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Sammanfattning  
 
Det finns ungefär 250 svenskrelaterade företag på den ryska marknaden idag. Men många små 
och medelstora företag är på väg eller funderar på att etablera sig i Ryssland. Ryssland är ett stort 
land med en marknad som är 16 gånger större än den svenska. Denna marknad har en stark 
ekonomisk tillväxt och konsumtionen bara ökar för varje år.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den ryska marknaden och kunna klargöra vilka 
faktorer som är viktiga för nyetableringar av de svenska företagen.  
 
För att kunna svara på vårt syfte har vi valt att göra en kvalitativ undersökning genom att 
intervjua åtta små och medelstora företag som har antingen etablerat sig i Ryssland eller arbetar 
med ryska samarbetspartner och exporterar sina produkter dit. Till vår hjälp har vi haft en 
teoretisk referensram bestående av teorier kring internationaliseringsprocessen och den 
internationella produktlivscykeln.  
 
Innan etableringen måste företag skaffa sig kunskaper om landet det vill säga de måste studera 
den ryska marknaden och landets rättsliga system. En annan viktig faktor som är viktigt att 
studera är den ryska kulturen, språket och skaffa sig kontakter för att kunna underlätta sin 
etablering i detta land. 
 
De flesta av de tillfrågade företagen har valt att etablera sig i Ryssland på grund av marknadens 
kapacitet. Den ryska marknaden är fortfarande omogen och har en stor potential. På grund av 
ökande levnadsstandard och köpkraft ökar efterfrågan på olika produkter och tjänster. Men 
konkurrensen är hårdare i Ryssland än den är i Sverige. Etableringen tar längre tid och är ganska 
resurskrävande. Det kan ta upp till tre år innan investeringen börjar löna sig. Byråkratin är ett 
stort problem i Ryssland vilket gör att arbetet blir mindre effektivt och den bromsar landets 
utveckling. Trots att Ryssland är närmarknad till Sverige skiljer sig affärsprocessen markant. 
Kontakterna är väldigt viktiga i Ryssland utan dessa är det ganska svårt att kunna komma in på 
marknaden. Om företag träffar de rätta personer redan från början blir det mycket lättare att 
etablera sig och samtidigt undvika onödiga och kostsamma misstag.  
 



 

 

Innehållsför teckning  
 
1 INLEDNING......................................................................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMOMRÅDE ......................................................................................................................................1 
1.3 PROBLEMFORMULERING .............................................................................................................................2 
1.4 SYFTE .........................................................................................................................................................2 
1.5 MÅLGRUPP .................................................................................................................................................2 
1.6 AVGRÄNSNING............................................................................................................................................2 
1.7 DEFINITION AV MEDELSTORA, SMÅ FÖRETAG OCH ETABLERING .................................................................3 
1.8 DISPOSITION ...............................................................................................................................................4 

2 METOD..............................................................................................................................................................5 

2.1 ÄMNESVAL .................................................................................................................................................5 
2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................5 
2.3 FORSKNINGSFILOSOFI .................................................................................................................................6 
2.4 ANSATS/ANGREPPSSÄTT .............................................................................................................................6 
2.5 UNDERSÖKNINGSMETODIK .........................................................................................................................7 
2.6 DATAINSAMLING ........................................................................................................................................7 
2.7 TIDSHORISONT ............................................................................................................................................8 
2.8 DATAINSAMLINGSMETOD ...........................................................................................................................8 
2.9 UNDERSÖKNINGSMETOD.............................................................................................................................9 
2.10 VALIDITET ..................................................................................................................................................9 
2.11 RELIABILITET............................................................................................................................................10 
2.12 KÄLLKRITIK ..............................................................................................................................................11 

3 TEORI ..............................................................................................................................................................12 

3.1 TEORIVAL .................................................................................................................................................12 
3.2 INTERNATIONALISERINGSPROCESS MODELLEN .........................................................................................13 

3.2.1 Kultur och kulturell barriär.................................................................................................................14 
3.2.2 En ledare och en manager...................................................................................................................14 
3.2.3 Affärskultur..........................................................................................................................................14 

3.3 KOSTNADER AV OTILLRÄCKLIGA ERFARENHETSKUNSKAPER I INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN: TRE 

HYPOTESER .............................................................................................................................................................16 
3.3.1 Normer och värderingar .....................................................................................................................17 

3.4 INTERNATIONELL PRODUKTLIVSCYKEL ....................................................................................................18 
3.5 TEORI SAMMANFATTNING AV PUNKTERNA 3.2, 3.3 OCH 3.4......................................................................18 

4 EMPIRI ............................................................................................................................................................20 

4.1 ADVAKOM ................................................................................................................................................20 
4.1.1 Företagspresentation...........................................................................................................................20 
4.1.2 Intervjun med Leif Nyström, vice VD för Advacom i Dubna, Ryssland...............................................20 

4.2 LINDEN INTERNATIONAL AB ....................................................................................................................23 
4.2.1 Företagspresentation...........................................................................................................................23 
4.2.2 Intervjun med VD: n Jens Sörensen ....................................................................................................23 

4.3 FLEUR DE SANTÉ ......................................................................................................................................24 
4.3.1 Företagspresentation...........................................................................................................................24 
4.3.2 Intervjun med vice VD: n Roland Källund ..........................................................................................25 

4.4 MANNHEIMER SWARTLING.......................................................................................................................27 
4.4.1 Företagspresentation...........................................................................................................................27 
4.4.2 Intervjun med Sven Lexner, delägaren av Mannheimer Swartling i Sankt Petersburg.......................27 

4.5 SVENSKA ÖSTERSJÖKOMPAGNIET AB ......................................................................................................29 
4.5.1 Företagspresentation...........................................................................................................................29 
4.5.2 Intervjun med VD Håkan Karlsson .....................................................................................................29 

4.6 TERRAKULTUR..........................................................................................................................................32 
4.6.1 Företagspresentation...........................................................................................................................32 
4.6.2 Intervjun med Marika Waern, VD: n för Terrakultur i Moskva..........................................................32 

4.7 THERMOTECH AB.....................................................................................................................................33 
4.7.1 Företagspresentation...........................................................................................................................33 
4.7.2 Intervjun med VD Anders Andersson ..................................................................................................34 

4.8 SYSTEMAIR AB.........................................................................................................................................38 



 

 

4.8.1 Företagspresentation...........................................................................................................................38 
4.8.2 Intervjun med Fredrik Andersson, systemchef för Systemair i Ryssland.............................................38 

5 ANALYS...........................................................................................................................................................41 

5.1.1 Företagets kunskaper om landet .........................................................................................................41 
5.1.2 Företagets förståelse för andra kulturer och de skillnader som kan uppstå .......................................41 
5.1.3 Företagets affärsnätverk .....................................................................................................................42 
5.1.4 Företagets kunskaper om specifika landegenskaper, erfarenheter inom internationalisering............43 
5.1.5 Lärande processer inom företag .........................................................................................................44 
5.1.6 Sakkunnighet om kultur och kulturella barriärer ................................................................................44 
5.1.7 Tillgång till information......................................................................................................................45 
5.1.8 Kunskaper om ledarskap och management .........................................................................................45 
5.1.9 Affärskultur..........................................................................................................................................46 
5.1.10 Överensstämmelse mellan företags existerande resurser och de resurser som behövs på den 
utländska marknaden.........................................................................................................................................46 
5.1.11 Affärskunskaper ..............................................................................................................................47 
5.1.12 Institutionskunskaper ......................................................................................................................48 
5.1.13 Normer och värderingar.................................................................................................................48 
5.1.14 Internationella kunskaper och kostnader .......................................................................................49 
5.1.15 Förflyttning av produktion till den utländska marknaden..............................................................50 
5.1.16 Produktlivscykel på den utländska marknaden...............................................................................50 
5.1.17 Övrigt..............................................................................................................................................50 

6 SLUTSATSER ...................................................................................................................................................1 

6.1 HUR SER DEN RYSKA MARKNADEN UT FRÅN DET SVENSKA FÖRETAGETS PERSPEKTIV?..............................1 
6.2 V ILKA FAKTORER ÄR VIKTIGA VID ETABLERINGAR AV DE SVENSKA FÖRETAGEN? .....................................1 
6.3 VAD BÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG TÄNKA PÅ NÄR DE VILL ETABLERA SIG PÅ DEN RYSKA 

MARKNADEN?...........................................................................................................................................................2 

7 EGNA KOMMENTARER ...............................................................................................................................4 

8 KÄLLFÖRTECKNING....................................................................................................................................7 

8.1 TRYCKTA KÄLLOR ......................................................................................................................................7 
8.1.1 Litteratur ...............................................................................................................................................7 
8.1.2 Artiklar ..................................................................................................................................................7 
8.1.3 Databaser ..............................................................................................................................................8 

8.2 OTRYCKTA KÄLLOR....................................................................................................................................8 
8.2.1 Internet ..................................................................................................................................................8 
8.2.2 Telefonintervjuer ...................................................................................................................................9 

BILAGA 1..................................................................................................................................................................10 

 
 
Figur för teckning 
 
FIGUR 1  UPPSATSENS DISPOSITION. KÄLLA: EGEN........................................................................................................4 
FIGUR 2 INTERNATIONALIZATION PROCESSES. KÄLLA: MEYER, K., SKAK, A. (2002), NETWORKS, SERENDIPITY AND 

SME ENTRY INTO EASTERN EUROPÉ, S. 181......................................................................................................13 
FIGUR 3 A STRUCTURAL MODEL. KÄLLA: ERIKSSON K., JOHANSSON J., MAJKGARD A., EXPERIENTAL KNOWLEDGE 

AND COST IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESS, S. 350..............................................................................18 
 



 

 1 

1 Inledning 
 
I detta avsnitt av uppsatsen vill vi ge läsaren en kännedom i ämnet. Utifrån den 
problembakgrund som presenteras i nedanstående text tas frågeställning och syfte fram. Vi 
förklarar även våra avgränsningar för detta arbete. 

1.1 Bakgrund 
 
Den ryska marknaden är 16 gånger större än den svenska marknaden dvs.143,41 miljoner 
invånare respektive 9 0604302 miljoner. På grund av ryska marknadens storlek vill kanske en del 
företag komma in och öka sina marknadsandelar. 
 
Den ryska marknaden och den ryska mentaliteten har påverkats av de historiska händelserna det 
senaste seklet. År 1917 förändrades drastiskt den politiska situationen i landet. Från att vara 
tsarens Ryssland övergick landet till kommunistiskt styre. Det ”nya”  landet började kallas för 
Sovjet Unionen och under ovan nämnda period med i flera krig. Dessutom förstördes större delar 
av de tillverkande industrierna under andra världskriget. Dessa händelser påverkade utvecklingen 
och utformningen av det ryska tänkandet, mentalitet och nationen. De svåra tiderna ledde till en 
besvärlig ekonomisk situation i landet. Landet hade en planekonomi det vill säga utbud och 
efterfrågan bestämdes av det kommunistiska styret. Därför var det svårt att tillfredställa en så 
stor marknad med varor och tjänster. Under lång tid var det brist på många livsviktiga produkter 
som till exempel bröd och kött. Problemet låg också hos den ryska ledningen som inte kunde 
planera landets ekonomi på ett bra sätt och föra en lämplig politik. 
 
År 1989 förändrades det politiska styret i Ryssland på grund av ledningsbyte. När Michail 
Gorbachev tog över makten befann sig landet i en djup kris och det krävdes enorma förändringar 
för att kunna vända landet ur denna kris. Det tog lång tid innan den politiska och ekonomiska 
situationen stabiliserades i Ryssland. Då började utländska företag komma in på den ryska 
marknaden med sina produkter, tjänster och fabriker. Idag etablerar sig många utländska företag 
på denna främmande marknad. 
 
Sverige har inte jämfört med Sovjetunionen upplevt så stora förändringar i sin historia under det 
senaste århundradet. Därför har landet ganska stabil politisk och ekonomisk situation. Det stabila 
läget i Sverige gynnade utvecklingen av nya företag. Men nu är den svenska marknaden mättad 
med sina produkter och tjänster. Därför söker sig många företag till nya marknader som till 
exempel Baltikum, Ryssland, Ukraina. Där ser de många nya möjligheter. 
 
Dessa länder har en stor kapacitet eftersom kunderna är öppna för nya varor och tjänster. 
Arbetskraften är mycket billigare och det finns gott om arbetskraft med skiftande 
kompetensnivå. Det finns alltid för- och nackdelar vid nyetableringar och det är viktigt för varje 
företag att kunna förutse dessa för att kunna agera på rätt sätt. Olika marknader kan skilja sig åt 
och det gäller också den ryska marknaden som utvecklades och påverkades av den politiska och 
ekonomiska situationen.  

1.2 Problemområde 
 
Idag finns det cirka 250 svenska eller svenskrelaterade företag på den ryska marknaden3. Vissa 
företag som verkar i Sverige funderar kanske på att etablera sig på den ryska marknaden eller är 
                                                 
1 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=916 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige 
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redan på väg dit. Den ryska ekonomin är ganska stabil och tillväxten är högre än hos de övriga 
EU- länderna. Ryssarna har en positiv attityd till svenska företag. De upplever svenska produkter 
som pålitliga med hög kvalitet. Dessutom har köpkraften och privatkonsumtion ökat hos 
befolkningen de senaste åren.  
 
Innan företag etablerar sig på den ryska marknaden måste de studera och analysera 
marknadssituationen för att kunna förstå marknaden och för att kunna välja rätt strategi och inte 
misslyckas med etableringen. Företag måste tänka på vilka faktorer som kan vara viktiga för 
nyetableringar i ett helt nytt land. De kunskaper, produkter, tjänster och marknadskännedom som 
företag utvecklat i Sverige ger en viss grund för att kunna komma in på en främmande marknad. 
På den nya marknaden måste de utveckla nya kunskaper.  Det internationella inträdet kräver inte 
bara kunskaper om hur man gör affärer utan också kunskaper om själva landet. Det är viktigt för 
länder som skiljer sig både kulturellt, politiskt och affärsmässigt. 
 
Det finns många skrivna artiklar och teorier kring internationaliseringsprocessen som baserar sig 
på studier utifrån stora multinationella företag. För att underlätta arbetet och skapa grund för 
uppsatsens analys har vi valt att tillämpa utsedda teorier kring internationaliseringsprocesser 
vilka tar upp viktiga faktorer vid etableringar på nya marknader. 
 
Det är alltid svårare att komma in på nya marknader för de mindre företagen på grund av 
begränsade resurser och höga risker. Ur internationellt perspektiv är de flesta svenska företag 
små till medelstora och några av dem har redan etablerat sig på den ryska marknaden.4  

1.3 Problemformuler ing    
 
Vårt huvudsakliga problem som vi kommer att studera är att klargöra de faktorer som är viktiga 
för nyetableringar på den ryska marknaden. De frågeställningar som vi har valt att arbeta med är: 
 

• Hur ser den ryska marknaden ut från de svenska företagens perspektiv? 
• Vilka faktorer är viktiga vid etableringar av svenska företag? 
• Vad bör små och medelstora företag tänka på när de vill etablera sig på den ryska 

marknaden? 

1.4 Syfte 
 
Med denna studie vill vi undersöka den ryska marknaden och kunna klargöra vilka faktorer som 
är viktiga i nyetableringsprocesser för svenska små- och medelstora företag.  

1.5 Målgrupp 
 
Den primära målgruppen för denna uppsats är de som intresserade av ämnet marknadsföring och 
etableringen av svenska företag på den östeuropeiska marknaden, speciellt Ryssland. Uppsatsen 
riktar sig även till lärare och studenter. Den sekundära målgruppen är de företag som funderar på 
eller vill etablera sig i Östeuropa. Uppsatsen kan ge företag idéer om hur de ska gå till väga och 
vad de ska tänka på innan de ger sig in på en okänd marknad.  

1.6 Avgränsning 
 

                                                                                                                                                             
3 http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=913 
4 Ibid 
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Vi har avgränsat oss till att enbart studera Ryssland och dess marknad eftersom vi är två 
studenter som har en rysk bakgrund. Vi kommer att fokusera våra studier på de små och 
medelstora företag som har etablerat sig i Ryssland eftersom det alltid är svårare för mindre 
företag att komma in på de nya marknaderna. Vi kommer att intervjua svenskar som inte haft 
något företag i Sverige men har åkt till Ryssland för att starta företag eller produktion. 
Intervjuerna kommer också att omfatta de svenskar som inte har etablerat något bolag i Ryssland 
men exporterar svenska produkter dit. Trots att de inte har haft något företag i Sverige ser de den 
ryska marknaden utifrån det svenska perspektivet  
 
Syftet med att enbart intervjua svenskar är att klargöra svenskarnas syn på den ryska marknaden 
Geografiskt begränsar vi oss till Sankt Petersburg och Moskvaområdet då vårt underlag från 
exportrådet inte omfattar mer. Nyetableringar kräver stora resurser och enligt statistiken utgör 
antalet små och medelstora företag 99,6 procent av den svenska marknaden5. Faktorer som 
kommer att tas upp i arbetet anser vi ska gälla generellt för alla små och medelstora företag som 
tänker etablera sig på den ryska marknaden. 

