ryssland desto större 



 

71 

betydelse bör den ryska marknaden ha för företaget och därmed bör dess 

marknadsengagemang också vara högt. 

Ett tydligare mönster framträder i tabellen nedan, där författarna jämför fråga 11 mot fråga 8. 

Ur denna tabell tydliggörs två kluster, där de företag som inte varit särskilt framgångsrika i 

sin etablering inte heller anser att den ryska marknaden är av betydelse för företaget. 

Motsatsen är de företag som anser att etablering varit framgångsrik också anser att marknaden 

är viktig för företaget. Författarna utgår från att om företagen anser att den ryska marknaden 

är av stor betydelse, är också dess marknadsengagemang högt. Utifrån detta resonemang tror 

sig författarna således att ett högt marknadsengagemang också bör vara en framgångsfaktor 

vid en etablering. Kausaliteten kan dock vara svårtolkad, eftersom framgång i sig, kan 

påverka hur viktig företagen anser att den ryska marknaden är. Kausaliteten rikting inverkar 

dock inte på sambandets styrka. 

 

Ett chi2-test genomfördes mellan variablerna med hypoteserna; 

H0 – Det finns inget samband mellan hur viktig den ryska marknaden är för företagen och hur 

framgångsrik etablering har varit. 

H1 – Det finns ett samband mellan hur viktig den ryska marknaden är för företagen och hur 

framgångsrik etablering har varit. 

Chi2-värdet blev 22,8 och med 6 frihetsgrader innebär detta att på en 1 % signifikansnivå kan 

nollhypotesen förkastas om att det inte finns något samband mellan fråga 11 och 8. Detta 

innebär att det med 99 % sannolikhet finns ett samband mellan fråga 11 och 8.  

För att analysera hur starkt detta samband är beräknades också korrelationen. 

Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,7 vilket påvisar ett mycket starkt positivt 

samband mellan hur framgångsrika företagen är och hur viktig de anser att den ryska 

marknaden är. Förklaringsvärdet, determinationskoefficienten, är 49 %, vilket innebär att 49 
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 Fråga 11 – Hur viktig är den ryska marknaden för företaget?  

  
Inte alls 
viktig 

Inte särskilt 
viktig 

Ganska 
viktig 

Mycket 
viktig Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 5 6 1   12 

Ganska framgångsrik 1 3 6 1 11 

Mycket framgångsrik   2 7 7 16 

Totalt 6 11 14 8 39 
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% av variationen i hur framgångsrika företagen är beror på hur viktiga de anser att den ryska 

marknaden är. 

 

5.2.5 Etableringsform 

Samtliga företag förutom Conjet har successivt ökat sin etableringsgrad då alla företagen 

initialt började med sin verksamhet med någon form av sporadisk export. Conjets affärer mot 

Ryssland förblev i detta stadium. SEB, East Capital, CU, Scania och DeLaval gick alla från 

det första stadiet enligt teorin vidare till djupare etableringsformer. Dock är de tre 

förstnämnda företagens etableringsmönster mer svårtolkade utifrån Uppsalaskolans termer, 

eftersom de mer tillhandahåller en tjänst än en produkt. Ingen av dessa företag har till fullo 

fullföljt Uppsalaskolans etableringskedja. Gemensamt är dock att samtliga företag har/hade 

nått ungefär halvvägs i etableringskedjan. Scania har däremot följt Uppsalaskolans 

etableringskedja till fullo genom att starta med sporadiskt export, gått vidare till försäljning 

via Axel Johnsson som agent, för att sedan öppna egna försäljningskontor och 

produktionsanläggningar. Även DeLaval har i princip fullföljt Uppsalaskolans 

etableringskedja då de är i slutskedet av att lansera en komplett produktionsanläggning.  

Enkätundersökningen visar inte på något samband mellan företagens etableringsformer och 

dess framgång. 

 

5.3 Analys utifrån Nätverksteorin 

5.3.1 Nätverkskontext 

Samtliga informanter har uppgett att nätverk har påverkat dess internationalisering, dock visar 

enkätsvaren att endast 15 % uppger att leverantörers/kunders begäran var den främsta 

anledningen till att de etablerade sig i Ryssland och 22 % uppger att ett väletablerat nätverk 

var dess främsta styrka vid etableringen. Trots den relativt låga procentsatsen är det ändå det 

andra mest frekventa svarsalternativet, vilket därmed ändå tydliggör att nätverk är av 

betydelse för företagen vid dess etablering. Däremot ser författarna inga tydliga paralleller 

bland enkäterna mellan den främsta anledningen samt att den främsta styrkan vid etableringen 

har varit nätverksbaserade i förhållande till företagens framgång.  
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5.3.2 Relationer & Informationsutbyte 

Gemensamt för Scania, SEB, East Capital och DeLaval är att de innan etableringen hade 

kontakter på den aktuella marknaden vilket samtliga uppger underlättade. Exempelvis hade 

W.H. på SEB genom sitt tidigare samarbete via en rysk partner etablerat ett nätverk med 

aktörer och myndigheter inom branschen som bidrog med viktig information och kunskap om 

hur man bör gå till väga i vissa situationer. Vidare anlitade de en konsult som inte bara hade 

kunskap om den ryska marknaden utan också ett utbrett nätverk inom branschen. En av de 

främsta anledningarna till att SEB valde att etablera sig i Ryssland var att följa en av de 

viktigaste intressenterna i SEB:s nätverk, nämligen kunderna. Likväl uppger Scania att 

ledningens tidigare affärer med Ryssland samt dess samarbetspartners bl.a. Axel Johnsson AB 

bidrog till att etableringen underlättades. East Capitals grundare hade alla haft kontakt med 

Ryssland genom sina tidigare arbeten vilket innebar att det redan hade ett bearbetat nätverk. 

DeLaval hade genom Tera Pak upparbetade relationer inom ledningen samt genom 

informanten som hade arbetat för andra internationella företag i Ryssland. Informanten från 

DeLaval uppger att relationer i arbetslivet i regel, är viktigare på den ryska marknaden än den 

västerländska. Gällande CU så hade de inga tidigare kontakter med marknaden men hade 

genom ett tidigare samarbete med IKEA blivit förfrågade om att delta i utvecklingen av ett 

nytt köpcentrum. Detta blev CU:s inkörsport till Ryssland och efter detta gemensamma 

projekt vidgade CU sin verksamhet i landet. CU uppger att dess nästa etablering kommer att 

underlättas tack vare dess tidigare exponering, där de fått kontakt med nyckelpersoner inom 

staten. Conjets uppfattning är att de måste finna en lokal samarbetspartner för att kunna 

etablera sig i landet och därmed få tillgång till deras nätverk, detta är i stort Conjets 

etableringsmodell oavsett marknad. Företagets första affär med Ryssland var en beställning 

från Moskvas borgmästare, därmed hamnade Conjet per automatik i rätt nätverk vilket 

underlättade affären avsevärt. Sammanfattningsvis intygar samtliga intervjuade företag att 

nätverksteorin och dess kontext är en vital aspekt vid ett företags internationalisering.  