1.7 Definition av medelstora, små företag och etabler ing 
 
Ett medelstort företag är företag med 50 - 499 anställda6. EU:s definition av medelstora företag 
är 50-249 anställda.7 Företaget ska ha en årlig omsättning som understiger 40 miljoner euro8.  
 
Små företag är företag som har mellan 1 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som 
understiger 7 miljoner euro9.   
 
Etablering innebär att kunna bedriva en eller flera verksamheter i samma eller i ett annat land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Jansson et al., 2005, s 15 
6 Ibid 
7 Ibid s 19 
8 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm 
9 Ibid 
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1.8 Disposition  
 
 

 
Figur  1  Uppsatsens disposition. Källa: Egen 

Kapitel 1 
Inledning 

I kapitel 1 presenteras uppsatsens bakgrund, problemområde, 
problemformulering, syfte, målgrupp, avgränsning, definition 
av medelstora och små företag samt dispositionen av hela 
arbetet.  Kapitel 2 

Metod I kapitel 2 presenteras uppsatsens ansats samt vilka metoder 
som har använts. I kapitlet ingår även ämnesval, referensram, 
trovärdighet och kritik mot vald litteratur.  Kapitel 3 

Teori 
I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska referensram  

Kapitel 4 
Empiri I kapitel 4 presenteras informationen från Internet och 

intervjuer. 

Kapitel 5 
Analys Här analyseras det empiriska materialet med 

bakgrund av vår teoretiska referensram 

Kapitel 6 
Slutsats I kapitel 6 drar vi slutsatser utifrån det 

som framkommit i analysen 

Kapitel 7 
Egna 

kommentarer 
I kapitel 7 redovisas övriga 
kommentarer kring det studerande 
området. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet presenteras och motiveras den vetenskapliga ansatsen, metodansatsen samt 
källkritik vilket ger en beskrivning av hur arbetet gått till och uppsatsens uppbyggnad för att 
uppfylla vårt syfte.  

2.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att enbart studera Ryssland och dess marknad. Under den tiden som vi har bott i 
Ryssland har vi fått en kännedom och en viss uppfattning om den ryska marknaden. Samtidigt 
har vi bott tillräckligt länge i Sverige för att ha fått en uppfattning om den svenska marknaden. 
Vi anser att det finns en skillnad i mentalitet mellan dessa två länder samt sättet att utföra affärer 
och driva en verksamhet. Vi nyttjar också de kunskaper som vi har fått under studier på 
Universitet och den livserfarenhet som vi tog med oss från Ryssland vilket hjälper oss utföra 
detta arbete. Detta kan också tillföra kunskap till svenska små och medelstora företag som står 
inför etablering. 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har vi valt att leta efter passande teorier som 
skulle utgöra grunden för vårt arbete. Genom att studera olika böcker och artiklar hittade vi 
relevanta teorier som hjälpte oss att skapa frågor till företag och studera problem djupare. Vi har 
inte funnit så många forskningsarbeten runt ryska marknaden, men de arbeten som vi har hittat 
har varit väldigt intressanta och lärorika.  
 
Vi har växt upp i Ryssland och kan den ryska kulturen och språket. Trots att vi har kvar den 
ryska mentalitet som vi har fått under vår uppväxt och tid som vi bodde i Ryssland, har vi även 
bott tillräckligt längre i Sverige för att kunna inse att båda kultur och mentalitet skiljer sig åt i 
dessa två länder. Därför tänker vi grunda vår uppsats på teorier, intervjuer, tryckta källor, men 
också på egen erfarenhet och uppfattning.  
 
Först har vi valt relevanta teorier vilka vi har använt för att kunna strukturera arbetet och skapa 
frågorna till företagsintervjuerna. Vi har valt att studera svenska små och medelstora företag som 
har etablerat sig på den ryska marknaden. Vi tar även med de svenskar som har åkt över för att 
starta sina företag i Ryssland utan att ha något företag i Sverige och de som hade valt att vara 
registrerat i Sverige men driva sin verksamhet i Ryssland. Vi kontaktade svenska Exportrådet i 
Ryssland för att få en lista över de företagen. Vi har uteslutit de stora svenska företagen från vår 
undersökning på grund av att det är alltid lättare för de att klara sig på grund av sin storlek. De 
brukar ha stora resurser och redan vara kända på de internationella marknaderna. För de mindre 
företagen är det alltid svårare att klara sig. De har inte så stora resurser och de måste kämpa för 
att överleva och stå emot den hårda konkurrensen. Efter att vi har valt bort stora företag har vi 
koncentrerat oss på de andra som är mellanstora och små.  
 
För att skapa en fullständig bild av företagens uppfattning av den ryska markanden har vi använt 
telefonintervjuer. Insamlad information har vi kompletterat med data från företagens webbsidor.   
 
Vi gick genom varje företag i denna lista som vi fick från Exportrådet. Genom att besöka deras 
webbsidor och titta på antal anställda i Affärsdata hade vi valt små och medelstora företag enligt 
uppsats syfte. Vi studerade ytterligare de valda företagen för att vara förberedda innan vi skulle 
kontakta dem. Till slut hade vi valt ut 51 företag av de 246 som fanns med i listan. När vi 
kontaktade företagen på telefon visade det sig att några av dem inte hade någon koppling till 
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Sverige. Många av de hade inte haft tid för en intervju eller ville inte ställa upp och svara på 
frågor, en del som hade haft ansvar för den ryska marknaden var bortresa. Vissa företag hade 
haft sina kontor i Ryssland men det var bara ryssar som arbetade på kontoren det vill säga det var 
sådana typer av företag som själva exporterar sina varor till Ryssland från Sverige. De har ingen 
svensk ledning och är helt oberoende av de svenska företagen. Vi valde att inte intervjua dessa 
företag på grund av vårt syfte med uppsatsen d.v.s. att kunna beskriva den ryska marknaden 
utifrån det svenska perspektivet. Till slut lyckades vi boka några tider för telefonintervjuer. 
Dessa intervjuer skedde både med svenskar som bor och arbetar i Ryssland och med de personer 
som arbetar i Sverige men ansvarar för den ryska marknaden. 
  
För att inte missa något viktigt och kunna koncentrera oss på intervjun valde vi att spela in 
telefonintervjuerna med en bandspelare. Vi ringde alla samtal via Internetbaserade 
telefoniprogramvaran ”Skype” och bandspelaren var ansluten till en sådan dator. Sedan skrev vi 
ner och bearbetade alla intervjuer för att skapa den empiriska delen av uppsatsen.  
 
Den insamlade informationen var väldigt viktig eftersom den utgjorde grunden för uppsatsens 
analys. I analysen kopplas sedan den befintliga teorin med insamlad empiri. I analysen försöker 
vi välja ut huvudpunkterna från intervjuerna för att binda de med teori och komma fram till 
slutsatsen. 
 
Slutsatsen ska motsvara uppsatsens frågeställningar och ska uppfylla uppsatsens syfte. I 
avslutande kommentarer har vi reflekterat över den problematik som uppsatsen behandlar. 

2.3 Forskningsfilosofi 
 
Vi tror att vårt vetenskapliga synsätt ligger snarare i linjen med hermeneutiken än med det 
positivistiska. Den hermeneutiska synsätten försöker tolka helheten, det vill säga synsättet intar 
ett mer samhällsvetenskapligt förhållningssätt10. Detta görs för att sedan gå tillbaka till att tolka 
helheten utifrån vad som upptäcktes vid tolkningen av de enskilda företeelserna11. Den utgår från 
att det är viktigare att se helheten och sammanhang än att förstå delarna12.  Med detta arbete 
kommer vi att identifiera de faktorer som är viktiga att förstå vid etableringen på den ryska 
marknaden.  

2.4 Ansats/angreppssätt 
 
Syftet med detta arbete att utifrån teori samla empiri, som ska bearbetas, analyseras och utformas 
till en vetenskaplig slutsats. Detta ansats baseras på ett vetenskapligt synsätt, vilket testar teori 
och söker förklaringar av kausala samband mellan olika variabler.   Vi ska inte försöka skapa nya 
teorier utan att vårt intresse är att undersöka samband mellan valda teorier och verkligheten. Med 
hjälp av den insamlade empiri skapas en förståelse för att kunna identifiera faktorer.  
 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och svara på frågeställningar hade vi valt att utgå från 
teori vid formuleringen av frågor till intervjuer. Den information som samlades under 
intervjugenomgång och kallas för empiri ska sedan bearbetas och analyseras. Vi har valt de 
kvalitativa metoderna för att kunna testa empiri utifrån valt teori. I analysen försöker vi hitta de 
gemensamma mönster som intervjuade små och medelstora företag har upplevt under 
etableringar i Ryssland. 
 

                                                 
10 Saunders m fl, 2003, s 83f 
11 Ibid 
12 Ibid  
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I uppsatsens vetenskapliga slutsats ska alla de faktorer som vi kommer fram till presenteras i en 
omfattande form. De faktorer kan båda stämma överens med valde teorier och vara helt nya, som 
kan dyka upp under empiriinsamling.  
 
Vi har valt att inte vara aktiva deltagare utan att vi kommer att vara neutrala observatörer som 
ska bara samla in information för bearbetning och analys. Vi har dragit slutsatser utifrån den 
information som vi har fått under intervjuer och inte blandat in våra tidigare erfarenheter. 

2.5 Undersökningsmetodik 
 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte på det bästa sättet kommer vi att använda en kvalitativ 
metod som vi tycker är mest relevant i vårt fall. En kvalitativ metod brukar bestå av ord, text och 
symboler och är inte standardiserad. Det är viktigt att skapa helhetsförståelse.13  
 
De data som vi kommer att samla i arbetet kommer att bestå av ord. Samtidigt kommer vi att 
försöka skapa helhetsförståelse för etableringsprocessen i vilken faktorerna kan identifieras fram 
under datainsamlingen. Vid tillämpningen av den kvalitativa metoden kommer vi att samla in 
information från intervjuer, Internetkällor, det vill säga all information kommer att ha en 
kvalitativ karaktär.   
 
Enligt Christensen med flera genererar en kvalitativ undersökning konceptuella skildringar av 
verkligheten i form av text och modeller. De syftar till att finna, lyfta upp och klartlägga de 
samband som kommer fram under arbetet gång. Det finns två nyckelord som beskriver den 
kvalitativa metoden, dessa nyckelord är fördjupning och flexibilitet.14  
 
Genom att samla kvalitativa data om ett ämne kommer vi att fördjupa oss i detta ämne. Vi 
kommer att ställa förbestämda frågor och frågor som ger utrymme att tala fritt under 
intervjuerna. Detta kan göra datainsamling mer flexibel och hjälper oss att titta på problemet som 
vi tar med i uppsatsen från olika perspektiv. På grund av att kvalitativa data kan användas för att 
skapa nya teorier, teoretiska eller praktiska arbetshypoteser, är det inte nödvändigt att en 
kvalitativ undersökning ska vara förutbestämd och strukturbegränsad.15  
 
Det är svårt att ha en begränsad struktur i vår uppsats därför att vi inte kan veta i förväg vilken 
information kommer vi att få tag på och hur respondenterna kommer att reagera på ställda frågor. 
Men vi hoppas att den insamlade informationen kommer att hjälpa oss att svara på våra 
frågeställningar.  
 
Den kvalitativa analysen och teoribyggandet avgränsas av undersökarens subjektiva kunnighet 
att tolka och förstå den kvalitativa datainformationen. Undersökarens uppgift är att se det 
mönster som datamaterialen faktiskt visar och undvika att vara påverkad av sina förväntningar 
och förhoppningar.16 Som undersökare kommer vi att leta efter ett mönster i den insamlade 
informationen och försöka undvika våra egna förväntningar eller förhoppningar skulle påverka 
resultatet. Vi ska vara så neutrala som möjligt. 

2.6 Datainsamling 
 

                                                 
13 Christensen m fl, 1998, s 47 
14 Ibid s 47f 
15 Ibid s 47 
16 Ibid 
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I detta arbete kommer vi att använda båda primär och sekundärdata. Primärdata är data som 
utredaren själv samlar in genom exempelvis intervjuer, observationer och frågeformuläret. 
Primära litteraturkällor kan vara bland annat sammanträdes- och företags rapporter.17  
 
Som primärdata i vårt arbete kommer vi att samla information via intervjuer av de svenska 
företag som redan arbetar på den ryska marknaden. Detta ger oss den typen av data som är 
omöjligt att få tag på något annat sätt. Det är viktigt att använda ursprungliga källor vid 
undersökningen för att få resultat med god validitet. Vi kommer att använda intervjuguide under 
intervjuerna och frågorna kommer att grundas på de teorierna som vi anser är mest relevanta för 
detta arbete. Samtidigt kommer vi att använda datakällor och det är också ett sätt att samla in 
primärdata.  
 
Sekundärdata är den data som redan finns och har samlats in på något annat sätt till exempel via 
böcker, tidsskrifter, artiklar, årsredovisningar eller rapporter av olika forskare. Dessa tidskrifter 
riktas till att nå en bredare publik.18  
 
Som sekundärdata i denna uppsats kommer vi att använda information från företags webbsidor 
och Affärsdata för att kunna få uppfattning om företags verksamhet och storlek. 
  
De litterära källor som använts i uppsatsen är framförallt vetenskapliga artiklar. Den har bidragit 
till uppsatsens teoretiska del. Med hjälp av vetenskapliga artiklar av Meyer K, Eriksson K och 
Vernon R har vi presenterat internationaliseringsprocess modellen, tre hypoteser om kostnader 
av otillräckliga erfarenhetskunskaper i internationaliseringsprocessen och Internationell 
produktlivscykel. Teorierna har hjälpt oss att skapa intervjufrågor. 
    
Syftet med att vi kommer att använda både primär- och sekundärdata är att de ska komplettera 
varandra. Detta kommer att hjälpa oss att studera problemet från olika perspektiv och för att vi 
inte skall missa några viktiga aspekter.    

2.7 Tidshor isont 
 
Denna uppsats kommer att studera ett särskilt fenomen, det vill säga en specifik situation för det 
valda företaget under en viss period. Vi kommer att fördjupa oss i några specifika faktorer som 
förmodligen kan ha påverkan på de svenska företags utveckling på den nya för de marknaderna i 
Ryssland. Arbetet kommer att grundas på flera kvalitativa intervjuer som ska utföras under en 
viss tid, det vill säga att tidshorisonten i denna uppsats är en tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudien 
visar på ett specifikt fenomen under en specifik period19. En tvärsnittstudie beskriver något 
förekommande fenomen eller jämför olika faktorer inom en organisation20.  

2.8 Datainsamlingsmetod 
 
Vårt val av datainsamlingsmetod är relaterad till uppsatsens problemområde. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka den ryska marknaden och försöka klartgöra de faktorer som är viktiga i 
nyetableringsprocesser för de svenska företagen. Vi anser att tillämpning av fallstudie är mest 
relevant till denna undersökning.  
 

                                                 
17 Christensen m fl, 1998, s 51 
18 Ibid 
19 Saunders m fl, 2003, s 96 
20 Ibid 
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En fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär som behandlar ett fåtal undersökningsenheter vid 
ett specifikt tillfälle eller över tid och som baseras på både kvalitativa och kvantitativa 
datainsamlingsmetoder. Med en fallstudie letar undersökarna efter informationsrika och 
förståelsegenererande fall. Här kan undersökaren skapa förståelse genom att förklara komplexa 
samband. Fallstudie är lämpligt att använda när forskaren vill förstå ”Vad det är som händer” , 
”Hur det händer”  och ”Varför det händer” .  Syftet med en fallstudie är att studera djupt, 
informationsrikt och unikt för att fånga det komplexa mönster.21  
 
Först ska vi identifiera de svenska företag som är små- och medelstora vilka kommer att vara 
lämpliga för vår studie och som redan har etablerat sig på den ryska marknaden. Denna 
beskrivning är viktigt för att kunna förstå företagens specifika egenskaper och deras sätt att 
agera. För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar krävs det mycket information av 
kvalitativ karaktär. Vi ska försöka samla in data som beskriver hur de svenska företagen 
upplever den ryska marknaden och vad det krävs det för att etableringsprocessen ska leda till ett 
positivt resultat. Vi ska koncentrera oss på de faktorer som gäller för den ryska marknaden från 
de svenska företagens perspektiv. Ledningen för de svenska företagen är ofta svenskar med sin 
egen mentalitet, som också är annorlunda än den ryska. Därför är det viktigt för svenskarna att 
innan etablering sker eller verksamhet drivs på den nya marknaden, kunna skapa en viss 
uppfattning om och förståelse för marknadens specifika egenskaper och de annorlunda 
mentaliteterna de kommer att möta. 

2.9 Undersökningsmetod 
 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för insamling av primärdata. Vid 
semistrukturerade intervjuer görs en intervjumall det vill säga som intervjuare har forskaren en 
lista med frågor som ska beröras under intervjun. Materialet som kommer från de 
semistrukturerade intervjuerna används vid kvalitativa undersökningar22. Vi har valt den typen 
av intervju för att kunna få svar från små och medelstora företag som motsvarar uppsatsen syftet 
angående deras etableringsprocess i Ryssland.  
 
Frågorna baserades på teorier och var förberedda innan intervjun. Semistrukturerad intervju har 
skett under frågesamtal med företagsledningen för de svenska företag som har redan etablerat sig 
i Ryssland, de svenskar som har sin verksamhet där eller de som hade valt att bli registrerat som 
ett svensk företag men arbeta bara på den ryska marknaden. Syftet med detta var att samla in 
mycket fakta om dessa företag och information om deras sätt att agera på den ryska marknaden 
detta för att sedan kunna bearbeta den insamlade informationen och hitta de viktiga faktorer som 
påverkar företagets etableringsprocesser. Varje respondent kunde bidra till vårt arbete med några 
svar som kunde leda till nya frågor som inte fanns på frågelistan. Det gav möjlighet att fördjupa 
våra kunskaper i ämnet och också möjlighet att samla in nödvändig information. 
 
Alla intervjuer genomförts via telefon och dokumenterades med hjälp av bandspelare för att vi 
skulle kunna återberätta vad de olika företagsledarna har sagt. Detta har vi gjort för att inte 
behöva koncentrera oss på att föra anteckningar och för att kunna gå tillbaka till intervjun vid 
senare tillfälle och höra vad respondenten har sagt.  

2.10 Validitet 
 
Validitet handlar om trovärdigheten det vill säga hur väl överensstämmer resultatet med 
verkligheten. Det definieras som intern validitet. Marknadsundersökningar används ofta som 

                                                 
21 Christensen m fl, 1998, s 58f 
22 Andersén, 1998, s 133 
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beslutsunderlag och därför är det viktigt att sträva efter en hög inre validitet det vill säga att 
undersökningen avspeglar verkligheten.23  
 
Validitet handlar också om en grad av generaliserbarhet, vilket brukar definieras som extern 
validitet. För att extern validitet ska vara god måste undersökningen vara trovärdig dvs. ha en 
god inre validitet. Undersökningen måste vara fullständig och informationsrik så att den som 
studerar resultaten kan bedöma i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra enheter.24 
 
Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. Det betyder att teori, empiri och samlad 
information måste vara rätt anpassande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Valet av de 
litterära källor som vi använt oss av, är framförallt selekterade för att hjälpa oss förstå vad det är 
som studeras, och på vilket sätt vi ” fångar”  rätt verklighet. Vi har använt oss av kunniga 
författare inom ämnesområdet. Samtidigt är vi medvetna om att feltolkning av insamlad 
information kan sänka uppsatsen validitet. 
   
Vi har samlat in information från olika källor som skulle hjälpa oss att få rätt uppfattning om de 
faktorer som vi hade valt att studera. De källor som vi har använt oss av har skrivits i ett annat 
syfte än det syfte som vi har med denna uppsats och den teorin är tänkt att gälla för flera fall än 
den är baserad på. Vi har valt att endast välja den information som har anknytning till vårt ämne 
och är relevant för just den här studien. 
 
Internetkällorna angående företag som vi har använt oss av för undersökningen anser vi vara 
trovärdiga eftersom det ligger i varje företags intresse att lämna korrekt information.  
 
Vi tar hänsyn till att det finns risk att respondenterna skulle kunna inte lämna ut all information 
men vi minimerade den risken genom att försöka undvika att ställa känsliga frågor till 
respondenterna. Därför anser vi att denna uppsats validitet är god. 

2.11 Reliabilitet 
 
Vid kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig innebörden av reliabilitet åt. Reliabilitet 
handlar om resultatens giltighet det vill säga i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas 
om undersökningen görs om på ett likartat sätt. Om det görs en kvalitativ undersökning kan det 
uppstå problem med reliabilitet. De kvalitativa data framställs genom att samla data från olika 
människor i ett specifikt sammanhang. Eftersom verkligheten är föränderlig är det omöjlig att 
samla in exakt samma data vid ett annat tillfälle och varken samma forskare eller någon annan 
forskare kan komma fram.25   
 
Situationen på den ryska marknaden förändras ständigt, därför är det möjligt att de som 
undersöker samma problemområde i framtiden uppnår ett annat resultat.  
 
Om en likvärdig undersökning skulle göras strax efteråt skulle förmodligen liknande resultat 
uppnås. Men om undersökningen skulle göras efter en längre tid är det inte säkert att resultatet 
skulle bli det samma eftersom verkligheten kan ha förändrats.  
 
Internetkällorna angående företag som vi har använt oss av för undersökningen anser vi vara 
trovärdiga eftersom det ligger i varje företags intresse att lämna korrekt information på sina egna 
webbsidor. I uppsatsen har vi även använt information från intervjuer och databaser.   
 
                                                 
23 Christensen m fl, 1998, s 245 
24 Ibid s 246 
25 Christensen m fl, 1998, s 244f 
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Informationen från intervjuerna anser vi också vara trovärdig men om någon annan kommer att 
göra liknande intervjuer längre fram i tiden, finns det risk att insamlade data kommer att skilja 
sig åt från det som vi samlat in under vårt uppsatsskrivande. Det kan bero på att frågorna kan 
formuleras på ett annat sätt eller respondenternas uppfattning om verkligheten kan förändras. 
Detta kan leda till att det kan vara svårt att komma till samma resultat vid ett annat tillfälle och 
de andra författarna kan komma till en annan slutsats i sin uppsats.   

2.12 Källkr itik 
 
De författare som vi refererar till i den teoretiska referensramen, är Meyer, Skak, Eriksson och 
Vernon. Modellerna och teorier som tas upp i uppsatsen är skapade med ett annat syfte än vår 
uppsats har. Men vi har valt ut de teorier som är relevanta och som kan svara på vår 
problemformulering. Än så länge finns det inte så många böcker som handlar om 
internationaliseringsprocessen därför valde vi att utgå ifrån olika artiklar. Två av våra tre artiklar 
är publicerade från år 1997 och framåt. De är mer konkreta och skapar mer förståelse än de andra 
teorierna om olika faktorer. En av artiklarna är från år 1966 och är skriven av Vernon vilken var 
en av de kända professorerna inom internationaliseringsteorier.  
 
För att samla in primärdata har vi valt att via telefon kontakta svenska företag som arbetar mot 
den ryska marknaden. Det var ett bra sätt att få information från en ursprunglig källa. Samtidigt 
var det väldigt svårt att övertala företag till fullständigt samarbete. Vi fick ringa om flera gånger 
för att få tag på rätt personer, vi fick vänta många dagar tills personerna hade tid för intervjun. 
Det var inte heller så många som ville ställa upp. Därför anser vi att de intervjuer som vi har fått 
under arbetets gång är väldigt viktiga och värdefulla för vår undersökning.  
 
Trots att vi har valt att inte vara aktiva deltagare utan att vara neutrala observatörer som bara ska 
samla in information för bearbetning och analys, kunde det vara svårt i vårt fall att vara neutral. 
Det beror på att vi har stor livserfarenhet inom en del av valt forskningsområdet därför kan det 
omedveten påverka vår tolkning och bearbetning av teorier och insamlad information.  
 
I vår empiri finns det material från Internet såsom information om företagen och Affärsdata, 
antalet anställda i varje företag. Men när det är företagen själva som har lämnat ut informationen 
dels i form av årsredovisningar och dels om sin verksamhet är det svårt att kritisera den typen av 
information. Det ligger i företagens intresse att lämna så korrekt bild som möjligt av sig själva 
men samtidigt kan vi tänka oss att de vill till viss del visa en fördelaktig bild av sin verksamhet. 
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3 Teor i 
 
I detta avsnitt presenteras de teorier som är intressant för vårt problemområde och som 
tillsammans med vårt empiriska material kommer att ligga till grund för analysen.   

3.1 Teor ival 
 
Det finns två huvudströmmar i teori. Den ena studerar transaktionskostnader och 
internationaliseringsteori. Den andra baseras på organisationsskicklighet, beteende teori och 
företagslärande processer. Dessa två huvudströmmar är relaterade till varandra och ser på samma 
fenomen från två perspektiv.  
 
Internationaliseringsteori inkluderar process modell och steg modell. Dessa modeller baseras på 
observationer av företagsinternationaliserings processer. Process modell baseras på organisations 
lärande och i vilken företag lär sig utifrån erfarenheter som de skapar under 
internationaliseringsprocessen.  
 
Vi har valt att utgå från internationaliserings och lärande teori perspektiv i vårt arbete för att 
kunna få mer övergripande svar på vårt problemområde. ” Internationaliseringsprocess modell”  
av Meyer och Skak handlar om affärsnätverk som företag skapar både på den hemmavarande 
och den internationella marknaden. Internationella affärskontakter kan bli en bro till etableringen 
i andra länder. Detta har vi tagit med i uppsatsen för att det är en viktig aspekt för en lyckad 
etablering. Utan kontakter kan det bli svårt att få de rätta kunskaperna och informationen om den 
utländska marknaden. Samt för att ta reda om svenska företag har haft någon kontakt med landet 
tidigare och hur viktigt det är med kontakterna i ett annat land. Förutom nätverk handlar teori om 
lärande processen som företag utvecklar under etableringen på den nya marknaden.  
 
Nästa del av teori består av Erikssons, Johanssons, Majkgards och Sharmas ”Strukturella 
modell”  i vilket det ingår tre hypoteser om att otillräcklig affärs, -institutions och -internationella 
kunskaper kan leda till ökade etableringskostnader för företaget. Det är väldigt viktigt för företag 
att studera marknaden dvs. vilka kunder och konkurrenter är, efterfrågan på produkter/tjänster, 
hur landets lagstiftning ser ut och hur den tillämpas, hur hela verksamheten ska organiseras, 
vilken information som är viktig innan de ska etablera sig på den ryska marknaden. Om företag 
har otillräckliga kunskaper om den nya marknaden kan det bli en kostsam etablering.  Vi har 
tagit med den teorin för att det är viktigt för företag att skapa olika typer av kunskaper om den 
nya marknaden när de väljer att etablera sig i ett annat land. Annars kan det bli en dyr investering 
speciellt för mindre företag som kanske inte har så stor internationell erfarenhet.      
 
Sista delen av teorin består av Vernons ” Internationella produktlivscykel”  handlar om att 
livscykel kan skilja sig mellan den inhemska och utländska marknaden. Företag kan utveckla 
produkter och sälja dem samtidigt på olika marknader eller så söker de nya marknader när 
produkten på hemmamarknaden har nått mognadsfasen. Vi har valt att ta med den teorin för att 
det är ytterligare en viktig faktor varför företag väljer att etablera sig på de utländska 
marknaderna. När hemmamarknaden är mättad söker sig företag till andra marknader. Speciellt 
söker sig företag till omogna marknader för att öka sin försäljning av produkter och börja växa 
internationellt. Det är ganska intressant att studera om svenska produkter går hem på den ryska 
marknaden. Om de accepteras av ryssar och under vilken livscykel befinner de sig i Ryssland. 
Det är också viktigt att studera om det finns efterfrågan på företags produkter innan de ska ge sig 
på den nya marknaden annars finns det risker med en misslyckad etablering.  
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Vår teori består huvudsakligen av de två artiklarna ” Internationaliseringsprocess modell”  och 
”Strukturella modell” . Det finns många teorier kring Internationaliseringen men de två teorierna 
samlar in de viktigaste faktorerna från andra Internationaliserings teorier. De är mer konkreta 
och skapar mer förståelse än de andra teorierna om olika faktorer. 
 

3.2 Internationaliser ingsprocess modellen 
 
Utveckling av teknologier, kunskaper och företagares färdigheter påverkas av de i 
hemmamarknaden gällande kulturer i små och medelstora företag. Företag har sina tillgångar, 
färdigheter och resurser som de skapar i samarbete med andra hemmahörande företag och med 
internationella företag som ingår i deras nätverk.26  
 
Företags kunskaper om andra länder växer genom affärer, utbildningar, media och personliga 
kontakter. Förståelse om andra kulturer utvecklas genom internationell interaktion med andra 
aktörer. Det ökar medvetenhet och tolerans om kulturella skillnader. Dessa faktorer ger 
nationella konkurrensfördelar som utgör grunden för företags konkurrensfördelar och bestämmer 
landets internationella affärer.27 
 

 
Figur  2 Internationalization Processes. Källa: Meyer, K., Skak, A. (2002), Networks, Serendipity and 
SME Entry into Eastern Europé, s. 181 

 
Figuren summerar att den nationella affärsomgivningen bidrar med fördelar till företag som är 
lokaliserade runt om företaget och inom deras nätverk. Företagsledarens iakttagelseförmåga av 
marknadens möjligheter och hinder påverkar företags interna resurser och resurser inom nätverk. 

                                                 
26 Meyer et al., 2002, s 180 
27 Ibid 
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Företags- och nätverksresurser ökar ständigt genom lärande processer. Nätverk expanderar som 
resultat av internationella aktiviteter och genom exogena händelser.28      
 
Många kritiska resurser för internationella affärer är kunskapsbaserade. De inkluderar kunskaper 
om hur det är göra internationella affärer och specifika land kunskaper som inkluderar kunskaper 
om lokal marknad, affärsmetoder och myndigheternas regler. Etablering på en ny marknad 
kräver sakkunnighet om administrativa och kulturella barriärer.29  
 

3.2.1 Kultur  och kulturell barr iär  
 
Kultur har en betydelsefull påverkan på samhällets beteende. Det finns både synliga och osynliga 
komponenter i varje kultur som till exempel klädsel, språk, mat, sed, normer, värderingar, tro, 
antaganden, attityder, känslor och iakttagelseförmågor. När företag ska etablera sig på en ny 
marknad måste de gå igenom de kulturella barriärerna. En kulturell barriär är som en process. En 
vuxen är redan formulerad, ”programmerad” och påverkad av sin egen kultur men som försöker 
skaffa sig en annan kultur. Det kan även jämföras med företag vid etableringar på de utländska 
marknaderna när de försöker lära sig om den nya marknadens kultur för att kunna kommunicera 
med människor från olika kulturer och förstå deras värde, normer och prioriteringar.30  
 
Dessa kunskaper är viktiga för att kunna börja verka i en specifik region. Det skapar en 
konkurrensfördel och underlättar investeringsbeslut. Brist på information är ett seriöst hinder för 
små företag eftersom information är en osynlig resurs och små företag kan inte sprida sina 
kostnader på höga export volymer som stora företag kan göra. Det finns två typer av kunskaper. 
Den ena inkluderar information om formella kunskaper som kan fås via konsultrapporter. Ännu 
viktigare för den internationella etableringen är erfarenhetskunskaper som inkluderar skickligt 
ledarskap, management och kännedom om lokal affärskultur.31  
 

3.2.2 En ledare och en manager  
 
Det finns en viss skillnad mellan en ledare och en manager. Ledare måste ha en social 
skicklighet för att befalla andra människor i arbete. De är relaterade till andra. Deras beteende 
och resultat bedöms av efterföljare. En manager måste däremot ha tekniska skickligheter. De är 
relaterade till deras företag och företagets omgivning. Hans/hennes arbete kommer att bedömas 
av själva företaget och företagets ägare.32  

3.2.3 Affärskultur  
 
Affärskultur skiljer sig mellan olika länder. Dessa skillnader kan vara i hierarki, formalitet, tilltal 
och titlar. Klädseln kan också vara mycket mer formell i en del länder och ha mindre betydelse i 
andra. Det är oftast i regeln att klädseln är mer formell utomlands än den är i Sverige.33 
 