 

5.3.3 Internationaliseringsgrad 

Scania, CU, Conjet och DeLaval kan enligt nätverksteorin vid sin etablering i Ryssland 

klassificeras som ensamvargar. Detta bör ge företagen en konkurrensfördel gentemot 

inhemska företag, dock endast om de lyckas harmonisera verksamheten i lokala nätverk. 

Detta kan vara en av orsakerna till Conjets mindre lyckade etablering, de fann aldrig en 

långsiktig lokal partner.  Likväl hittade inte CU någon tillförlitlig samarbetspartner utan valde 
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att öppna i egen regi och precis som Conjet har CU för tillfället avvecklat sin verksamhet där. 

Scania hade däremot redan från start en samarbetspartner och ett etablerat nätverk. Idag 

klassificeras Scania och DeLaval till kategorin konkurrent. Detta förstärker ytterligare bilden 

av ett nätverk är viktigt vid en internationalisering.  

Författarna anser att SEB tillhör kategorin konkurrent då både företaget och marknaden är 

högt internationaliserade. Precis som teorin framställer, är det ett stort fokus på konkurrans då 

SEB ständigt försöker förbättra sitt pris och produkt. W.H. på SEB anser att de idag har en 

fullt konkurrerande verksamhet. Vidare förtydligas SEB:s position som konkurrent genom 

W.H. utsaga om problemen med implementering av IT systemet och utbildningen av personal.  

East Capital kan klassificeras som en hybrid av ensamvarg och pionjär på grund av att 

företagets internationaliseringsgrad var låg vid etableringstillfället samtidigt som företaget 

hade ett relativt etablerat internationellt nätverk. Klart är dock att marknadens 

internationaliseringsgrad var låg. Enligt teorin har de i och med detta en konkurrensfördel, 

dock fick de själva utveckla och lära sina motparter något nytt.  Anledningen till att det ses 

som en hybrid är att vissa element från pionjären och ensamvargen stämmer väl överens 

medan andra är motstridiga.    

Från enkätundersökningen framträder en relativt tydlig bild när fråga 7, jämförs med fråga 8. I 

denna jämförelse framkommer det att företagens internationaliseringsgrad innan etableringen 

i Ryssland påverkat dess framgång. 83 % av de företag som varit verksamma i 1-5 länder 

innan sin etablering anger att de inte är särskilt framgångsrika medan 86 % av företagen som 

varit verksamma i fler än 10 länder, uppger att det varit antingen ganska eller mycket 

framgångsrika.  

  

 

 

Fråga 7- Hur många länder har ni varit verksamma i innan etablering i Ryssland? 
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   1-5 länder 6-10 länder Fler än 10 länder Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 5 1 5 11 

Ganska framgångsrik 1 1 7 9 

Mycket framgångsrik   3 12 15 

Totalt 6 5 24 35 
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Ett chi2-test genomfördes mellan variablerna med hypoteserna; 

H0 – Det finns inget samband mellan hur framgångsrika företagens etablering har varit och 

hur många länder de varit verksamma i innan etablering. 

H1 – Det finns ett samband mellan hur framgångsrika företagens etablering har varit och hur 

många länder de varit verksamma i innan etablering. 

Chi2-värdet blev 9,8 och med 4 frihetsgrader innebär detta att på en 5 % signifikansnivå kan 

nollhypotesen förkastas om att det inte finns något samband mellan fråga 7 och 8. Detta 

innebär att det med 95 % sannolikhet finns ett samband mellan fråga 7 och 8.  

För att analysera hur starkt detta samband är beräknades också korrelationen. 

Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,43 vilket påvisar ett relativt starkt positivt 

samband mellan hur framgångsrika företagen är och hur många länder de varit etablerade i 

tidigare. Förklaringsvärdet, determinationskoefficienten, är dock bara 18 %, vilket innebär att 

endast 18 % av variationen i hur framgångsrika företagen är beror på hur många länder de 

varit verksamma i innan etableringen. 

I ovan presenterad analys utifrån teorierna kring nätverk, måste det dock betonas att ett starkt 

nätverk inte enskilt innebär att en företagsetablering blir lyckad men det är ändå av betydelse. 

Företaget måste enligt teorin kunna tillföra något unikt och attraktivt i det lokala nätverket. 

Samtliga intervjuade företag med viss reservation för East Capital hade en hög 

internationaliseringsgrad innan etableringen. Avslutningsvis framgår det ur intervjuerna att de 

företagen som både har en unik produkt och ett väletablerat nätverk, tycks vara de företagen 

som än idag är aktiva på marknaden. Från enkäten framgår det relativt tydligt att 

internationaliseringsgraden påverkar företagets möjligheter till framgång. 

 

5.4 Analys utifrån Eklektiska teorin  

5.4.1 Lokaliseringsfördelar 

Samtliga företag i undersökningen uppger att det byråkratiska och juridiska systemet i 

Ryssland är komplext och undermåligt vilket kan vara en bidragande orsak till höga 

transaktionskostnader. Exempelvis uppger CU att det är ett måste att anlita lokala 

administratörer och jurister, trots detta kvarstår problemen med de byråkratiska processerna. 

CU uppger ytterligare att anledningen till att de valde att direktinvestera istället för att anlita 
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en lokal partner var bristen på förtroende till de motparter de träffade. På grund av 

osäkerheten vid ett eventuellt samarbete och de transaktionskostnader som därmed skulle 

uppstå, valde de att etablera sig på egen hand. Även Scania som har lång erfarenhet av 

marknaden och anställde lokal expertis uppger att de fortfarande är väldigt omfattande 

byråkrati. Den främsta anledningen till att Conjet misslyckats att finna en lokal partner har sitt 

ursprung i ofullständiga kontrakt där de skilda affärskulturerna var en av orsakerna. Även fast 

informanten från DeLaval har ryskt ursprung ser han tydliga brister i landets byråkrati. Vilket 

tydliggör att det ryska systemet är komplext, och långtifrån felfritt även för de som kan tänkas 

inneha en bättre förförståelse.  

Angående Hymers teori kring marknadsimperfektioner kan författarna enbart bekräfta att den 

ryska marknaden till skillnad från den svenska har inslag av detta. Merparten av företagen 

uppger att deras produkter/tjänster var antingen unika eller att den ryska marknaden erbjöd 

potential, vilket innebär att marknaden är imperfekt.  

 

5.4.2 Ägarskapsfördelar 

Samtliga företag med viss reservation för East Capital anger att de besatt ägarskapsfördelar 

när de etablerade sig i Ryssland. Informanterna för Scania nämner att immateriella tillgångar 

såsom varumärke och dess distributionssystem var till dess fördel vid etableringen i Ryssland. 

Även Conjet och CU uppger att immateriella tillgångar som en fördel vid etableringen. Conjet 

har en unik teknik som inte finns representerad lokalt, CU anser att den kunskap de besitter 

inte finns tillgänglig i Ryssland. SEB anger transaktionskostnadsfördelar som en anledning till 

dess etablering. East Capitals situation i förhållande till denna teori är omvänt där de 

exporterar sin kunskap om Ryssland till Sverige och i utbyte investerar kapital på den ryska 

marknaden. Informanten från DeLaval poängterar dock att det inte räcker med att endast 

inneha en unik produkt för att lyckas, det måste även finnas en efterfrågan på den berörda 

marknaden.  

Fråga 5 i enkätundersökningen undersökte företagens främsta styrka vid etablering, ett av 

svarsalternativen var att då att de hade en unik produkt/tjänst. När denna fråga jämfördes med 

svaren från fråga 8 framkommer inget tydligt samband där företagen per automatik blir 

framgångsrika bara för att de har en unik produkt. Den eklektiska teorin förespråkar att 

företagen som kombinera ägarskapsfördelar och lokaliseringsfördelar bör kunna nå en 

framgångsrik etablering. När fråga 4, 5 och 8 jämförs tillsammans går det dock inte att 
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urskilja något mönster, där de företagen som anger en lokaliseringsfördel samt en unik 

produkt som främsta styrkor och anledningar till etablering som mer framgångsrika än andra 

företag.   

 

5.4.3 Internaliseringsfördelar 

SEB är företaget där internaliseringsfördelarna syns tydligast då de genom att etablera sig, 

fick bättre kontroll och därmed kunde erbjuda sina kunder en bättre tjänst. East Capital 

framhäver att transfereringen av information mellan Moskva och Stockholm är viktigt för 

företaget. Huvudsyftet med Moskvakontoret är att lyssna och samla in information om deras 

huvudmarknad, denna information måste sedan spridas vidare inom företaget eftersom 

kunskap är företagets största styrka enligt informanten. Scania uppger att de vill utnyttja sina 

internaliseringsfördelar bättre genom att utöka antalet egna återförsäljare. De anger att 

anledningen är att de vill utöka kontrollen av sin verksamhet vilket teorin bekräftar. Samtliga 

företag som har/hade etablerat sig fysisk i landet anger att informationsspridningen mellan 

hemland och utland är mycket viktigt. Teorin förskriver att resurser, i detta fall information, 

enklast överförs via hierarkiska strukturer. CU är ett tydligt exempel på detta eftersom de 

valde att starta dotterbolag för att minska osäkerheten, vilket tidigare nämnts. Informanten 

uppger dock, att de trots ett eget dotterbolag upplevde svårigheter i att överföra affärskulturen 

mellan Sverige och Ryssland. DeLaval uppger att de sprider information och kunskap inom 

företaget genom jobbrotation, seminarier, relevant träning och annan utväxling. Informanten 

uppger att det initialt vid etablering av kontor i Ryssland fanns svenska chefer på plats men att 

det idag är mer ovanligt. Samtliga intervjuade företag har angett att de innan etableringen i 

Ryssland har varit aktiva mot utlandet. Den eklektiska teorin förespråkar dock att företag som 

är verksamma på flera marknader samtidigt kan dra fördelar av detta, dock kan författarna inte 

dra några sådana slutsatser utifrån de intervjuade företagen. 

När författarna återigen jämför resultatet från enkätundersökningen om företagens tidigare 

erfarenhet av internationellt företagande och dess framgång så framkommer mönstret där de 

mer internationellt erfarna företagen lyckas bättre. Den eklektiska teorin förespråkar precis 

detta, nämligen att företag kan dra fördelar av att bedriva verksamhet på flera olika marknader 

samtidigt.  

East Capital uppger att de genom att lokalisera ett kontor i Moskva blivit snabbare på att 

agera samt kommit närmare sin marknad, vilket är viktigt i deras bransch då marknaden är 



 

78 

snabbt föränderlig. I SEB:s verksamhet var det avgörande att öppna ett lokalt kontor för att 

komma över de licenser de behövde för att bedriva önskad verksamhet. Scania uppger att de 

öppnade ett kontor i Ryssland för att närvara på marknaden, vilket enligt N.N. var deras 

strategi.  

Lokaliseringsfördelar undersöktes genom svarsalternativen i fråga 4 och 5 men i inget av 

fallen kan några tydliga slutsatser dras där detta leder till en framgångsrik etablering. 

Exempelvis uppger 68 % av respondenterna att en växande/potentiell marknad var den 

främsta anledningen till etablering i Ryssland, av dessa anger nästan 43 % att de varit mycket 

framgångsrika medan 29 % anger att de inte är särskilt framgångsrika.  

 

5.5 Analys utifrån tidigare forskning 

5.5.1 Systematik 

Den tidigare forskningen hävdar att planering och systematik leder till framgång vid en 

utlandsetablering. Flera av de intervjuade företagen uppger att de mer eller mindre bevakar 

intressanta marknadsområden, exempelvis var det därför Scania gick in i Ryssland strax efter 

Sovjets sammanbrott, då marknaden liberaliserades. East Capital anger tydligt att dess 

etablering var mycket välplanerad där avvägningar gjordes mot trolig avkastning. Conjet 

uppger att de bland annat bevakar BRIC-länderna och dess utveckling. Likväl hade SEB 

också studerat marknaden och tog tillfället när rätt möjlighet dök upp, dvs. en redan etablerad 

enhet som hade de attributen de värderade högt. DeLaval uppger att det med största 

sannolikhet låg en god planering bakom företagets etablering mot Ryssland. Både CU och 

Conjet hamnade på den ryska marknaden av tillfälligheter och det är idag dessa två företag 

som inte heller är verksamma där. Sammanfattningsvis kan författarna utifrån intervjuerna i 

grad av planering se ett troligt samband mellan planering och framgång, även fast detta inte 

behöver vara den enskilt avgörande faktorn. Enkätundersökningen förstärker denna bild och 

därmed också teorin, om man bortser från kolumnen ”Inte alls planerad”. Anledningen till att 

denna kolumn går att bortse ifrån, är att det är få respondenter som representeras i denna 

kategori, vilket gör att ett extremvärde kan ge en missvisande bild av hela kolumnen. När 

denna kolumn nu är förbisedd så framträder ett mönster där låg planering leder till ”inte 

särskilt framgångsrik” etablering medan hög planering leder till en ”mycket framgångsrik 

etablering”.  
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Ett chi2-test genomfördes mellan variablerna med hypoteserna; 

H0 – Det finns inget samband mellan hur framgångsrika företagens etablering har varit och 

hur strategiskt planerad etablering varit. 

H1 – Det finns ett samband mellan hur framgångsrika företagens etablering har varit och hur 

strategiskt planerad etablering varit. 

Chi2-värdet blev 7,9 och med 6 frihetsgrader innebär detta att på en 5 % signifikansnivå kan 

nollhypotesen inte förkastas om att det inte finns något samband mellan fråga 8 och 13. Detta 

innebär att det inte går att säga med 95 % sannolikhet att det finns ett samband mellan fråga 8 

och 13. Om kolumnen ”Inte alls planerad” räknas bort ökar signifikansnivån till 10 %, vilket 

innebär att det med 90 % sannolikhet finns ett samband mellan fråga 8 och 13. 

För att analysera hur starkt detta samband är beräknades också korrelationen. 

Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,42 vilket påvisar ett relativt starkt positivt 

samband mellan hur strategiskt planerad etablering varit och dess framgång vid etableringen. 

Förklaringsvärdet, determinationskoefficienten, är dock bara 17 %, vilket innebär att endast 

17 % av variationen i hur framgångsrika företagen är beror på den strategiska planeringen. 