Formella kunskaper är lätta att skaffa vilka kan skickas från ett konsultföretag via Internet. Men 
erfarenhetskunskaper kan bara skapas genom ett aktiv deltagande i själva landet. Landspecifika 
kunskaper utvecklas både inom företag och från dess omgivning. Kunskaper fås genom 

                                                 
28 Meyer et al., 2002, s 182 
29 Ibid 
30 Aviel D, 1990, s 10ff 
31 Meyer et al., 2002, s 181 
32 Hultman et al., 2002, s 74 
33 http://www.sweaguiden.com/affarskultur-svensk-affarskultur.htm 
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interaktion med omgivningen och affärspartners. Den typ av affärsnätverk är långtidsrelation 
mellan två eller flera partner som underlättar internationaliseringsprocessen. De underlättar 
speciellt informationsflödet mellan parter och skapar tillgång till ytterligare information. Denna 
aspekt är väldigt viktig för mindre företag eftersom nätverk förstärker lärande process och skapar 
tillgång till nya lokala kunder och leverantörer.34  
 
Affärsnätverk är långtidsrelationer mellan oberoende företag i vilka sker det interaktion mellan 
aktörer inom nätverket som baseras på tillit och/eller långtidsintressen. Vissa nätverk kan ha 
starka band och vara mycket starkt beroende av varandra och andra är löst strukturerade där band 
är lösa och det sker bara utbyte av informell information. Aktörer inom nätverket är engagerade i 
utvecklingen, utbyte och skapande av nya produkter och tjänster genom användningen av deras 
individuella resurser. Dessa aktiviteter inkluderar erfarenhetskunskaper.35  
 
Affärsnätverk spelar en viktig roll i utformningen av strategier i små och medelstora företag. 
Företags position inom nätverk bestämmer verksamhetens strategiska position. 
Internationaliserings process siktar till att utveckla existerande position och öka vinst och 
etablera position inom ett nytt nätverk. Internationalisering av företag är en utvecklings process 
för utvecklingen av affärsnätverk med förändrade roller inom nätverket. Relations utveckling är 
som en bro till den utländska marknaden.36  
 
En annan teori som handlar om internationaliseringsprocessen är en process modell. I den teorin 
utgår forskarna från olika typer av kunskaper. Objektiva kunskaper som kan läras och 
erfarenhetskunskaper som kan läras genom personliga erfarenheter. Erfarenhetskunskaper ses 
som kritiska eftersom de är inte lätta att skaffa som objektiva kunskaper. Det finns en relation 
mellan marknadskunskaper och marknads åtagande. Kunskaper kan ses som resurser. Ju bättre 
kunskaper om marknader desto värdefullare resurser är och starkare åtagande till marknaden.37     
 
Företags aktiviteter ser forskarna som den primära källan till erfarenheter. För att kunna jobba på 
den internationella marknaden krävs det både företags och marknadserfarenheter. Personer som 
jobbar inom företag och med dess marknad måste ha förmåga att kunna tolka information både 
från företaget och marknaden. Tolkning av sådan information är möjlig bara om denna person 
har erfarenheter. Oftast är det olika typ av erfarenhet som inte går att köpa för pengar. De kan 
företag skaffa genom långtidslärande med hjälp av olika aktiviteter. Det är en orsak till varför 
internationaliseringen sker sakta.38  
 
Åtagande beslut kommer företag att göra i mindre steg så länge de inte har stora resurser eller 
marknaden är stabil/homogen eller företag har stora erfarenheter från andra marknader39. 
 
Andra forskare som fokuserar sin forskning på företagslärande, beteendeteori och utvecklar ett 
koncept ”absorptive capacity”  är Cohen och Levinthal. Den teorin baseras på att tidigare 
kunskaper är viktiga för lärande av nya40. Ju mer företag samlar ”absorptive capacity”  desto mer 
erfarna bli de. De har lättare att känna igen och utnyttja ny information41. För 
internationaliseringen innebär det att när företag lär sig om den internationella marknaden blir de 
påverkade av tidigare erfarenheter och chanser att lyckas på den nya marknaden ökar.  
 
                                                 
34 Meyer et al., 2002, s 181 
35 Ibid 
36 Ibid s 182 
37 Johanson et al., 1977, s 27f   
38 Ibid s 28f 
39 Ibid 
40 Cohen et al., 1990, s 128 
41 Ibid s 129 
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Även Barkema tillsammans med andra forskarna fokuserar sina studier på organisationslärande. 
De menar att företag som expanderar internationellt ökar sina erfarenhetskunskaper om den 
utländska marknaden, kulturen, myndigheter och andra marknadsspecifika kunskaper. Dessa 
företag lär sig från sina tidigare erfarenheter när de expanderar till länder med kulturell bakgrund 
som skiljer sig från deras egen.42  
 
En annan teori som har fått stor uppmärksamhet är internationaliseringssteg modell. Den teorin 
antar att internationaliseringen ska följa ett visst mönster för att kunna lyckas. Modellen består 
av fem steg: 1) Hemmamarknaden- företag intresserar bara av hemmamarknaden och inte 
exporterar något. 2) Pre- export- företag söker möjligheter till export. 3) Export inblandning – 
företag börjar exportera i mindre omfattning. 4) Aktiv inblandning – företag ökar sin försäljning 
genom export till flera länder. 5) Åtagande- företag är beroende av utländska marknader.43    
 
I sin teori bevisade forskarna att steg modell håller på små och medelstora företag och att 
övergångsstadium från den ena till den andra är mellan två och tre år44. 
 

3.3 Kostnader  av otillräckliga er farenhetskunskaper  i 
internationaliser ingsprocessen: tre hypoteser  

 
Företag börjar operera på hemmamarknader. I början utvecklar företag sina egna rutiner och 
administrativa strukturer för att kunna verka på hemmamarknaden. När företag börjar agera 
samlar de erfarenhetskunskaper och samtidigt ändrar de sina rutiner och administrativa 
strukturer. Denna process sker gradvis.45 
 
Under internationaliseringsprocessen måste det finnas överensstämmelse mellan företags 
existerande resurser och de resurser som behövs på den utländska marknaden. Det krävs även 
kunskaper både om marknaden och om företaget. Det krävs erfarenhetskunskaper om företags 
möjligheter och resurser. Dessa kunskaper kallas för ” internationaliserings kunskaper”  och 
kunskaper om den utländska marknaden i vilken företag ska operera i.46   
 
Erfarenhetsbaserade marknadskunskaper delas i två olika aspekter: affärskunskaper och 
institutions kunskaper. Med ”affärskunskaper”  menas kunskaper om kunder, marknaden och 
konkurrenter. ” Institutionskunskaper”  är kunskaper om landets regering, regler, normer och 
värderingar. Med ökade kunskaper om kunder, marknaden och efterfråga kan företag förstå vilka 
möjligheter de har på marknaden och med det minska osäkerheten. Med andra ord kan man säga 
att erfarenhets kunskaper påverkar ett företags internationaliseringsprocess.47  
 
Innan företag ger sig på de internationella marknaderna måste de lära känna den utländska 
marknaden och deras möjligheter. Otillräckliga erfarenhetskunskaper om den utländska 
marknaden och kundernas specifika kan bli kostsamma för företag.48 
 
För företag är det väldigt viktigt att förstå hur landets myndigheter regering och byråkrati 
fungerar,. Otillräcklig kännedom i institutionskunskaper kan bli problematiska för företag. Det 
kan bli svårt att ta fram en adekvat uppfattning om t. ex kommersiell rätt. Det är inte så viktigt 

                                                 
42 Barkema m fl, 1996, s 155 
43 Gankema m fl, 2000, s 16f  
44 Ibid s 15 
45 Eriksson m fl, 1997, s 342 
46 Ibid s 343 
47 Ibid 
48 Ibid s 344 
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vad som står i lagboken. Det är mer viktigt hur lagar tillämpas i praktiken vid en viss tid av en 
viss regering. Det kan vara fråga om import och export av varor och tjänster, skatter, tariffer, 
generellt marknadstillstånd. Kunskaper om detta kan ge företag fördelar. Det samma gäller 
språkkunskaper och kultur.49  

3.3.1 Normer och värder ingar  
 
Varje kultur har sina normer och värderingar. Normer är gruppernas uppfattning om vad som är 
” rätt”  och ” fel” .  Normer kan utvecklas på formell nivå som skrivna lagar och på informell nivå 
som social kontroll. Värderingar bestäms/avgörs i definitionen av ”bra och dåligt” .  Den är 
relaterat närmare till de idealen som grupper har. Normer reflekterar gruppvärderingar. De ger 
oss en känsla av att ”  hur det är normallt att uppföra sig”  medan värderingar ger oss en känsla ”  
hur jag ska sträva efter att sköta mig” . Värderingar kan skilja sig åt till exempel inom en kultur 
kan människor hålla med denna värdering: ”Hårt arbete utgör grunden för ett 
framgångsrikt/välmående samhälle.”  I samhällen med beteendenormer tänker man på ett annat 
sätt som ”Man ska inte jobba hårdare än de andra gruppmedlemmarna för att det kommer att 
förväntas att man ska göra mera” . Här skiljer sig normer från värderingar.50  
 
Kunskaper om lokala institutioners normer och lagar minskar internationaliseringskostnader51.  
 
Kostnaderna för Internationaliseringsprocessen är inte bara relaterade till kunskaper om affärer 
och myndigheter men även till hur ett företag organiserar och hanterar internationalisering. 
Organisationsrutiner, procedurer och strukturer är avgörande i organisationens beteende. Företag 
samlar organisations kunskaper med tiden vilka bildar förutsättningar för beteendet. Vid 
agerande på de nya utländska marknaderna inträffar nya situationer och problem, vilka ökar ju 
mer de anknyter sig till marknaden och det påverkar företags existerande resurser och rutiner. 
När företag etablerar sig på en utländsk marknad, ökar erfarenhetskunskaper om internationella 
affärer och dessa lagras i företags rutiner. Dessa samlade erfarenhetskunskaper kan användas på 
framtida företags internationaliseringar. Det påverkar också företags förmåga att utvärdera 
internationella företagsamheter. Ju mindre erfarenheter företag har om internationella affärer 
desto mindre kunskaper har de i organiseringen av internationella operationer. Kostnaderna blir 
därför större. Samlade erfarenheter är inte landsspecifikt snarare företagsspecifikt dvs. företags 
sätt att etablera sig internationellt. Ett företags erfarenhet av internationell organisering, 
erfarenhetskunskaper, krävs för att kunna veta vilka kunskaper kan krävas i olika situationer och 
var dessa kunskaper söka.52    
 
Dessa tre hypoteser kombineras i en strukturell modell.  
 
Internationella erfarenheter som påverkar både affärs- och institutions kunskaper är inte 
relaterade till en specifik utländsk marknad. Det är företagsspecifika erfarenheter vilken är 
relevanta för alla marknader.53  

                                                 
49 Eriksson m fl, 1997, s 344 
50 Trompenaars et al., 1997, s 21f  
51 Ibid 
52 Ibid s 345 
53 Ibid s 352 
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Figur  3 A structural model. Källa: Eriksson K., Johansson J., Majkgard A., Experiental Knowledge and 
Cost in the Internationalization Process, s. 350 

3.4 Internationell produktlivscykel  
 
Efterfrågan på produkter kommer först på hemmahörande marknaden och när efterfrågan börjar 
avta börjar tillverkarna fundera på export till andra länder. När efterfrågan på den utländska 
markanden börjar expandera blir det dags att föra över tillverkningen till det landet. Men så 
länge produktions och transport kostnader är lägre på hemma marknaden, kommer tillverkarna 
att undvika investeringar av produktionen till andra länder.54   
 
Den internationella produktlivscykeln kan definieras som marknads livsförlängande. Produkten 
går igenom olika stadier på den internationella marknaden. Pågående stadium är när produkten 
introduceras, tillväxt, mognar och avtar på den internationella marknaden. När en produkt 
positioneras på den internationella marknaden vid samma tid som på hemmamarknaden och går 
igenom samma livscykel stadium kallas den för samtidigt process. Produkten kan också vara i 
olika stadier på olika internationella marknader vid samma tid. Produkter som har nått mognads 
stadium på hemmavarande marknaden kan bli nya och unga produkter på de andra 
internationella marknader.55  
 
En annan skillnad är att en kulturspecifik produkt designas för internationella marknader. Den 
kan nå en ny dimension inom produktlivscykeln men är omöjlig att sälja på företags inhemska 
marknad.56    

3.5 Teor i sammanfattning av punkterna 3.2, 3.3 och 3.4 
 

                                                 
54 Vernon R, 1966, s 197 
55 Ibid s 202 
56 Ibid 
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Eftersom teorierna om Internationaliseringsprocess och strukturella modellen går in i varandra 
och båda tar upp en del liknande faktorer har vi valt att sammanfatta dessa teorier och komma 
fram till gemensamma faktorer som finns i både teorierna. Detta för att kunna strukturera 
analysen och undvika upprepningar. För att underlätta analysen tar vi även med de faktorerna 
som finns i den tredje teorin om Internationell produktlivscykel. 
 

• Företagets kunskaper om landet 
• Företagets förståelse för andra kulturer och de skillnader som kan uppstå 
• Företagets affärsnätverk 
• Företagets kunskaper om specifika landegenskaper, erfarenheter inom 

internationalisering 
• Lärande processer inom företag 
• Sakkunnighet om kultur och kulturella barriärer 
• Tillgång till information 
• Kunskaper om ledarskap och management 
• Affärskultur 
• Överensstämmelse mellan företags existerande resurser och de resurser som behövs på 

den utländska marknaden 
• Affärskunskaper 
• Institutionskunskaper 
• Normer och värderingar 
• Internationella kunskaper och kostnader 
• Förflyttning av produktion till den utländska marknaden 
• Produktlivscykel på den utländska marknaden
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4 Empir i 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som grundar sig på intervjuer och 
företagspresentationer för att ge en inblick om företagen.  