 

5.5.2 Företagsspecifika & Ekonomiska resurser 

Tidigare forskning har påvisat samband mellan företagsspecifika faktorer såsom 

branschtillhörighet, storlek och företagets framgång vid internationalisering. Utifrån den 

kvalitativa undersökningen kan författarna inte dra några direkta samband om att en viss 

bransch skulle vara till en fördel vid en etablering. Enkätundersökningen ger en något 

annorlunda bild, det förefaller som om företag inriktade mot industri tycks vara lite mer 

framgångsrika än andra branscher, problemet är dock att de andra branscherna är något 

underrepresenterade, vilket skulle kunna ge en något skev bild. Utifrån den data som samlades 
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 Fråga 13 – Hur strategiskt planerad var er etablering i Ryssland? 

  
 Inte alls 
planerad 

 Lite 
planerad 

 Måttligt 
planerad 

 Mycket 
planerad Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 1 6 3 2 12 

Ganska framgångsrik 1 3 5 2 11 

Mycket framgångsrik 2 2 4 8 16 

Totalt 4 11 12 12 39 
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in genom enkätundersökningen kan författarna däremot inte klart utmåla någon bransch där 

det är dömt att misslyckas. Det går enbart att säga att företag inom industri har den högsta 

andelen mycket framgångsrika företag.  

Däremot kan det konstateras att av de intervjuade företagen som idag klassificeras som 

medelstora och stora företag som Scania, SEB, East Capital och DeLaval, är de som idag har 

fortsatt verksamhet i Ryssland. Precis som författarna i teorikapitlet beskrev en eventuell 

koppling mellan företagets storlek och dess ekonomiska resurser så kommer även analysen 

sammankoppla dessa. Exempelvis uppger Conjet att de på grund av sina resurser och storlek 

inte har/hade möjligheter att exploatera den ryska marknaden. CU som också är ett litet 

företag och därmed kan tänkas ha begränsade resurser, förmådde inte att fortsätta verka på 

den ryska marknaden när den ekonomiska krisen inträffade. Om det aktuella företaget hade 

haft större resurser så hade de möjligtvis kunnat rida ut stormen. Scania däremot som 

klassificeras som ett stort företag anger att en av deras styrkor vid etableringen var deras goda 

finanser. Vidare anger Scania att det är en fördel att i svåra tider kunna fortsätta vara kvar på 

marknaden vilket troligtvis är svårare om man har ekonomiskt begränsade resurser.  

Enkätundersökningen ger en likvärdig bild när fråga 1 jämförs med fråga 8, där det framgår 

att större företag i högre grad anger att de är ganska eller mycket framgångsrika. Det är extra 

tydligt om kategorin 1-9 anställda räknas bort, anledningen till att denna kategori skulle kunna 

räknas bort är dess få respondenter, vilket gör att extremvärden får en större påverkan. 

Gällande ekonomiska resursers betydelse för framgång kan författarna varken bekräfta eller 

bestrida den tidigare forsknings framställan där ekonomiska resurser påverkar företagets 

möjligheter att nå framgång. Återigen kan paralleller dras mellan ekonomiska resurser och 

företagens storlek, men klart är åtminstone att ekonomiska resurser allena inte tycks vara den 

enskilt viktigaste faktorn vid en etablering.     
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 Fråga 1 – Hur många anställda har företaget? 

  
1-9 

anställda 
10-49 

anställda 
50-249 

anställda 
>250 

anställda Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 1 4 3 4 12 

Ganska framgångsrik   3 4 5 12 

Mycket framgångsrik 1 2 1 13 17 

Totalt 2 9 8 22 41 
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Ett chi2-test genomfördes mellan variablerna med hypoteserna; 

H0 – Det finns inget samband mellan hur framgångsrika företagens etablering har varit och 

hur många anställda företag har. 

H1 – Det finns ett samband mellan hur framgångsrika företagens etablering har varit och hur 

många anställda företag har. 

Chi2-värdet blev 8,3 och med 6 frihetsgrader innebär detta att på en 5 % signifikansnivå kan 

nollhypotesen inte förkastas om att det inte finns något samband mellan fråga 1 och 8. Detta 

innebär att det inte går att säga med 95 % sannolikhet att det finns ett samband mellan fråga 1 

och 8. Om 1-9 anställda inte räknas med ökar signifikansnivån till 11 %, vilket innebär att det 

med 89 % sannolikhet finns ett samband mellan fråga 1 och 8. 

För att analysera hur starkt detta samband är beräknades också korrelationen. 

Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,23 vilket påvisar ett måttligt positivt samband 

mellan hur många anställda företag har och dess framgång vid etableringen. 

Förklaringsvärdet, determinationskoefficienten, är dock bara 6 %, vilket innebär att endast 6 

% av variationen i hur framgångsrika företagen är beror på företagens storlek. 

 

5.5.3 Sociala relationer 

Precis som tidigare forskning antyder, påstår informanterna från SEB och East Capital att 

sociala relationer har varit en viktig del vid deras etableringar. East Capital uppger att man 

genom sociala relationer blir mycket mer än bara ett namn. Enligt SEB kunde mycket 

information införskaffas genom detta informella kontaktnät. Trots att CU inte längre är 

versamma på den ryska marknaden anser dess informant att de kommer att kunna utnyttja de 

relationer som skapades under dess verksamma period. Conjet exemplifierar värdet av att ha 

rätt kontaktnät genom att återge hur smidigt affären gick till när den tidigare borgmästaren av 

Moskva var motpart.  Det är relativt få företag, endast 22 %, som i enkätundersökningen 

anger att ett väletablerat nätverk var den främsta styrkan vid etablering i Ryssland. Istället är 

det en unik produkt/tjänst som framställs som den främsta styrkan. Intressant är dock att de 

företag som har angett att dess främsta styrka var ett väletablerat nätverk är i något större 

utsträckning framgångsrika än de företag som anger att en unik produkt/tjänst var dess 

främsta styrka. Därmed med kan författarna till en viss del förstärka teorins förklaringsgrad. 
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 Fråga 5 - Vad var er främsta styrka vid etableringsmomentet i Ryssland? 

 
Unik 

produkt/tjänst 
Väletablerat 

närverk 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 8 2 10 
Ganska framgångsrik 5 4 9 
Mycket framgångsrik 8 3 11 

Totalt 21 9 30 
  

5.5.4 Entreprenöriellt 

CU är det företaget som tydligast framhäver att etableringen mot Ryssland innebar stora 

risker, de andra företagen medger att det alltid innebär att ta en risk när nya marknader ska 

penetreras. Scania visade prov på innovation när de både anpassade befintliga och tog fram 

nya produkter för den specifika marknaden. Scanias informant påpekar också betydelsen av 

att anpassa verksamheten till den lokala marknaden. SEB uppger att det var ett risktagande 

när de bestämde sig att driva sin rysslandsverksamhet i egen regi eftersom de inte kunde 

säkerställa leverans av en likvärdig produkt samtidigt som beslutet att öppna verksamhet kan 

ses som ett proaktivt beslut. Då det fanns en risk att andra konkurrenter i framtiden kunde 

erbjuda en bättre service. Enkätundersökningen bekräftar intervjuerna genom att merparten av 

respondenterna anser att det antingen finns små eller vissa risker med att etablera sig i 

Ryssland. Den tidigare forskningen förespråkar att ett entreprenöriellt tänkande, där 

risktagande är en del, leder till framgång. Ett stort risktagande i sig leder inte per automatik 

till framgång, enkätundersökning visar snarare tvärt om, istället framgår det att ett måttligt 

risktagande är vägen till framgång.  
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 Fråga 12 - Hur stora ekonomiska risker anser du att ni tagit vid etableringen? 

  
Inga risker 

alls 
Små 

risker 
Vissa 
risker 

Stora 
risker Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 4 2 4 2 12 

Ganska framgångsrik 2 7 1 1 11 

Mycket framgångsrik 3 6 7   16 

Totalt 9 15 12 3 39 

 

5.5.5 Företagsledning 

Enligt den tidigare forskningen kan företagsledningens tidigare erfarenheter från 

internationellt företagande påverka ett företag i en positiv riktning gällande dess 

utlandsetablering. Samtliga intervjuade företag hade dock tidigare erfarenheter från 

internationellt företagande men alla var/är inte lika framgångsrika. Därför kan inte denna 
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variabel användas för att särskilja de mer framgångsrika från de mindre farmgångsrika utifrån 

den data som samlandes in via intervjuerna. DeLaval påstår tydligt att företagsledningens 

tidigare erfarenheter genom Tetra Pak underlättade DeLavals etablering i Ryssland. Som 

författarna tidigare påvisat, framträder en annan relativt tydlig bild från enkätundersökningen 

när framgång jämförs med tidigare internationell erfarenhet. Författarna kan därmed bekräfta 

den tidigare forskningen som anger att företagsledningens tidigare erfarenheter från 

internationellt företagande kan vara en framgångsfaktor vid en etablering i Ryssland. 

 

5.5.6 Etableringsmetod 

Samtliga intervjuade företag etablerade sig i Ryssland initialt i relativt liten skala genom 

export eller agent, för att därefter successivt utöka verksamheten genom att bedriva den i egen 

regi. Gemensamt för företagen är också att ingen av dem började med att etablera sig fullt ut, 

utan alla har mer eller mindre gått fram försiktigt. Författarna kan därmed inte utifrån de 

intervjuade företagen finna någon framträdande etableringsform som kan vara en 

framgångsfaktor vid en etablering i Ryssland. I både East Capitals och SEB:s fall är det svårt 

att klassificera detta som ren export då de inte producerar något. Författarna anser dock att i 

båda dessa fall kan deras etablering jämföras med etableringsformen export. 

Enkätundersökningen kan inte heller, precis som den tidigare forskningen, påvisa något 

samband mellan etableringsmetod och framgång. Vissa företag som väljer att initialt enbart 

ägna sig åt export blir framgångsrika, likväl som vissa av företagen som direkt väljer att 

öppna försäljningskontor blir framgångsrika.  
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6 Slutsats  

Följande faktorer har genom analysen tydligast visat sig påverka ett företags etablering i en 

positiv riktning, varför dessa kan benämnas som framgångsfaktorer; 

 Engagemang 

Både enkäterna och intervjuerna har påvisat att graden av engagemang är en faktor till 

framgång. Korrelationen och hypotesprövning i denna fråga gav det starkaste sambandet av 

alla beräkningar i analysen. Denna bild bekräftas också genom intervjuerna. Utifrån enkäten 

kan det vara svårt att reda ut kausaliteten, men intervjuerna rättfärdigande ändå detta som en 

som en relativt tydlig framgångsfaktor. 

 Tidigare internationell erfarenhet 

Utfallet från intervjuerna och enkäterna avspeglar varandra tämligen väl. Där det finns ett 

relativt starkt samband mellan att företag som har stor internationell erfarenhet även medger 

att de är framgångsrika i Ryssland. Därmed kan också detta klassificeras som en 

framgångsfaktor.  

 Systematik 

Beräkningar från analysen visar att det finns ett relativt starkt samband mellan hur välplanerad 

etablering var och hur pass framgångsrik den blivit. Merparten av de mycket framgångsrika 

företagen anger att de haft en hög planering samtidigt som de mindre framgångsrika har haft 

en sämre planering. Denna bild bekräftas något av intervjuerna, där de företag som hamnade i 

Ryssland av tillfällighet också varit minst framgångsrika.  

 Storlek 

Företagets storlek påverkar enligt enkäterna bara dess framgång måttligt. Av de intervjuade 

företagen är de som anses som framgångsrika medelstora eller stora företag, medan de mindre 

företagen också är de mindre framgångsrika. 

 Nätverk 

Samtliga informanter uppger att nätverk och sociala relationer är mycket vikiga och ibland 

avgörande för framgången av etableringen i Ryssland. För vissa har det fungerat som en 

hävstång, i andra fall har det underlättat processen och fungerat som genväg. Därför kan detta 

tydligt definieras som en framgångsfaktor vid en etablering.  
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 Kunskap 

Alla intervjuade företag uppgav att de stött på problem med den ryska affärskulturen. 

Skillnaden är att de företag som lyckats bäst i sin etablering också var de som hade kunskap 

och erfarenhet om hur marknaden fungerade. Därför kan kunskap om hur marknaden och dess 

affärskultur fungerar vara en avgörande framgångsfaktor vid etableringen.  
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7 Expertåsikt 

För att följa upp, bekräfta och verifiera ovan angivna slutsatser har Kenneth Hulth (K.H.), VD 

för det Svensk-Ryska Handelscentret kontaktats. Svensk-Ryska Handelscentret är en 

organisation som specialiserat sig på att hjälpa svenska företag att etablera sig i Ryssland. De 

fungerar som en dörröppnare och skräddarsyr stöd genom att hitta samarbetspartners, skriva 

avtal, genomföra marknadsundersökningar samt utveckla befintliga affärsenheter.  

K.H. bekräftar uppsatsens samtliga slutsatser och betonar att engagemang är viktigt. Enligt 

informanten är det också viktigt med den tid som företag avsätter. Det inte tillräckligt att 

endast åka över någon gång för att skriva avtal, det krävs istället mer långvariga insatser för 

att nå resultat.  

Likt uppsatsen informanter, påstår även K.H. att den ryska affärskulturen är väldigt 

annorlunda den svenska. Därav anser han att det är till stor fördel om företagen har 

erfarenheter från internationellt företagande, med fördel från liknande, lite mindre utvecklade 

marknader och miljöer. Han påpekar att man inte får glömma bort att den ryska 

affärsstrukturen bara har en 20 årig historia. Precis som en av informanterna från uppsatsens 

empiri påstår, har ryska affärsmän ofta kortsiktiga planer för sina affärer och vill därmed göra 

stora vinster väldigt snabbt. 

Vidare bekräftar K.H. vikten att vara väldigt påläst och förberedd, som informanten uttrycker 

sig ”att göra sin hemläxa”. Han menar att man ska vara förberedd på de skillnader som 

kommer uppstå, där referensramarna kommer vara olika. Många gånger kan de upplevas som 

om parterna har en överenskommelse som inte uppfylls på grund av missförstånd. Svenska 

företag upplever ofta att ryska affärsmän har ett bristande initiativ, vilket informanten tror är 

en kvarleva från kommunismen. Därför rekommenderar informanten att man inför sin 

etablering har tagit kontakt med någon som väl känner till den berörda marknaden.  