4.1 Advakom 

4.1.1 Företagspresentation 
 
Advakom är ett rysk-svenskt företag med 140 anställda i Ryssland som tillverkar komponenter 
till olika kabelsystem. Företaget är beläget 120 km från Moskva i en stad som heter Dubna. 
Ägarna till företaget är en grupp av privat investerare med 15 års erfarenhet på den ryska 
marknaden. Advakom erbjuder produkter och tjänster med hög kvalité.  Sin produktion startade 
företaget år 2002 och under åren 2002-2005 upplevde de en stark tillväxt. Företaget är idag en 
ledande leverantör av datanätverkskablar på den ryska marknaden. De har utökat sin marknad 
genom att exportera till Kazachstan, Baltikum och Skandinavien. I Ryssland levererar Advacom 
sina produkter till stora Västeuropeiska företag.57  

4.1.2 Intervjun med Leif Nyström, vice VD för Advacom i Dubna, Ryssland 
 
Företagets nuvarande VD Per Strandqvist och vice VD Leif Nyström arbetade som säljare mot 
Ryssland och då såg de en enorm potential för de produkter som de arbetade med. Därefter tog 
de beslutet att satsa på en fabrik i Ryssland. Det var den personliga kontakter med kunder och 
marknadspotentialen blev avgörande för etableringen.58  
 
Etableringen var ett projekt som pågick under ett helt år och som betalades av Nordiska Projekt 
Fonden. Den Nordiska Projekt Fonden gav 50 000 dollar för att projektet skulle kunna vara 
möjlig att genomföra. Beslutet om etableringen blev klar år 2000 och företaget etablerades år 
2001. För att kunna starta ett bolag i Ryssland fick de hjälp av en rysk advokatbyrå. Under resans 
gång lärde de av sina misstag och genom ryssar som de anställde. Företaget hade kontakter både 
med ryssar och svenskar under etableringen och de som investerade i företaget hade en 
anknytning till Ryssland sedan tidigare. Ägarna till de svenska företag Oriflame och Wincapital 
är svenska företag som etablerade i Ryssland och som investerar i ryska projekt. Advakom fick 
även hjälp av European Bank for Reconstruction and Development som är en av flera investerare 
i företaget. VD:n och vice VD:n fick i stor utsträckning söka själva efter informationen om 
marknaden, läsa kontrakten till och med lära sig ryska.59   
 
Kontakter är väldigt viktiga i Ryssland. Utan dem är det omöjligt att driva ett företag. Affärerna i 
Ryssland görs på en mer personlig bas än i Sverige eller i övriga Europa.60  
 
Advakom har inga problem med rekrytering av personal till viktiga positioner eftersom företaget 
är beläget i staden Dubna med 70 000 invånare. Staden är ett utvecklingscentrum där staten 
investerar stora pengar. I staden finns ett teknisk och lingvistiskt universitet. Det är svårt att 
rekrytera arbetskraften än administrativ personal. Arbetarna har en låg kunskapsbas. Hos ryssar 
finns inte ännu en uppfattning om ett europeiskt bolag arbetssätt. Advacom fick lära de ut hur det 

                                                 
57 http://www.advakom.com/eng/about.php 
58 Telefonintervju med Leif Nyström, 2006-05-02 
59 Ibid 
60 Ibid 
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skulle vara. Företaget är produktionsinriktat och att rekrytera personal som arbetar på golvet är 
mycket svårare. Men vissa positioner som VD, inköp och logistik håller svenskarna fortfarande 
eftersom dessa bitar är mer komplicerade speciellt om företaget har internationella kunder. 
Företaget har kunder som IKEA, Scania, Schneider, Elbom. Här måste svenskarna ha kontroll 
eftersom ryssarna inte förstår sig på logistik på samma sätt som man gör i Europa.61 
 
Företagets produkter är anpassade till den ryska markanden. Det finns en viss standard som 
Advakom måste uppfylla. Den standarden heter GOST och den är ungefär som det svenska ISS 
standarden. Produkterna måste vara godkända och den stora skillnaden från den svenska 
marknaden att man måste ha ett certifikat på sina produkter.62   
 
Konkurrensen finns i dagens Ryssland. Den är inte så stor, men den ökar hela tiden. När 
företaget etablerade sig fanns det inga konkurrenter men idag finns det tre stycken. Det är bara 
Advakom som har internationella godkännandet på sina produkter. Om man inte är i Ryssland nu 
så kommer man inte att vara här om fem år. Enligt Leif Nyström börjar landet vakna och det sker 
väldigt fort. Det finns folk med otroligt mycket pengar som själva importerar fyra, fem maskiner 
och startar igång en egen produktion. Oftast gör ryssarna det utan några kunskaper men samtidigt 
lär de sig väldigt snabbt. Företaget har varit på ett antal seminarier i Stockholm som andra har 
anordnat och vid dessa presenterat Advacom projektet som ett exempel för att få svenskarna att 
investera och starta företag i Ryssland. Men det är enormt trögt att få människor satsa på 
Ryssland eftersom svenskarna är så konservativa. Vice VD Leif Nyström tycker om man inte 
med från början kommer inte ryssarna att se ditt varumärke. I Ryssland har redan alla 
amerikanska, tyska och europeiska bolag etablerat sig som till exempel Coca Cola har hur många 
fabriker som helst, McDonalds. Det är oerhört viktigt för människorna att satsa på Ryssland. Det 
är inte mycket krångligare i Ryssland än det är i Sverige bara att det är mycket mera 
pappersarbete. Det finns ärliga människor och man ska aldrig betala pengar till någon innan 
arbetet är gjort. 63 
 
Ryssland är en stor marknad och det finns utrymme för 5-10 års tillväxt av 
produktionskapaciteten. Det som finns idag räcker inte till eftersom människor börjar köpa 
lägenheter, bilar med mera. Leif Nyström har bott fem år i Ryssland och under de åren som han 
har varit där är det en enorm skillnad och det snurrar allt fortare.64 
 
Det är viktigt att ta reda om kunder och konkurrenter innan man etablerar sig. Men det som är 
svårt i Ryssland är att få en korrekt information för att många företag arbetar svart. Det är 50-60 
procent av den ryska marknaden som är en svart marknad. Det är svårt att läsa en myndighets 
webbsida eller statistik och få en korrekt information. Man måste antingen åka själv eller skicka 
någon till Ryssland och intervjua för att få en korrekt bild hur det ser ut. Det är vad Advakom 
gjorde innan etableringen i Ryssland.65  
 
Den ryska byråkratin är betydligt tuffare än den svenska men samtidigt finns det många 
människor som jobbar med den administrativa delen och det går att få hjälp. Men det beror också 
på var man vill etablera sig. Byråkratin är ett problem eftersom den ger mycket mer 
pappersarbete och det betydligt mer kontroll på inkommande och utgående räkningar. Om man 
ska titta på Advakom så har företaget 140 anställda. Av dessa arbetar 40 på kontoret och 100 
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anställda på golvet. I Sverige skulle det vara 20 anställda på kontoret. Administrationen och 
byråkratin gör att det blir hälften så effektivt.66 
 
Det är väldigt svårt att etablera sig i Moskva. Advakom valde en mindre stad för att där kan man 
påverka myndigheter på ett lättare sätt och långt att åka till kommunalordförande i Dubna. Men 
om man ska göra det i Moskva så kommer man aldrig att träffa borgmästare Luzkov och prata 
om investering i en miljon dollar. Man ska vara uppe i 100 miljoner dollar innan han lyfter på 
ögonbrynet. Det gäller att välja en rätt plats för investeringen. Det finns många företag som 
investerar sina pengar i Sankt Petersburg och den staden är väldigt mycket annorlunda. 
Skillnader kan man jämföra som mellan Stockholm och Göteborg i Sverige. Många blir 
förvånade när de kommer till Moskva. 80 procent av alla huvudkontor och beslutsfattarna är 
belägna i Moskva. Man bör ha kontakter i Moskva om man ska sälja någonting.67  
 
Det största problemet som företaget hade vid etableringen var pengar brist till aktiekapitalet så 
de satte in maskiner istället som aktiekapital. Företaget köpte maskiner utanför Ryssland och 
förde in dem momslös och där blev ett problem med tullen. Det korrekta sättet att göra är att 
registrera ett bolag först helst med lite pengar och sedan begära ökning av kapitalet och föra in 
maskiner. Därför blev etableringen mycket mer komplicerad än den skulle kunna ha blivit. Det 
gäller att ta reda mycket noggrant hur man ska gå tillväga. Även administrationen var ganska tuff 
vid etableringen för att bolaget hade 100 procent utländskt kapital i bolaget. Om man har läst 
allting innan då är det inga större bekymmer att etablera sig i Ryssland.68  
 
Om man vill etablera sig i Ryssland måste man lära sig den ryska kulturen för att kunna förstå 
den ryska affärsprocessen och hur folk tänker och reagerar. Även det ryska språket är ganska 
viktigt men det beror på. Om man inte vill förstå vad folk vill prata om behöver man inte kunna 
det. Men om man ska ha kontroll över företaget ska man kunna språket. Det är väldigt få som 
kan engelska i dagens Ryssland. Det är fortfarande ett stort problem. Om man till exempel söker 
en tekniker som kan engelska är det omöjligt att hitta. Under de fem år som företagets vice VD 
har arbetat i Ryssland har han lärt sig ryska. I början kunde inte Leif Nyström ett ord på ryska. 
Men de hyrde in en lärare som kom flera timmar om dagen och Leif har suttit från åtta till tolv 
varje dag i tre månader. Sedan läste han den ryska grammatiken på universitetet. Ryssarna har ett 
annat sätt att arbeta. Deras problem är att de har svårt att se helheten i en organisation. De kan 
lägga ett papper från sitt skrivbord till ett annat och tro att man har gjort ett arbete. Det är den 
stora skillnaden mellan hur en rysk tänker och en svensk. En svensk vet att det som säljs till 
kunder betalar deras löner men om det inte säljs någonting då finns det inga pengar. Om en 
avdelning misslyckas med en uppgift i Sverige försöker de andra avdelningarna kompensera den 
här avdelningens misslyckande och försöker förstå vad det är som har gått fel och varför. Men så 
tänker inte ryssar. Om de misslyckas då är det bara att konstatera.69  
 
Leif Nyström tycker att det är skillnad att bo i Sverige och i Ryssland. Om man har en ganska 
bra lön i Ryssland får man bättre där än i Sverige. Det är 13 procent skatt och dessutom är det 
hälften så dyrt. Man kan köpa mycket mera.70 
 
Produkten som de säljer är en gammal etablerad produkt på marknaden. Det är datanätverkskabel 
och det är standard produkt i världen som produceras överallt. Företagets hemmamarknad är 
Ryssland. De har inte haft något företag i Sverige.71  
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Leif Nyström rekommenderar svenska företag att etablera sig i Ryssland eftersom människorna 
har betydligt bättre än i Sverige. Fördelarna med etableringen i Ryssland är att det är en bredare 
marknad. Företaget har möjligheter att påverka sina kunder och marknader genom att visa 
skillnad mellan hur ett svenskt företag arbetar jämfört med vad de får från ett ryskt bolag. En 
civilingenjör kostar 600 dollar i månaden och i Sverige är det 10 gånger större. Även om arbetet 
är hälften så effektiv så produceras det betydligt billigare ingenjörsprodukter än i Sverige. Vilket 
gör att man kan etablera export ifrån Ryssland till andra marknader. Det är även viktigt för 
säljande företag att etablera sina kontor och lager här i Ryssland för att öka sina 
marknadsandelar. Om ett företag har en fabrik i Sverige bör man tänka på sikt och etablera sig 
även i Ryssland. Ryssarna uppfattar svenska produkter väldigt positivt. Nackdelar med 
etableringen i Ryssland är att det kan gå överstyr att man inte får kontrollen över bolaget och att 
kostnadsbilden kan bli mycket större än man hade trott från början det vill säga multiplicera sina 
kalkyler med tio. Det blir mer korrekt bild här i Ryssland. Etableringen tar betydligt längre tid än 
man har trott från början och man erhåller inte snabbt en vinst. Man ska vara beredd på att 
förlora pengar från ett till tre år i Ryssland. Investeraren måste vara uthållig på den ryska 
marknaden.72 

4.2 Linden International AB 

4.2.1 Företagspresentation 
 
Linden är ett svensk företag med 63 anställda i Sverige. Företaget är en sammanslagning av 
Linden International AB, Motala Metalltryckning AB, och AB Mekanoverkens 
husgerådsdivision. Linden International AB har sin egen tillverkning i Sverige av husgeråd och 
köksredskap av rostfritt stål, trä och plast för det privata köket samt för restauranger och storkök.�
I Ryssland har bolaget sälj- och lagerfunktioner.73  

4.2.2 Intervjun med VD: n Jens Sörensen  
 
Anledningen till etableringen av företaget i Ryssland är att det är väldigt svårt att importera gods 
från Sverige till Ryssland för att det är mycket byråkratin. De marknader som företaget arbetar 
med är mycket grossister och varje grossist har flera hundra leverantörer.74  
 
Företaget började fundera på etableringen år 2004. De gjorde ett projekt med Exportrådet hösten 
2004 i Sankt Petersburg. Exportrådet gjorde en marknadsanalys för företaget. Dessutom har 
företaget anställt en ryss som har tidigare arbetat på exportrådet.75  
 
Kontakter med ryssar och svenskar i Ryssland har företaget fått genom Exportrådet och på 
mässor ute i Europa i Tyskland för att dit har kommit några ryska företag. Kontakter är 
avgörande utan de kan man inte sälja i Ryssland. Företaget tillverkar en produktgrupp som kallas 
för hushållsprodukter och dessa produkter finns i rysk handel och används av ryssar precis som 
av svenskar. Dessa produkter accepteras av den ryska marknaden men oftast upplevde som dyra 
och jämförs med asiatiska produkter. Företagets VD tycker att priset är viktigt och att de inte kan 
konkurrera med de billigaste men däremot att den svenska/skandinavisk design är viktig. Det är 
ett stort plus.76 
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Etableringen underlättas om man tar reda på informationen i förväg. Hur man ska göra på ett 
korrekt juridiskt sätt fått företaget reda genom en jurist ombud som de anlitade vid bildande av 
bolaget. Byråkratin är ett stort problem i Ryssland och även mutor. Tullar och lagstiftning är 
ganska krångliga i Ryssland. Fördelen med etableringen i Ryssland att det är inte så många i 
branschen och de tror på Ryssland. Nackdelar är att kostar pengar, det tar tid och det är inte så 
många som kan engelska eller tyska.77    
 
Företaget har tidigare erfarenheter från internationaliseringen. De har ett dotterbolag i USA. Vid 
funderingar vilken marknad ska man vända sig i framtiden började man tänka på Östeuropa. Med 
hjälp av exportrådets marknadsanalys bestämde de sig att prova starta ett bolag i Ryssland. Vid 
etableringen har företaget använt sina tidigare kunskaper från etableringen i USA.78  
 
Företaget har inte upplevt några problem eller kritiska händelsen under sin etablering i Ryssland. 
På grund av olika affärskultur och olika sätt att driva bolag har de anställt en rysk chef. I 
Ryssland jobbar inte chefer på samma sätt som han eller hon gör i Sverige. En rysk chef 
bestämmer allting och medarbetarna gör vad chefen säger. Om telefonen krånglar på kontoret så 
måste det chefen ringa till televerket och ordna problemet för att han kanske tror att hans 
medarbetare inte klara av det. Medarbetarna uppfattar sin chef som expert i allting.79  
 
Vid affärer tycker VD: n Jens Sörensen att det är bra att kunna något om den ryska kulturen och 
språket. Men hittills har företaget klarat sig med engelska och vid några tillfällen har de haft 
tolk.80   
  
I Ryssland säljer företaget samma produkter som i Sverige. Sortimentet är ganska stort och en 
del produkter är mogna och andra är nya.81  
 
Företaget har inte haft några problem med anställning av personalen och de som företaget har 
anställt fungerar bra. Än så länge kan inte ge VD: n svaret på frågan om de rekommenderar att 
etablera sig i Ryssland eftersom de nyligen har etablerat sig och om några år kan de svara på 
frågan. Företaget tror på framgång i Ryssland, men än så länge har de haft kostnader. Om man 
ska etablera sig i Ryssland ska man vara uthållig och inte tro att vinsten kommer om sex 
månader. Utan det kan ta två, tre år innan man erhåller någon vinst.82   

4.3 Fleur  de Santé  

4.3.1 Företagspresentation 
 
Fleur de Santé är ett skandinaviskt skönhetsföretag som grundades år 198083. Idag har företaget 
åtta anställda i Sverige84. Naturen tar företaget som inspirationskälla vid utvecklingen av sina 
produkter85. Företaget har idag verksamhet i Sverige, Tjeckien, Ryssland, Ungern och 
Slovakien86.  
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4.3.2 Intervjun med vice VD: n Roland Källund  
 
Företaget valde att etablera sig i Ryssland på grund av marknadsstorlek och för att den har en 
enorm tillväxt potential. Samtidigt är det en tillväxtmarknad eftersom både levnadsstandard och 
köpkraften ökar. Det finns också en stark efterfrågan på olika typer av konsumtionsvaror bland 
annat tillväxten på kosmetika är ganska starkt.87    
 
Sitt beslut om etableringen i Ryssland tog företaget år 2002 och efter sex månader hade man 
etablerat företaget och startat upp verksamheten. Hjälp med etableringen, rekryteringen och 
andra praktiska saker har företaget fått från exportrådet i Sankt Petersburg samt advokatbyrån 
Mannheimer & Swartlings.88  
 
Vid den tiden när företaget bestämt att etablera sig i Ryssland var det före detta VD: n som själv 
åkt till Ryssland för att träffa exportrådets representanter och exportrådets lokala kontakter. Men 
det är framförallt företagets eget engagemang som gjorde att företaget kunde etablera sig i 
Ryssland. Enligt vice VD: n är det viktigt med kontakter eftersom Ryssland är en stor marknad. 
Om man har fått bra kontakter och bra referenser träffar man rätt från första början.89  
 
Företaget har anställt 80 anställda i Ryssland. Att hitta rätt personal var inte jätte svårt men inte 
lätt heller. Med rekryteringen av personal till sin verksamhet har Fleur de Santé fått hjälp av de 
ryska rekryteringsbolag som Business Solution och Norman & Partners. Men än så länge har 
företaget inte lyckats att hitta en ansvarig för den ryska marknaden. De letar efter en skandinav 
eller en svensk som kan det ryska språket och kulturen och som kan få in den skandinaviska 
affärskulturen i den ryska verksamheten.90     
 