Att svenska företag upplever problem med byråkratin och andra svårigheter som de aldrig 

kunnat ana, uppvägs många gånger av de fördelar och vinster som går att göra i Ryssland.  

Den tidigare bilden från 90-talet där den ryska marknaden var ”mer vildvuxen”, som 

informanten väljer att uttrycka sig, är på väg att suddas ut. Idag är exempelvis 

tullbestämmelser och reglementen mer standardiserade och går att lättare utläsa. 
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8 Diskussion 

Under undersökningens gång har författarna kommit i kontakt med information som stått 

utanför den teoretiska referensramen men som ändå bör reflekteras över. De 

framgångsfaktorer som redovisades i slutsatsen kan inte enskilt förklara företagens 

framgångar. Det är ett mer komplext scenario som måste beaktas, där olika omständigheter 

påverkar, stöttar och underbygger varandra i symbios. Exempelvis räcker det inte med ett högt 

engagemang eller stort nätverk om det inte finns en efterfrågan. Karakteristiskt för den period 

och det land som undersökts är just att tillväxten och potentialen är stor i mångas ögon, vilket 

speglas av resultatet för studien där merparten också uppger att etableringen varit 

framgångsrik. Den information som författarna erhållit om den ryska marknaden och om hur 

svenska företag agerat vid sin etablering är extra intressant då den ryska marknaden är fysiskt 

närbelägen samt under stor förändring och utveckling. Författarna tror att utvecklingen, där 

fler svenska företag etablerar sig i Ryssland kommer att fortsätta, vidare tror författarna även 

att den ryska marknaden kommer bli en naturlig del av svenska företags verksamhetsområden. 

Merparten av framgångsfaktorerna i studien kan inte sägas vara unika för den ryska 

marknaden, istället är de mer internationella. Däremot är det inte säkert att de 

framgångsfaktorer som studien resulterat i hade varit de samma om studien genomförts mot 

ett annat land. 

Studiens resultat kan ge en viss anvisning för vad svenska företag bör beakta om de har för 

avsikt att etablera sig mot Ryssland. Den speglar också de problem och svårigheter svenska 

företag upplevde vid sin etablering, genom uppsatsen kan potentiella intressenter därmed dra 

lärdomar och genom detta undvika tidsödande problem. 

Utifrån uppsatsens empiri framgår det att den teoretiska etableringskedjan inte alltid är valid 

vid ett företags etablering. Detta tror författarna kan bero på marknadsdynamik, tillfälligheter, 

globalisering och teknikens utveckling. Författarna hade en förutfattad bild av att 

etableringskedjan fortfarande var någorlunda gällande men resultatet för studien påvisar 

annat. 
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9 Kritisk granskning 

Trots att enkätundersökningen granskades av ett flertal utomstående personer innan utskick 

och mycket tid avsattes för att utforma frågorna har det efter genomförandet framgått att 

enkätundersökningen hade sina brister.  Den största bristen var formulering i enkätens 

följebrev och efterföljande frågor angående företagets ”etablering”. Det framgick att vissa 

respondenter tolkade etablering som att de var tvungna att ha en fysisk anläggning i Ryssland 

för att ha etablerat sig där, när författarna åsyftade etablering utifrån Uppsalaskolans 

etableringskedja som börjar med export. Den andra bristen var frågorna rörande företagens 

nyckeltal. Det var författarnas ambition att i mäta företagens framgång med hjälp av olika 

nyckeltal. För att förenkla och därmed höja svarsfrekvensen i enkätundersökningen valde 

författarna att istället för att ställa direkta frågor om nyckeltalen i absoluta tal att omformulera 

frågan och istället beröra dess utveckling. Vidare begränsades också antalet frågor i 

allmänhet. Fråga 10, där företagen skulle ange hur stor del av företagets omsättning som 

utgjordes av Ryssland blev också mindre lyckad, eftersom nästan 85 % av företagen uppgav 

att den ryska marknaden stod för 1-20 % av omsättningen. Det hade varit bättre om företagen 

själva fått ange den exakta omsättningen eller om intervallen mellan svarsalternativen varit 

tätare.   

Problemet med nyckeltalen blev dock att nästan samtliga frågor hade en likartad utveckling 

och det blev därmed inte möjligt att använda dessa svar för att särskilja företagen samt få en 

bredare bas för jämförelserna och intressanta iakttagelser. Nackdelen med få frågor var att det 

begränsade möjligheterna till en komplett analys utifrån teorierna Vid intervjuerna försökte 

dock författarna att ställa frågor rörande företagens nyckeltal i absoluta tal. Detta visade sig 

dock vara komplex, vilket författarna i sina förstudier också fått indikationer på, eftersom det 

kunde vara svårt att få tillgång till och informanternas förmåga att urskilja ryska 

verksamhetens nyckeltal från koncernredovisningen. Därmed resulterade detta i samma 

resultat som enkäterna, nämligen en smalare bas vid jämförelserna.  

Konjunkturens påverkan är något som författarna inte tagit i bejakande, vilket är en faktor 

som kan missvissa framgången, eftersom vissa företag kan ha etablerat sig i antigen mer eller 

mindre gynnsamma förhållanden.   

Författarnas bekvämlighetsurval av de intervjuade företagen kan ha påverkat uppsatsen 

validitet och reliabilitet. Det hade varit att föredra ett slumpmässigt urval vilket dock visade 

sig svårt. Detta på grund av företagens ovilja i allmänhet att avsätta tid och personal åt 
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liknande studier. Många företag uppgav att det var ett enormt tryck från studenter att ställa 

upp och hade därmed tagit beslutet att inte alls delta i dessa även i de fall där det skulle visa 

sig vara gynnsamt för båda parter. Om urvalet av företag hade varit mer homogent skulle ett 

kanske en mer precis och exakt slutsats kunna framträda, som därmed skulle kunna vara mer 

användbar för en viss kategori av svenska företag.  
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10 Vidare forskning 

Intressant vidare forskning skulle vara att jämföra om etableringar ser annorlunda ut i andra 

forna sovjetstater för att undersöka om företag stöter på likartade problem och om 

framgångsfaktorerna är de samma. En annan vinkel skulle kunna vara att jämföra etableringar 

i Ryssland mot andra BRIC-länder, som därmed har en liknande utveckling men samtidigt 

andra förutsättningar. Alternativet kan vara en jämförelse av hur företag har gjort när de 

etablerat sig i Ryssland mot ett västerländskt land, detta för att om möjligt kunna finna 

särdrag som kan vara viktiga för företag att känna till.  

Vidare skulle det vara intressant att utöka den här studien till fler företag för att därmed 

möjligtvis kunna förankra framgångsfaktorerna ytterligare. Även en avgränsning av studien 

till en viss bransch eller storlek på företagen skulle vara intressant, för att därmed kunna dra 

tydligare slutsatser.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 - Beräkningar 

 

Chi2-testen är baserade på följande formel:  

Där O = observerade värden och E = förväntade värden 

Korrelationsanalyserna är baserade på följande formel:  

Beräkningar av Fråga 8 och 11 

 Totalt har 39 respondenter besvarat dessa frågor.  

Chi2-test (
2
) 

Tal inom parantes är förväntade värden: (radsumman x kolumnsumman)/totalsumman 

Tal utan parantes är observerade värden. 

 

Inte alls 

viktig 

Inte särskilt 

viktig 

Ganska 

viktig 

Mycket 

viktig 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 5 (1,8) 6 (3,4) 1 (4,3) 0 (2,5) 12 

Ganska framgångsrik 1 (1,7) 3 (3,1) 6 (3,9) 1 (2,3) 11 

Mycket framgångsrik 0 (2,5) 2 (4,5) 7 (5,7) 7 (3,3) 16 

Totalt 6 11 14 8 39 

 

Beräkningar utifrån formeln för chi2: 

 

Inte alls 

viktig 

Inte särskilt 

viktig 

Ganska 

viktig 

Mycket 

viktig 
Total 

Inte särskilt framgångsrik 5,4 2,0 2,5 2,5 12,4 

Ganska framgångsrik 0,3 0,0 1,1 0,7 2,1 

Mycket framgångsrik 2,5 1,4 0,3 4,2 8,3 

2
 

    
22,8 
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Antal frihetsgrader: (R-1)x(K-1) = 6 

Kritiska värden vid 6 frihetsgrader: 5 % signifikansnivå =11,07 

 1 % signifikansnivå = 16,81 

Korrelationsanalys 

Vid genomförandet av korrelationsanalysen kodades resultaten om till siffror.  

Fråga 8: Inte särskilt framgångsrik = 2, Ganska framgångsrik = 3, Mycket framgångsrik = 4. 

Fråga 11: Inte alls viktig = 5, Inte särskilt viktig = 6, Ganska viktig = 7, Mycket viktig = 8. 

y Fråga 8 2 3 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 

x Fråga 11 6 5 7 6 6 8 8 6 7 7 6 7 8 8 7 7 7 7 8 6 

                       

y Fråga 8 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 2 3   

x Fråga 11 5 6 5 6 7 7 8 7 7 6 7 6 5 8 8 7 5 5 6   

 

Pearsons r = 0,70 

Determinationskoefficienten (r
2
) = 0,49 
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Beräkningar av Fråga 8 och 7 

Totalt har 35 respondenter besvarat dessa frågor. 

Chi2-test (
2
) 

Tal inom parantes är förväntade värden: (radsumman x kolumnsumman)/totalsumman 

Tal utan parantes är observerade värden. 

 
1-5 länder 6-10 länder 

Fler än 10 

länder 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 5 (1,9) 1 (1,6) 5 (7,5) 11 

Ganska framgångsrik 1 (1,5) 1 (1,3) 7 (6,2) 9 

Mycket framgångsrik 0 (2,6) 3 (2,1) 12 (10,3) 15 

Totalt 6 5 24 35 

 

Beräkningar utifrån formeln för chi2: 

 
1-5 länder 6-10 länder 

Fler än 10 

länder 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 5,1 0,2 0,9 6,2 

Ganska framgångsrik 0,2 0,1 0,1 0,4 

Mycket framgångsrik 2,6 0,3 0,3 3,2 

2
 

   
9,8 

 

Antal frihetsgrader: (R-1)x(K-1) = 4 

Kritiska värden vid 4 frihetsgrader: 5 % signifikansnivå = 9,49 

 1 % signifikansnivå =13,28 
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Korrelationsanalys 

Vid genomförandet av korrelationsanalysen kodades resultaten om till siffror.  

Fråga 8: Inte särskilt framgångsrik = 2, Ganska framgångsrik = 3, Mycket framgångsrik = 4. 

Fråga 7: 1-5 länder = 5, 6-10 länder = 6, Fler än 10 länder = 7. 

y Fråga 8 2 3 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 

x Fråga 7 6 7 7 7 5 7 6 7 6 5 7 7 7 7 7 7 5 7 

                    

y Fråga 8 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 2 3   

x Fråga 7 7 7 5 7 7 7 7 7 6 7 5 7 7 6 5 7 7   

 

Pearsons r = 0,43 

Determinationskoefficienten (r
2
) = 0,18 

Beräkningar för Fråga 8 och 1 

Totalt har 41 respondenter besvarat dessa frågor. 

Chi2-test (
2
) 

Tal inom parantes är förväntade värden: (radsumman x kolumnsumman)/totalsumman 

Tal utan parantes är observerade värden. 

 

1-9 

anställda 

10-49 

anställda 

50-249 

anställda 

>250 

anställda 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 1 (0,6) 4 (2,6) 3 (2,3) 4 (6,4) 12 

Ganska framgångsrik 0 (0,6) 3 (2,6) 4 (2,3) 5 (6,4) 12 

Mycket framgångsrik 1 (0,8) 2 (3,7) 1 (3,3) 13 (9,1) 17 

Totalt 2 9 8 22 41 
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Beräkningar utifrån formeln för chi2: 

 

1-9 

anställda 

10-49 

anställda 

50-249 

anställda 

>250 

anställda 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 0,3 0,7 0,2 0,9 2,1 

Ganska framgångsrik 0,6 0,1 1,2 0,3 2,1 

Mycket framgångsrik 0,0 0,8 1,6 1,6 4,1 

2
 

    
8,3 

 

Antal frihetsgrader: (R-1)x(K-1) = 6 

Kritiska värden vid 4 frihetsgrader: 5 % signifikansnivå = 12,59 

 1 % signifikansnivå = 16, 81 

Korrelationsanalys 

Vid genomförandet av korrelationsanalysen kodades resultaten för fråga 8 om till siffror.  

Fråga 8: Inte särskilt framgångsrik = 2, Ganska framgångsrik = 3, Mycket framgångsrik = 4. 

I korrelationsanalys ingår 39 respondenter, då två respondenter valts bort. 

y Fråga 8 2 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 

x Fråga 1 250 249 250 249 250 250 250 250 49 250 250 49 49 

               
y Fråga 8 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 4 

x Fråga 1 49 249 249 250 250 250 49 49 250 249 250 49 250 

               
y Fråga 8 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 2 3 

x Fråga 1 250 250 250 250 49 250 250 249 250 250 249 49 249 

Pearsons r = 0,23 

Determinationskoefficienten (r
2
) = 0,06 
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Beräkningar för Fråga 8 och 13 

Totalt har 39 respondenter besvarat dessa frågor. 

Chi2-test (
2
) 

Tal inom parantes är förväntade värden: (radsumman x kolumnsumman)/totalsumman 

Tal utan parantes är observerade värden. 

 

Inte alls 

planerad 

Lite 

planerad 

Måttligt 

planerad 

Mycket 

planerad 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 1 (1,2) 6 (3,4) 3 (3,7) 2 (3,7) 12 

Ganska framgångsrik 1 (1,1) 3 (3,1) 5 (3,4) 2 (3,4) 11 

Mycket framgångsrik 2 (1,6) 2 (4,5) 4 (4,9) 8 (4,9) 16 

Totalt 4 11 12 12 39 

 

Beräkningar utifrån formeln för chi2: 

 

Inte alls 

planerad 

Lite 

planerad 

Måttligt 

planerad 

Mycket 

planerad 
Totalt 

Inte särskilt framgångsrik 0,0 2,0 0,1 0,8 3,0 

Ganska framgångsrik 0,0 0,0 0,8 0,6 1,4 

Mycket framgångsrik 0,1 1,4 0,2 1,9 3,6 

2
 

    
7,9 

 

Antal frihetsgrader: (R-1)x(K-1) = 6 

Kritiska värden vid 4 frihetsgrader: 5 % signifikansnivå = 12,59 

 1 % signifikansnivå = 16,81 
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Korrelationsanalys 

Vid genomförandet av korrelationsanalysen kodades resultaten om till siffror.  