Innan de har gett sig på den ryska marknaden har de studerat sina konkurrenter vad de gör på 
marknaden och även studerade detaljhandel, direktförsäljningsbolagen vilken typ av produkter 
som de erbjuder. På den ryska marknaden finns det cirka 200 olika företag inom 
direktförsäljning av kosmetika. De världens största som verkar inom direktförsäljning är Avon 
och Oriflame. Dessa två är Fleur de Santés huvudkonkurrenter. Företaget samlade allmän 
information om kosmetika försäljning i Ryssland dvs. hur försäljningsutveckling har varit det 
senaste året på marknaden. Företaget säljer på samma sätt som Oriflame via hemförsäljning och 
det finns stor efterfrågan på produkter. År 2004 omsatte företaget fem miljarder euro på den 
ryska marknaden och det var en ökning med 15 procent året innan. Företagets kunder tillhör till 
den ryska medelklassen. Kunder kan välja att köpa från butiker företagets produkter eller genom 
hemförsäljning. Företagets produkter är tio procent dyrare än konkurrenternas men de innehåller 
en högre grad av aktiva ingredienser dvs. har högre kvalité. Den andra fördelen är att de som 
jobbar med försäljningskonceptet har bättre betalningsplan och tjänar bättre på Fleur de Santé än 
hos konkurrenterna.91    
 
Konkurrensen är betydligt hårdare i Ryssland än det är i Sverige. Under etableringen har de gjort 
en hel del misstag. I början var det att företagets produkter var lite för dyra och de blev tvungna 
att göra prisjusteringar senare eftersom de var bara ett erkänt märke. Under den tiden höll de på 
att bygga upp sitt varumärke i Ryssland. Det andra misstaget som företaget har gjort vid 
etableringen att de inte var tillräckligt målmedvetna med sin marknadsföring och vilka kanaler 
de skulle använda. Följden blev fel val av kanaler vilket inte har gett det bästa tänkbara resultat. 
Sista felet är att företaget inte har fått de bästa medarbetarna på plats eftersom i början är det 
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väldigt viktigt att ha kompetenta personer med rätt inställning och entreprenörsanda eftersom det 
gäller att bygga en verksamhet och inte förvalta den. Alla dessa punkter blev de tvungna att 
förändra.92   
 
Mutor och byråkratin har inte avskräckt företaget från etableringen. De största svårigheter som 
företaget har haft handlar främst om att föra in varor till Ryssland eftersom den ryska tull 
myndigheterna är ganska krångliga. Företaget har haft även problem med registrering av 
produkter och skatter. Enligt vice VD: n är ju bättre förberedd man desto mindre misstag gör 
man och mindre onödiga kostnader drar man på sig. Men man kan aldrig gardera sig till 100 
procent eftersom det dyker upp nya saker hela tiden som man inte har haft kännedom om. 
Eftersom är det ganska svårt att få rätt information från ryska myndigheterna eller skatteexperter. 
Om man frågar två olika skatteexperter om en och samma fråga kan man få två olika svar vilket 
bevisar krångligheter i regelverket. Man vet inte riktigt vad som kan vara sant och inte.93   
 
Etableringsprocessen har gått till genom att göra olika undersökningar och insamling av 
information från exportrådet och advokatbyrån som har tittat på juridiska och skattemässiga 
aspekterna. Efter att tittat på fakta om marknaden registrerade företaget ett bolag i Ryssland, 
anställt rysk management, skapat datasystem och börjat marknadsföra sina produkter. Vid 
etableringen har företaget inte haft dramatiska problem. Det gäller också att anlita bra 
rekryteringsfirmor som har tillräckligt bra höjd och kvalité.94  
 
Roland Källund tycker att kulturen är viktigt och man ska respekt för varje lands seder, bruk och 
människornas värderingar. Man ska försöka förstå så mycket man kan och ha respekt. Samtidigt 
inte tro att man kan agera svensk i Ryssland. Där agerar man på ett ryskt sätt. Om man visar 
respekt, ödmjukhet och förståelse blir man accepterad. Vid kommunikationen med det ryska 
bolaget klarar företaget sig med engelska. Företaget har anställt ryskt management som kan 
engelska och vid behov använder de tolk. Men Roland Källund som ansvarar för den ryska 
verksamheten har själv läst ryska för att kunna några ord och förstå.95   
 
Företaget säljer samma produkter i Ryssland som på hemmamarknaden. De utvecklar ständigt 
nya produkter men livscykel hos produkter från ett till tre år. Produkterna går samma livscykler 
som i Sverige.96  
 
Fördelar med etableringen i Ryssland är att det finns utrymmet eftersom det är en stor marknad 
trots den hårda konkurrensen. Det finns så många människor vilket öppnar stora möjligheter. 
Nackdelar är att konkurrensen är hård, finns stor regelverksbyråkrati och vissa branscher är 
oseriösa. Man ska kolla att man har rätt samarbetspartner och inte bli för blåögt. Man ska tänka 
på att ryssar är smarta affärsmän och duktiga på vad de gör trots att det är ett utvecklingsland ska 
man inte underskatta detta.97    
  
Ryssarna uppfattar svenska produkter som högkvalitativa. Det ska finnas garanti och att man får 
en bra produkt. De har en bra bild av Sverige.98  
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4.4 Mannheimer  Swartling 

4.4.1 Företagspresentation 
 
Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå99. Företaget har 440 
anställda i Sverige respektive nio anställda i Sankt Petersburg100.  
 
Företaget är etablerat i andra länder som Belgien, USA, Ryssland och Tyskland. I Ryssland 
hjälper byrån med juridiska frågor som etablering och drift av joint venture, förvärv av aktier 
eller andelar och även med andra affärsaktiviteter.101  

4.4.2 Intervjun med Sven Lexner, delägaren av Mannheimer Swartling i Sankt 
Petersburg  

 
Byrån etablerades sig i Ryssland redan år 1990 dvs. för 16 år sedan. På den tiden var tre delägare 
och det var fortfarande Sovjet Unionen. De var väldigt intresserade av dåvarande Sovjet och det 
fanns stora intressen hos klienter att etablera sig i Ryssland. Företaget gjorde en marknadsstudie 
och bestämde att det fanns intresse hos de svenska företag att anlita byrån i Ryssland det vill 
säga det fanns efterfrågan på företagets tjänster.102 
 
Kunskaper om den ryska marknaden har de fått genom att göra en ordentlig studie när de började 
i Moskva. Hur man ska etablera sig i Ryssland beror på vad man vill göra. I Mannheimer 
Swartling fall är de konsulter och deras bolag är en filial till det svenska bolaget, huvudkontoret 
ligger i Stockholm. Det fungerar väldigt bra om man inte importerar varor. De företag som 
importerar varor från Sverige till Ryssland behöver inte alls etablera sig i Ryssland utan att de 
kan ha en rysk distributör som köper varor och säljer de vidare i landet. Men om man vill 
tillverka sina varor i Ryssland måste man ha ett bolag i landet.103   
 
De personer som ville öppna kontoret i Ryssland hade tidigare erfarenheter av landet. En av de 
hade bott i Ryssland eftersom hans pappa var diplomat och han var uppvuxen i Moskva. De 
andra hade kunskaper om landet och var intresserade att göra något i Ryssland. Förutom 
svenskar på kontoret i Sankt Petersburg finns det ryska jurister. Det är väldigt viktigt med 
kontakter i Ryssland till och med viktigare än det är i Sverige.104  
 
Vid etableringen frågade byrån en del folk som jobbade på de svenska företagen i Ryssland och 
från de fick mycket tips och råd. Samt gjorde de en analys av marknaden hur den såg ut, vilka 
möjligheter som fanns, vilka kunder var, vilka de kunde få, vilka kunde komma, vilka 
konkurrenter vi hade och hur de jobbade. Idag har byrån många konkurrenter men på den tiden 
fanns det bara tre amerikanska byråer. Mannheimer Swartling jobbar med alla stora 
skandinaviska företag och börsbolag som finns i Ryssland.105  
 
Under etableringen har byrån inte gjort stora misstag. Man visste på den tiden hur man skulle 
göra. Men det är inte lätt att etablera sig i Ryssland eftersom myndigheterna inte är hjälpsamma. 
De gör inte som i Sverige svarar inte så gärna på frågor och kan vara rätt otrevliga när man pratar 
med dem. De arbetar för sig själva hela tiden. I Sverige om man flyttar så räcker det att meddela 
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till en myndighet för att alla andra myndigheter ska ta reda på vart man har flyttat. Men så är det 
inte i Ryssland utan här måste man göra allting själv. Om ett bolag vill ändra namnet t. ex måste 
de anmäla det till skattemyndigheten, men skattemyndigheten meddelar det inte till någon annan 
utan att man själv ska anmäla sig till en statistik myndighet, olika sociala fonder, bilregistret. Det 
är väldigt stor kostnad för företag eftersom myndigheterna inte arbetar på samma sätt som de gör 
i Sverige. Det finns ingen samordning inom de. De arbetar väldigt lokalt till exempel om man 
söker ett arbetstillstånd i Ryssland så får man bara tillståndet i Sankt Petersburg och inte i 
Moskva. I Sverige får man tillståndet som ska gälla över hela landet. Det är mycket krångligt. 
Företag som vill etablera sig måste anlita någon som hjälper t. ex exportrådet. Det största hinder 
för den ryska utvecklingen idag är byråkratin. Korruptionen är inte etableringshinder.106 
 
De ryska anställda på kontoret är bra tycker Sven Lexner. De har inte haft några problem. 
Anställda är hemskt duktiga och trevliga. De flesta företag som byrån arbetar med är nöjda med 
sina ryska anställda och de tycker att ryssarna arbetar bra. Det viktigare är att man ska vara på 
plats och är nära sina arbetstagare.107 
  
För 16 år sedan var Ryssland ett annat land och man visste vad som skulle hända, lagstiftningen 
var mycket oklart. Men den har blivit mycket bättre. Den är mer marknadsorienterad och täcker 
större områden än den gjorde tidigare. Det stora problemet är inte lagstiftningen utan 
byråkratin.108 
 
De svenskar som jobbar på kontoret i Ryssland talar ryska och Sven Lexner har bott i det här 
landet sedan år 1997109.  
 
Fördelen med etableringen i Ryssland är att det är en väldigt dynamisk marknad. Det kommer att 
hända mycket under de närmaste åren. De som importerar saker idag kanske slutar med det och 
istället börjar producera på plats för att undvika tullar. Nackdelar är att det krävs en ganska stor 
organisation för att kunna ha ett kontor i Ryssland. Ett litet svensk företag kan inte så lätt 
etablera sig eftersom etableringen kräver stora resurser. Det krävs en stor organisation hemma 
och att man ska tillsätta resurser för att kunna göra det och att ha folk på plats i Ryssland. 
Skillnader mellan tillverkningsföretag är att deras varor måste gå över gränsen och passera tullen 
men ett tjänsteföretag behöver inte passera tull. Man kan etablera en svensk tjänsteföretag som 
ett ryskt bolag och det behövs inte registrera sig. Däremot om man vill producera i Ryssland 
måste man registrera ett bolag. Svenskarna kan inte importera någonting till Ryssland om man 
inte sätter ett bolag då kan man importera och sälja.110 
 
Byråns arbetssätt är att svara på frågor. När kunder kommer till byrån och vill bygga ett bolag i 
Ryssland då brukar de fråga varför, måste Ni ha ett bolag i Ryssland, kan Ni göra på ett annat 
sätt. Byrån föreslår enklare sätt som företag kan göra på till exempel sätta upp ett 
representeringskontor. Det är mycket enklare. Advokatbyrå försöker att erbjuda sina kunder de 
mest passande vägar just i deras fall form av bolag. Sådana typer av frågor jobbar byrån med. 
Många kunder förstår inte hur krångligt det är i Ryssland.111  
 
Det har blivit bättre i Ryssland och det är högre betalningsmoral idag än det var förut. Det är 
lättare att få betalt för sina varor. Däremot är ryssar mycket misstänksammare än vad svenskar 
är. Man litar inte så gärna på en person innan man lär känna denna. Det är en väldigt viktigt 
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kulturskillnad. Sven Lexner tror att det har att göra med historien. Svenskarna litar på varandra 
och på myndigheterna. Myndigheterna litar på sina medborgare. I Ryssland är det tvärtom, 
myndigheterna litar inte på sina medborgare eftersom de vill kontrollera mycket mera och 
medborgarna litar inte på myndigheterna heller. Om det kommer en rysk klient till byrån tar det 
längre tid att arbeta med den ryska klienten. För att en svensk klient kommer till byrå och säger 
att dessa handlingar vill han att byrån ska titta på. Det är ett avtal med ett ryskt bolag. Om ett 
ryskt bolag vill göra samma sak ringer de och säger att de vill ha ett möte med byrån. De vill 
gärna komma och titta på lokalerna först. De kommer och tittar på lokalerna sedan åker hem. De 
ringer igen för att boka ett nytt möte. Advokatbyrån begär oftast papper i förväg för att kunna 
förbereda sig inför mötet men klienten. Det blir mycket effektivare och lättare att svara på frågor. 
Men ryssarna vill inte lämna ut dem. De kommer med dokumentet i vilket vissa viktiga delar av 
avtalet kan vara överstrukna. Då är det svårt att ge en fullständig information till sin klient. Det 
tar tid innan en ryss börjar lita på byrån. De är rädda att deras papper kan lämnas till 
konkurrenter eftersom de vet att en del ryska advokatbyråer kan lämna ut handlingar till 
konkurrenterna. Byrån hjälper inte de ryska bolag att etablera sig i Sverige.112  

4.5 Svenska Östersjökompagniet AB 

4.5.1 Företagspresentation  
 
Företaget Svenska Östersjökompagniet AB är registrerat i Västerås år 2005. Bolagets 
verksamhet är att bedriva import och export av produkter och tjänster mellan länderna kring 
Baltikum. Idag finns det bara en anställt i företaget och det är företagets VD, Håkan Karlsson 
som är bosatt i Sankt Peterburg. Hans huvudverksamhet är att bedriva en agenturhandel med 
arbetsskor.113 

4.5.2 Intervjun med VD Håkan Karlsson 
 
Företaget har ett uppdrag med att hjälpa svenska företag sälja de svensktillverkade produkterna 
först och främst i Sankt Petersburgområdet. Just nu håller företaget på med ett projekt som heter 
Företag från Örebro som håller på med arbetsskor. Firman startades i januari år 2005 med hjälp 
av Almi. Verksamheten började med att söka certifikat för sina produkter för att kunna sälja 
dessa i Ryssland och det tog ett tag. När certifikatet blev klart godkändes det inte av ryska tullen. 
Eftersom den myndighet som gett ut certifikatet hade inte någon koppling till tullen. Företagets 
VD blev tvunget att ansöka om ett nytt certifikat från en annan myndighet som hade kopplingar 
till tullen. På grund av detta tog det längre tid att etablera sig på marknaden. Svenska 
Östersjökompagniet AB har inte något registrerat företag i Ryssland utan de jobbar via ett ryskt 
företag som de har kontakt med.114 
 
Det ryska företaget är den officiella importören av arbetsskor som Svenska Östersjökompagniet 
AB säljer på den ryska marknaden. Företagets VD har mycket bra kontakter i Ryssland som 
hjälper honom med samarbete. Det är två ryska företag som representerar hans intressen i 
Ryssland. Svenska produkter ses som väldigt dyra i Ryssland och samtidigt finns det mycket 
billigare alternativ från Kina att därför kan det vara svårt att sälja sina produkter via flera 
distributörer på den ryska marknaden. Flera mellanhänder kan leda till att produktens slutliga 
pris blir väldigt högt för slutkunden. Håkan hade hittat en bra lösning till det. De ryska företag 
som VD:n samarbetar med säljer hans skor utan att tjäna något på det. Svenska 
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Östersjökompagniet AB hjälper de ryska företagen med andra saker istället. Detta leder till att 
arbetsskorna säljs för priset som ryssarna har råd med.115  
 
Håkan fick sin idé att starta något eget företag när han var student i Ryssland och spenderade 
mycket tid på företagsmässor. På mässorna fanns många finska, tyska och några amerikanska 
företag. Men det fanns inte ett enda svenskt företag då såg företagets VD möjligheter att göra en 
insats eftersom Sankt Petersburg är en nära marknad till Sverige. Det är bara 70 svenska mil 
mellan Sankt Petersburg och Stockholm. Det är en väldigt stor marknad och historiskt hade 
Sverige haft ett bra samarbete med ryssarna. Företagets VD tyckte att det var tråkigt att det fanns 
så lite svenska företag och det berodde på att de svenska företagen var intresserade men rädda 
för Ryssland. Hans idé med företaget var att köpa de svenska produkterna hos svenska företag, 
och exportera dessa till Ryssland. De svenska företagen kan ha Håkan som kontaktperson på den 
ryska sidan. Det skulle vara hans ansvar att ta och hantera risker i Ryssland.116 
 
Det svåraste med etableringen i Ryssland tycker företagets VD: n är juridiska frågor. Trots att 
han har själv inte registrerat ett företag i Ryssland och gör sina affärer via sina ryska partner.  
Håkan har många kontakter i Ryssland med de svenska företag som har etablerat sig i landet. Vid 
samarbetet med Ryssland har företagets VD: n gjort misstag som har kostat honom pengar. Han 
hade inte studerat marknaden, kunder och konkurrenter innan han startade. Han gör affärer båda 
med ryssar och svenskar och anser att kontakter i Ryssland är väldigt viktiga. Han tror att 
traditionellt görs alla affärer via kontakter i Ryssland. Om man har en bra kontaktyta så hjälper 
det jätte mycket.117 
 
När det gäller arbetskraftsituationen finns det många arbetslösa. Men om man kan betala en 
ganska bra lön är det inte så svårt att hitta och anställa kompetenta personer på sin arbetsplats.118  
 
Det finns efterfrågan på svenska produkter. Idag består inte den ryska marknaden enbart av 
Moskva och Sankt Petersburg. Det finns andra regioner där det finns mycket pengar som t. ex 
Sibirien och där behövs det också arbetsskor. Företagets VD har mycket kontakter över hela 
Ryssland idag. Ryssland börjar vakna och folk börjar köpa bilar, lägenheter, fina kläder, gå på 
restauranger. Det går ganska lätt att sälja konsumentprodukter men däremot är det svårare att 
sälja arbetskläder eftersom arbetsgivarna satsar inte så mycket på sina anställda. Om man startar 
ett företag i Ryssland vill man förverkliga sitt eget liv och inte köpa massor med dyra skor till 
sina arbetare. Det första en ryss gör, är att ta ut pengar från företaget och köper den fina bilen 
som han har drömt om. Ryssarna vill visa på gatan att de har ett bra liv. Bilar och kläder är 
väldigt viktiga för ryssar och sitta på kaféer.119  
 
Kunder som köper företagets arbetsskor är mest de stora företagen och det finns konkurrenter på 
marknaden. Men det är inte många av dessa konkurrenter som säljer kvalitets produkter. En 
arbetare tjänar 300-400 dollar i månad i Ryssland och arbetsskor kostar 100 euro per styck, det är 
i princip halva lönen. Medan i Sverige om en arbetare kostar 30 000 i månaden då är det ett tusen 
kronor för ett par skor är inget kostnad, det märks inte. Så det är svårt, men fler och fler ryska 
företag blir rikare och de kan satsa på kvalité. Det var svårt för Håkan att avgöra i vilket land är 
konkurrensen hårdare.120  
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Den största svårigheten som företagets VD nämner är certifieringsprocess vilken var krånglig. 
Den enda som skulle göras från början är att man skulle samla in information från tullverket, det 
skulle underlätta mycket. Det som är jobbigt med Ryssland är att frågar man fem personer då får 
man fem olika svar. Det gäller att ställa frågor till många personer och försöka bygga sin egen 
uppfattning om det går. På något sätt är det svårt att få tag på information i Ryssland. Det finns 
en del information på skattemyndighetens hemsida.121 
. 
Byråkratin gör att det bli mindre effektivt. Det är krångligt och tar tid. Man kommer med en 
svensk mentalitet och tror att man kan lösa allt via Internet men det funkar inte i Ryssland. 
Håkan har inte haft behov att ge mutor till någon, men han har hört att det behövs ibland. Håkan 
Karlsson fick lära sig både det ryska språket och kulturen under sitt liv i Ryssland. Under sina 
studier i Ryssland lärde han känna några ryssar med vilka har han fortfarande kontakt med och 
som hjälper honom med hans företag idag. Det blir lättare att komma in på marknaden om man 
har en ryss med sig som kan hjälpa till exempel med certifieringsprocessen.122   
 
Företagets VD har erfarenhet inom utlandsetableringen sedan tidigare. Han jobbade i Skottland, 
Irland, i England. I England var han på väg att starta men hann aldrig med. Men Håkan hade ett 
svenskt företag i Skottland. Det är så olika, men man förstår vilka steg det gäller. Där har han lärt 
sig att samla in och bearbeta information, dessa kunskaper hjälpte även i Ryssland. När det 
handlar om etableringen, registreringen, men sedan är det själva uppbyggnad av ett företag är det 
inte detsamma. Uppkommande etableringsfasen är olika i olika länder, eftersom 
dokumentproceduren skiljer sig åt på grund av olika regelsystem. I Ryssland finns det många 
advokatbyråar som kan hjälpa med etableringar. Ryska advokatbyråer är mycket billigare än de 
svenska.123  
 
Håkan tycker att man ska lära sig den ryska kulturen om man ska göra affärer i Ryssland 
eftersom den kulturen skiljer sig från den svenska. Det är inte så många små företag som kan 
engelska därför är det bara ryska som gäller, men de stora internationella företagen kan engelska. 
Håkan har lärt sig mycket genom att umgås med ryssar. Svenska Östersjökompagniet AB säljer 
ingenting på svenska marknaden, men de anser att det finns skillnad i smak mellan länderna.124 
  
Fördelen med etableringen är att det är en stor marknad med stor potential och den är ganska 
nära Sverige. Köpkraften blir bara starkare och starkare med varje år. Nackdelen är att det är en 
väldigt speciell marknad och är priskänsligt med mycket byråkrati. Den här prisjakten är på 
företagsnivå, ”business to business”  produkter är priskänsliga, men den är inte så känsligt när det 
gäller företag till konsumenten, när det gäller märkeskläder och märkerskor. Om de har pengar i 
fickan vill de gärna spendera på sig själva. Det beror helt på produkter, med vilka produkter man 
kommer in på marknaden. Om det är ett företag som ska sälja till företag blir det svårare än för 
de företag som ska sälja till konsumenter. Byråkratin är också ett stort problem och 
krångligheten i det byråkratiska systemet.125  
 
Det är svårt att etablera någon produktion i Moskva eftersom lönerna är ganska höga. Det gäller 
att etablera sig på de rätta platserna. Man kan börja med att öppna ett litet kontor i Ryssland och 
prova marknaden. Man behöver inte ta hela Ryssland på en gång utan börja till exempel i Sankt 
Petersburg området.126 
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4.6 Terrakultur  

4.6.1 Företagspresentation 
 
Terrakultur är ett svenskt företag som erbjuder växtinredning och växtskötsel127. På marknaden 
har företaget funnits i 40 år och har 65 medarbetare i Sverige128. Hos Terrakultur kan företag 
antingen köpa växter tillsammans med vattenspel eller hyra129. Företagets personal besöker sina 
kunder var tredje vecka, eller fyra gånger per månad130.  

4.6.2 Intervjun med Marika Waern, VD: n för Terrakultur i Moskva 
 
Företaget blev registrerat i april 2004 och det operative verksamhet har börjat fungera under 
hösten samma år.  Företagets VD Marika Waern har bott och jobbat tidigare med 
fastighetsrelaterade företag i Ryssland. Under dessa år har Marika skapat ganska många 
kontakter som har hjälpt på många olika sätt. Det är väldigt viktigt med kontakter överallt men 
kanske ännu viktigare i Ryssland.131  
 
Marika blev kontaktat av Terrakultur i Sverige på rekommendationer eftersom hon sedan befann 
sig redan och arbetade på ett företag där. De blev intresserad att öppna ett kontor i Ryssland. 
Marika såg en enorm potential i Ryssland eftersom år 2002 och 2003 exploderade byggnationen 
av kontorsbyggnader i Moskva och det förekom väldigt lite växter i kontorsmiljö. De växter som 
fanns hade väldigt dålig kvalité. Innan företaget etablerade sig i Ryssland har de hyrt en rysk 
konsult företag som hjälpt de med registreringen. Innan dess studerade Marika marknaden själv. 
Hon pratade med olika typer av företag och bekräftade intresse och behov av professionellt 
service och kvalité. Det var bara att konstatera att det fanns en lysande framtid för verksamheten. 
Det gjordes även studier av konkurrensen, vilka de skulle vara, om det fanns någon konkurrens 
och vilka de var. Det finns konkurrenter men de inte kan leverera den kvalité som Terrakultur 
gör och därför kommer många kunder till dem. Sina växter köper företag i Holland som kommer 
med veckor leverans. Växterna har alltid det högsta kvalité och de har inte stått länge i lager. 
Terrakultur fattade ett beslut om etableringen och frågade Marika om hon ville bli VD. Efter att 
tackat ja och köpt in sig i företaget, börjat dem leta efter en lokal. Vilket företag hittade via sitt 
nätverk och de började genast renovera den. Det var inte heller några problem med renoveringen 
eftersom Marika kände flera byggföretag i Moskva och det var lätt att välja en bra byggare för 
rätt pris. Under renoveringstiden började Marika rekrytera personal och tittade på vilka kunde 
vara potentiella kunder för företaget. Det är företagets VD som ansvarar för försäljningen.  Hon 
anställde två via ett rekryteringsbolag och resten har tillkommit senare efter rekommendationer 
av andra. All personal kan ganska bra engelska. Idag har företaget 16 anställda.132 
 
Med etableringen hade Terrakultur inga problem. Enligt Marika har de kanske haft tur med att 
hitta en bra lokal och hyresvärd för att det är ganska svårt att hitta en bra hyresvärd. Innan starten 
pratade Marika med väldigt många människor av små och stora företag som visste vad som 
krävdes när man skulle starta ett företag. Det har inte varit så hemskt mycket frågor kring 
lagstiftningen eftersom det finns personal inom företaget som kan lagar och regler. Men den 
svåraste biten är bokföringen som de måste hela tiden hålla sig uppdaterade. Men den biten har 
inte avskräckt från etableringen.133  
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Mutorna är ganska vanliga i dagens Ryssland men företaget har inte stött på det problemet. Men 
det också handlar om i vilken bransch man befinner sig i. Det är kanske större problem om det är 
kasino, nattklubb eller oljebranschen.134  
 
Marika ser bara möjligheter i Ryssland. Hon anser att svenska företag bara fokuserar på 
svårigheterna och tänker på problem för att kunna gå in i Ryssland. Om man ser bara problem 
blir man avskräckt och ser inte att möjligheterna är så mycket större. Själv har Marika en annan 
företagsbakgrund än den typiska svenska eftersom hon har bott nästan tio år utomlands och 
jobbat på ett internationellt företag som var mer amerikanskt än svenskt. Hon har jobbat som 
projektledare åt olika företag, etablerat och byggt kontor på olika ställe i världen.135  
 
Enligt Marika behöver man inte kunna språket men man behöver känna till kulturen. Man lär sig 
kulturen genom att vara i landet. Några av Marikas bästa vänner är ryssar som är ganska 
framgångsrika företagare i Ryssland av vilka har Marika lärt sig ganska mycket. Det är ryssar 
som har bott utomlands, kommit tillbaka och startat upp företag i Ryssland. Det kan man säga 
internationella ryssar. Men Marika förstår ryska ganska bra och kan tala när det behövs.136  
 
Företaget har inte så stort utbud av krukor för att det begränsas av import och vissa produkter är 
omöjligt att få in som t. ex krukor av trä som man kan ha ute på terrassen. De är omöjliga att få 
in genom tullen. Det största problemet idag är tullen, importkostnader och oklara regler. På 
grund av tullen har företaget svårt att prissätta sina produkter eftersom man varje gång inte vet 
vad det kommer att kosta.137  
 
Terrakultur i Ryssland har samma kvalité på sina produkter och tjänster. Det är ingen idé att 
komma till Ryssland och tro att man kan sälja skräp. Landet växer explosionsartad och man 
söker kvalitativa produkter. Ryssland är en fantastisk marknad men här behöver man veta vad 
man ska göra när man ska etablera sig i landet. Många företag som kommer till landet är väldigt 
naiva och tror att de kan jobba med olika partner vilket inte brukar gå så bra. Man behöver ha 
mycket kontroll över sina egna produkter.138  
 
Enligt Marika finns det inga nackdelar att etablera sig i Ryssland men man ska vara medveten att 
det kostar mer pengar än vad man tror. Det är inget billigt land att etablera sig i. Det är dyrt och 
bra personal kostar lika mycket som i Sverige. Byråkratin är mer omfattande och det krävs större 
administration. Byråkratin består av månadsvis rapportering till olika myndigheter av statistik, 
socialfond, medikalfond, sjukhusfond. Dessa rapporteringar är väldigt gammalmodiga och 
tidskrävande. Man kan känna mer pengar i Ryssland än vad man kan göra i Sverige. 
Försäljningen av svenska matprodukter ökar enormt och även stor efterfråga på svenska 
tapeter.139   

4.7 Thermotech AB 

4.7.1 Företagspresentation 
 
Thermotech grundades år 1996 i Sollefteå där det har fortfarande huvudkontor och produktion. 
Företaget är en av Skandinaviens ledande leverantör av vattenburen golvvärme. De fokuserar på 
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lättinstallerade och designade golvvärmesystem som kan passa till alla typer av bostäder och 
lokaler. Företaget ägs av Anders Andersson140 och har 13 anställda i Sverige.141 

4.7.2 Intervjun med VD Anders Andersson 
 
Thermotech har etablerat sig i Ryssland på grund av de hade tidigt bedömt den stora potentiella 
byggmarknaden. De hade ställt ut på en mässa Sverigedagar, som ägt rum i Ryssland. De hade 
gjort ett test som lyckades bra, redan 1996-1997 trots att företagets VD tycker att det var lite 
förtidigt att gå ut på den ryska marknaden. De hade etablerat på riktigt sig sommaren innan 
finanskrisen 1998 kom, men de stannade kvar där och höll låg profil. År 2001 tog det en real fart. 
Företaget började fundera på etableringen i Ryssland år 1996, i början var företaget väldigt liten 
och hade inte haft så stor verksamhet i landet. Idag jobbar det 18-20 anställda i Ryssland.142 
 
Genom att ställa sig ut på en mässa fick företaget många ryska kontakter. De hade använt lokal 
expertis för att samla in information om de ryska myndigheterna. De hyrde in en ryss ganska 
snabbt och han blev ansvarig för Ryssland och fick ett uppdrag att organisera etableringen och 
registrera ett bolag och så vidare. Samtidigt hade de använt hjälp av en internationell 
revisionsbyrå, som har en filial i Sankt Petersburg.143  
 
Företaget hade inte haft några kontakter i Ryssland innan etableringen, men de trodde på att 
Ryssland är en geografisk närmarknad. De såg Ryssland och Norden som en marknad som 
befinner sig ganska nära Sverige. Anders Andersson brukar själv resa till Ryssland fyra, fem 
gånger per år. Vid starten var han själv involverat i etableringen. Idag är Thermotech ganska väl 
etablerat och har bara ryska medarbetare där, till och med personalsledare är en ryss. Och den 
som är Rysslands chef sitter i ett koncernråd, han är dottersbolagschef.144  
 
Det första steget var att de hade varit med på en mässa under Sveriges dagar i Sankt Petersburg. 
På mässan satsade företaget runt 15 000 kronor för att prova möjligheterna, de skulle inte förlora 
något i alla fall. Via det fick de många lokala kontakter. Man kan inte klara sig utan lokal 
ledarskap. Den första person som företaget anlitade, var en ryss som de träffade på mässan. Han 
var inte den drivande person som företaget egentligen behövde. Men han var duktig på engelska 
och det var lätt att kunna kommunicera med honom, men företagets VD kände att det inte 
fungerade. Anders åkte själv till Ryssland och pratade med etablerade kontakter som kunder och 
olika partner. Genom att fråga alla om kanske någon kunde rekommendera en bra drivande 
ledare, hittade de till slut en sådant som kunde utveckla verksamhet i Ryssland utan krav om att 
kunna bra engelska. Men den killen lärde sig ganska snabbt engelska bara på några månader, och 
han hade haft en bra tekniskutbildning. Det är väldigt typiskt rysk att de kan lära sig snabbt. Det 
var också han som tog hand om rekryteringen i Ryssland. Han är fortfarande en utlandschef.145  
 
Det var företagets svenska och andra europeiska konkurrenter som hade redan varit på den ryska 
marknaden. Företaget kände redan vilka aktörer som fanns där. Det var ungefär samma 
konkurrenter som fanns i Sverige och på andra marknader. Därför kunde företaget bedöma hur 
bra de var själva i jämförelse med sina konkurrenter, eftersom de var samma på alla 
marknader.146  
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Företaget anlitade Exportrådet och deras lokala personal för att få en rapport/studie om hur 
marknaden såg ut. De beskrev konkurrenssituationen och hur marknaden fungerade i 
Ryssland.147  
 