Fråga 8: Inte särskilt framgångsrik = 2, Ganska framgångsrik = 3, Mycket framgångsrik = 4. 

Fråga 11: Inte alls planerad = 5, Lite planerad = 6, Måttligt planerad = 7, Mycket planerad = 

8. 

I korrelationsanalysen ingår 35 respondenter, då fyra respondenter valts bort. 

y Fråga 8 2 3 4 2 2 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

x Fråga 13 7 7 7 6 7 8 7 8 8 7 6 7 8 7 6 8 8 8 

                    
y Fråga 8 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 3 

 

x Fråga 13 6 6 7 6 7 8 6 8 7 7 8 6 8 8 6 6 6 

 

 

Pearsons r = 0,42 

Determinationskoefficienten (r
2
) = 0,17 
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12.2 Bilaga 2 – Enkätundersökningen 

 

1(18) Hur många anställda har företaget totalt? 

( ) 1-9 anställda ( ) 10-49 anställda ( ) 50-249 anställda ( ) >250 anställda 

________________________________________ 

2(18) Vilken bransch är företaget verksamt inom?  

( ) Bygg/fastigheter 

( ) Teknik 

( ) IT & Telekom 

( ) Tjänsteföretag 

( ) Industri 

( ) Vård/medicin/hälsa 

( ) Bank & Finans 

( ) Råvaror 

( ) Annan 

 ________________________________________ 

 3(18)Hur många år har ni varit verksamma på den Ryska marknaden? 

( ) 1år 

( ) 2år 

( ) 3år 

( ) 4år 

( ) 5år 

( ) 6år 

( ) 7år 

( ) 8år 

( ) 9år 

( ) 10år eller fler 
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 ________________________________________ 

4(18) Vad var den främsta anledningen till att ni etablerade er i Ryssland? 

( ) Expansion 

( ) Kund/Leverantörs begäran 

( ) Hög konkurrens i Sverige 

( ) Låg konkurrens i Ryssland 

( ) Växande/ potentiell marknad 

( ) Annat 

________________________________________ 

5(18) Vad var er främsta styrka vid etableringsmomentet i Ryssland? 

( ) Väletablerat närverk 

( ) Unik produkt/tjänst 

( ) Lokaliseringsfördel 

( ) Finansiellt starka 

( ) Annat 

________________________________________ 

6(18) Vilken etableringsmetod använde ni er av initialt i Ryssland? 

( ) Export 

( ) Agent 

( ) Försäljningskontor 

( ) Produktionsanläggning 

( ) Annan 

________________________________________ 

 7(18) Var ni verksamma utomlands innan ni etablerade er i Ryssland? 

( ) JA 

( ) NEJ 

________________________________________ 
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Hur många länder var ni då verksamma i innan etableringen i Ryssland? 

( ) 1-5  

( ) 6-10 

( ) Fler än 10 

________________________________________ 

8(18) På en skala från 1-4, hur framgångsrik anser du att etableringen hittills varit?  

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

________________________________________ 

9(18) Hur förhåller sig lönsamheten i Ryssland i förhållande till lönsamheten på 

hemmamarknaden? 

( ) Lönsamheten i Ryssland är sämre 

( ) Likvärdig 

( ) Lönsamheten i Ryssland är bättre 

________________________________________ 

10(18) Hur stor andel av företaget totala omsättningen utgörs av Ryssland? 

( ) 1-20% 

( ) 21-40% 

( ) 41-60% 

( ) 61-80% 

( ) 81-100% 
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________________________________________ 

11(18) På en skala från 1-4, hur viktig är den ryska marknaden för företagets verksamhet ? 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4  

________________________________________ 

12(18) På en skala från 1-4, hur stora ekonomiska risker anser du att ni tagit vid etableringen?  

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4  

________________________________________ 

13(18) På en skala från 1-4, hur strategiskt planerad var etableringen?  

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4  

________________________________________ 

14(18) Anser du att företagets omsättning har haft en positiv eller negativ utveckling? 

( ) Positiv 

( ) Negativ 

________________________________________ 

15(18) Anser du att företagets rörelseresultatet har haft en positiv eller negativ utveckling? 

(Rörelseresultat = Intäkter - Rörelsekostnader) 

( ) Positiv 

( ) Negativ 
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16(18) Hur stor skulle du uppskatta att eran marknadsandel är i Ryssland i procent? 

____________________________________________  

17(18)  Anser du att företagets marknadsandel har haft en positiv eller negativ utveckling? 

( ) Positiv 

( ) Negativ 

________________________________________ 

18(18) Har ni några övriga synpunkter som är viktiga vid en utlandsetablering? 
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12.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor 

1. Vad är din position inom företaget? 

2. Hur lång tid har du arbetat på företaget? 

3. Antalet anställda totalt? 

4. Vilken bransch skulle du säga att ni är inom? 

5. Antal utlandskontor eller utländska marknader ni agerar mot?  

6. Hur gick det till när ni etablerade eller för första gången agerade mot Ryssland?  

7. Hur kommer det sig att ni valde att etablera er där? 

8. Vad var företagets främsta styrka vid etableringen? 

9. Beskriv företagets erfarenhet/kunskap beträffande den Ryska marknaden?  

10. Hur bedömer du kunskapen av internationellt företagande hos ledning och anställda 

vid etableringstidpunkten?  

11. Hur många utlandsetableringar var genomförda innan den i Ryssland? 

12. Hur förberedde ni er strategiskt inför etableringen?  

13. Beskriv företagets nätverk eller relationer på den ryska marknaden innan etableringen.  

14. Vad hade dessa relationer för inverkan? 

15. Har ni upplevt svårigheter vid etableringen mot Ryssland? I så fall vilka? 

16. Hur har företagets verksamhet i Ryssland utvecklats sedan ni etablerade er?  

17. Vad har ni lärt er av etableringen i Ryssland? 

a. Om ni skulle göra om etablering nu i efterhand, skulle ni göra likadant? 

18. Tog företaget några risker vid etableringen i Ryssland?  

19. Vad är företagets omsättning på den ryska marknaden jämfört med företagets totala 

omsättning? 

20. Hur anser du att affärerna i ryssland har påverkat företagets möjligheter (mot om 

företaget endast hade betjänat hemmamarknaden)? 

21. Hur framgångsrik anser du att etableringen i Ryssland varit, på en skala från 1 till 10? 

a. 1 låg, 10 hög. 

b. Vad baserar du detta på? 

22. Vad anser du är framgångsfaktorerna? 

23. Hur ser företaget på framtiden i Ryssland? 

24. Vad är målet med verksamheten i ryssland idag?   

a. Vad anser du är viktigt vid en utlandsetablering / vad skulle du säga är 

framgångsfaktorerna? 