Idag sker det oerhört snabb tillväxt, företaget fick tre gånger mer omsättning i år i jämförelse 
med förra året. I Ryssland byggs det mycket idag, men golvvärme är relativt okänd. Företaget 
måste själv skapa marknaden genom att sälja in golvvärme i förhållande till väggelement.148  
 
De flesta av Thermotechs kunder är privat personer, eftersom det är en omogen marknad. 
Företaget hjälper till och med installationer, vilket gör de inte på någon annan markand. 
Nackdelen som företaget har är att det är ett byggföretag och ingenjörsbolag. Det börjar dyka 
upp en del av lokala aktörer det vill säga Thermotech: s möjliga lokala konkurrenter. Deras 
kvalité är inte alls dåligt, utan att de kan tillverka produkter med väldigt hög kvalité i 
Ryssland.149  
 
Ryssland har en stor tillväxt, men golvvärme är lite okänd där. Det är en av problem för 
företaget. Därför anser företagets VD att konkurrensen är mer utvecklad i Sverige, det är tuffare. 
På en omogen marknad problemen är att där konkurrerar de inte med konkurrenter, utan de 
konkurrerar med de andra värmeintroduktionssystemen. Det är ett annat sätt att konkurrera på.150  
 
Företagets VD erkänner att de skulle undvika misstag om de skulle lägga mera tid och pengar på 
att undersöka marknaden. Ett av de misstagen var att de hade lagt för lite tid och engagemang i 
Ryssland utan latat den lokala ledningen.151  
 
Företaget fick hjälp med lagstiftningen från den lokala revisionsbyrån och den advokatbyrån.  
Maffia är inget problem alls, men lagstiftningen är ett stort problem. Det är ständiga byråkratiska 
problem det vill säga allt från importproblem, certifikatproblem och skatteproblem. Det spelar 
ingen roll hur väl försöker man följa regler.  Samtidigt förändras lagar hela tiden, vilket är 
jobbigt. Förutsättningar att göra affärer kan förändras på grund av den nya lagstiftningen. Det 
handlar om att ha duktig lokalledning som kan hantera dessa problem.152  
 
Det är fruktansvärd vanligt med mutor i dagens Ryssland. Thermotech försöker avstå från det. 
Om man börjar betala mutor kommer man att fortsätta med det. Det värsta är att mutarnas nivå 
förändrades i jämförelse med den tiden när företaget började etablera sig. På den tiden var det 
ganska små belopp, men idag blir de mycket högre på grund av ökad levnadsstandard. Till 
exempel om det kostade 50 dollar förut, nu kan det kosta 5000 dollar. Men företaget betalar inte 
mutor, utan försöker vara vita och seriösa, ha bra relationer med myndighetspersoner. Företaget, 
som leverantör av byggmaterial och värmeutrustning, har mindre problem än deras kunder, t ex 
byggföretagen. De tvingas leva i det jätte korrupta, som till exempel för att få el eller vatten 
måste betala stora mutor till de lokala tjänstemännen. Trots att korruptionen är enorm i Ryssland, 
behöver man inte skrämmas. Om man bestämmer sig för att inte betala, till slut får man inte 
sådana typer av förfrågningar. Det är viktigt att bestämma sig från början.153  
 
Fördelen med etableringen ar att företaget har haft en bra lokalledning som själv har löst alla 
problem med informationsinsamling som har lyckats bygga bra relationer med 
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myndighetspersoner.  Trots att det är inte bara komplicerat och byråkratiskt utan att det finns 
många andra fördelaktiga saker. Byråkratin är också stor i Sverige. Det är betydligt lägre skatt i 
Ryssland än det är i Sverige.154  
 
Företaget har en viss erfarenhet från den nordiska marknaden, men de var väldigt oerfarna när de 
gick in på den ryska marknaden. Samt var de förtidigt där inne, men de hade klarat det ändå. 
Företaget hade tillämpat de kunskaper från sina tidigare internationaliseringar, men Ryssland är 
lite speciellt, det krävs mer. Men man ska inte vara rädd. Problemet finns i den traditionella 
ledarskap i Ryssland, det är som mest frustrerande, och detta bromsar utvecklingen i landet. Man 
ser sina anställda som soldater. Ledaren har en managers syn på personalen dvs. den ska inte 
vara delaktig och inte få information. För att kunna skapa en effektiv organisation krävs att 
personalen är med. I Ryssland är det ofta att chefen kontrollerar allt information, han är ganska 
dålig på att delegera, utan att han är en problemlösare. Men problemet är att man måste se till at 
personalen löser problemet själva. Men Thermotech jobbar hård med detta problem. Svensk 
ledningen tror att det är omöjligt att skapa lika demokratisk organisationssystem i Ryssland, men 
de försöker hitta någon en medelväg det vill säga att både personalen ska kunna vara delaktig 
men samtidigt ha en viss auktoritet hos ledaren.155  
 
Etableringsprocessen börjades från att företaget gick på den mässan och träffade en stor kund, 
som de började leverera till Sankt Petersburg. Sedan hyrde de en ryss, som skulle ha ansvar för 
etableringen och som skulle hitta flera kunder. Då hade de inte haft något bolag utan snarare en 
konsult och representant under 1,5 år. Efter att ha registrerat ett dotterbolag i Ryssland började 
de sätta fart på etableringen. Marknaden var också mognare att starta upp. Under denna 
etableringsprocess tog företaget hjälp av exportrådet, som fick göra en rapport över marknaden. 
Syftet med detta var att företaget inte kunde överlåta allt till denna konsult, utan att företagets 
ledning också ville ha sin egen bild över marknaden och sina egna informationskanaler. 
Thermotechs VD tipsar att alla som är intresserade av den ryska marknaden ska starta från att 
samla information via Exportrådet.156  
 
De kritiska händelser som företaget upplevde var den finansiella krisen i Ryssland. I augusti år 
1998 dog marknaden under 0,5-1år och att de inte kunde sätta fart på försäljningen. Under den 
tiden skedde ingen försäljning av företagets produkter. Sedan kom det igång igen när Putin 
började komma in och läget stabiliserades.157  
 
Företaget har internationaliseringserfarenhet från Norge och Finland som har ganska 
okomplicerade marknader. Till Finland kom Thermotech senare, och Norge var i stor sätt 
samtidigt eller ett halvt år innan Ryssland. Innan det var bara företaget etablerat på den svenska 
marknaden. Det var märkligt att de valde Ryssland som första land för att etablera sig i. Men de 
hade en känsla att det var en närmarknad som var rätt stor. Det är mycket lättare att etablera sig i 
Finland, men marknaden där har inte lika stor potential.158  
 
Språket behövde man inte, men det kanske var bra att kunna förstå lite grann. Man måste förstå 
den ryska mentaliteten, hur man jobbar med ryssar, därför att affärskulturen skiljer sig åt. 
Företagets VD har lärt sig den ryska kulturen genom att prova sig fram. Man ska inte överdriva 
att det är så stor skillnad, utan att den här att i Ryssland är relationer är oerhört viktiga, medan i 
Sverige är man mer professionell när man gör affärer. Personliga relationer spelar mindre roll i 
Sverige, men i Ryssland är det tvärtom. Det blir inga affärer om man inte har byggt de personliga 
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relationerna. Det är väldigt stor skillnad idag än för bara fem år sedan. Idag kan väldigt många 
engelska.  Det var inte så för fem år sedan, det hade gått väldigt snabbt.159  
 
Företaget har utvecklat speciella produkter för ryska marknaden. Det är inte så stora grejer, lite 
modifierande produkter. En del av de produkterna som var utvecklade för den ryska marknaden, 
visade sig att de är gångbara för de svenska också. Idag synkroniseras allt produktutveckling i 
koncernen för alla länder. De försöker att ta in och att anpassa sig för att produkter skulle passa 
till alla marknader för att slippa olika variationer. I Sverige befinner sig produkterna i 
mognadsfasen, men golvvärme är fortfarande i introduktionsfasen i Ryssland, men man börjar 
närma sig en stark tillväxtfas. Thermotechs VD anser att det var företaget själv som påverkade 
att introduktionsfasen gått över till tillväxtsfasen. Detta uppnås genom att ha en gigantisk PR-
kampanj i Ryssland, i vilken investerade de stora belopp. För att lyckas med denna kampanj hade 
företaget anlitat ryska beteendevetare och en reklambyrå.160 
 
Företaget har en del av komponenter som tillverkas i Ryssland för den ryska marknaden, 
legotillverkning. Det beror på att det är ofta ganska dyra tullavgifter på vissa komponenter, som 
till exempel aluminium och plåt. Det blir ganska dyrt om man ska importera de till Ryssland. En 
stor del av företagets produkt är ingenjörs del, när man ritar hur det kabelvärmet installeras. I 
Ryssland har Thermotech väldigt bra rekryteringsmöjligheter, eftersom det finns många duktiga 
ingenjörer. Därför har företaget ambitioner att bygga upp ett ingenjörscentrum i Ryssland, som 
supportcenter för hela koncernen. Lönerna är lägre i Sankt Petersburg men de börjar stiga även 
där och speciellt i Moskva är lönerna ganska höga. Men både arbetsgivaravgifter och skatter är 
billigare. Det blir lägre personalkostnader. En anledning till är att man kan rekrytera mer 
kvalificerad folk i Ryssland, än man kan göra det i Sverige. I Ryssland kan man ställa krav att 
alla ska vara minst civilingenjörer, som ska jobba. Det är för svårt att få tag i Sverige. Företagets 
VD tror att det inte är omöjligt att om flera år kan företaget starta legotillverkningen av 
komponenter i Ryssland för att exportera de till andra länder.161  
 
Anders anser att oavsett av branscher och vad man sysslar med, produkter eller tjänster finns det 
ingen bättre marknad idag i Europa att gå in på162.  
 
Fördelen är att företaget är svensk, eftersom kunderna uppfattar svenska produkter som 
högkvalitativa, som till exempel Volvo, Ericsson. Dessutom finns det en historisk koppling, när 
man krigar ihop. Sverige har en tradition av socialdemokrati, och Sverige var neutralt under kalla 
kriget. Man upplever svenska som väldigt ärliga att göra affärer med. Ryssarna kan bli nästa 
naiva och tro att alla svenska affärsmän är ärliga, bara om man är svensk, är man ärlig. Men 
tyvärr, kan de vara blåsta ibland.163  
 
Fördelarna med den ryska marknaden är en gigantisk ekonomisk tillväxt, framväxt av 
medelklassen som får stark köpkraft, det finns bra kompetent välutbildat folk. Nackdelarna är 
korruptionen och byråkrati, och kanske ibland svårigheterna med att få ledarskapet bygga en 
modern organisation, den traditionella ledaren är autoritärt. Det finns oklara regelverk som man 
kan utnyttja för att komma undan kostnader. Men med engagemang och utbildning kan man 
förändra detta. Korruption gör att en del kan ta in varor till landet utan att betala höga 
tullavgifter.164  
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4.8 Systemair  AB 

4.8.1 Företagspresentation 
 
Företaget startades år 1974 under namnet ”Kanalfläkt” . Företaget var byggd runt pionjär idéer av 
cirkulära centrifugerade fläktar.  Men urvalet av olika produkter utökades sedan 1974. Företaget 
erbjuder olika typer av ventilationssystem, luft hanteringsenheter m.m.165 Idag har företaget 283 
anställda i Sverige166.    

4.8.2 Intervjun med Fredrik Andersson, systemchef för Systemair i Ryssland  
 
Anledningen till att Systemair etablerade sig i Ryssland är det är en stor marknad och det finns 
stor behov att företagets produkter, som tillverkar fläktar för ventilationssystem och byggnader.  
Företagets mål är att bli internationella och finnas på de flesta marknaderna. I början av 90-talet 
började företagsledningen fundera på etableringen i Ryssland och redan år 1994 kom igång 
företaget med sin verksamhet och försäljning där. Idag jobbar det fem personer i Ryssland.167 
 
Företaget fick kunskaper om den ryska marknaden genom att anställa rätt personal, som kunde 
språket och marknaden. Speciellt hade de anställd Fredrik Andersson som är internationell 
ekonom i ryska med specialitet mot Ryssland, han kan Ryssland och hade jobbat där tidigare.168  
 
Företaget hade skaffat information om de ryska myndigheterna genom att kontakta de andra 
svenska företagen och en del via exportrådet. De hade väldigt lite kontakter med Ryssland innan 
etableringen. Företaget har inget bolag i Ryssland, de säljer inte i Ryssland utan till Ryssland 
dvs. exporterar. Det är ett ryskt företag som köper produkterna i Sverige och får de föra in själva 
till Ryssland. Det kontor som de har i Moskva har inte egen försäljning. Försäljningen sker från 
fabriker i Sverige och övriga Europa. I Ryssland jobbar de med reklam och marknadsföring av 
sina produkter, åker på mässor, letar upp samarbetspartners och de som vill jobba tillsammans 
med Systemair, det vill säga söker kunder. Men det är bara stora kunder som köper företagets 
produkter direkt från fabriken.169  
 
Det är extremt viktigt med kontakter, men sedan beror det på vilken bransch man i. I denna 
bransch vilket Systemair befinner sig i görs det väldigt lite investeringar från statens sida. De 
jobbar inom byggnations, deras fläktar som de tillverkar är vanliga för bostadshus eller 
kontorshus. Den ryska staten och kommunen bygger nästan ingenting. De bygger mer 
infrastrukturprojekt, som väggar, broar, tunnlar. Den delen som företaget jobbar med är mer 
modern. I Moskva är det svårare med personalrekryteringen för att det inte finns någon 
arbetslöshet där.170  
 
I Ryssland är det kallt och efterfrågan ökar på våra produkter i det kalla klimatet eftersom på 
vintern håller man fönster stängda och det måste finnas ventilationssystem för att få luft171.   
 
Det går jätte bra för företagets produkter på marknaden. Samtidigt finns det många konkurrenter. 
Det är svårt att avgöra om det är hårdare konkurrens i Ryssland än i Sverige, men på grund av 
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den snabba utvecklingen av den ryska marknaden är det flera konkurrenter i Ryssland än i 
Sverige. I Sverige växer inte marknaden alls.172  
 
Ju mer man vet, desto bättre och lättare att etablera sig i arbetslivet. Ju mer information man har 
desto lättare, men företaget har inte tagit så många felaktiga beslut. Den största informationskälla 
är företagets kunder.173  
 
Landet är väldigt byråkratiskt men de har bara konsultverksamhet i Ryssland då uppstår det inte 
så många problem. Det är inte Systemair som beställer företagets produkter, utan att det är de 
andra företag som gör det. På sådant sätt undviker de det byråkratiska systemet som finns. Det 
finns mycket mutor i Ryssland men på grund av sin verksamhet, undviker de detta problem 
också. Det är mest företagets kunder som får problem. Det är extremt korrupt och mutorna är 
väldigt stora. Enligt avdelningschefen i Ryssland hade företaget inte valt att etablera sig i 
Ryssland för att det är så krångligt. De jobbar utan att öppna sitt bolag där, de har bara ett kontor 
där som sköter marknadsföring, men allt försäljning sker via distributörer.174 
 
Försäljningen till Ryssland började när företaget blev kontaktat av ett ryskt företag som ville 
köpa deras produkter. Sedan blev Systemair intresserad av sina kunder och började besöka 
kunderna för att lära sig mer och mer om marknaden. Först hade försäljning i Sverige och efter 
ett antal år öppnade de ett kontor i Ryssland för att kunna ge bättre service till sina kunder på den 
ryska markanden.175  
 
För att kunna göra ett bra jobb i Ryssland måste man kunna den ryska kulturen och språket. 
Fredrik hade läst om Ryssland och den ryska kulturen på universitetet i Uppsala och i Sankt 
Petersburg och hade jobbat i Ryssland tidigare.176  
 
Det finns många företagsledare i Ryssland som inte pratar engelska därför är det inte lätt att klara 
sig utan ryska. Men det går att kommunicera med tolk, men då har man ett filter mellan sig och 
samarbetspartner. Många människor pratar bra engelska men många pratar dåligt. Det går att 
jobba i Ryssland utan att kunna ryska, men det är mycket svårare.177  
 
Företag har bara en produkt som riktar sig mot den ryska marknaden. Med tanke på den extrema 
kylan tillverkas den speciella produkten för den ryska marknaden. Men företaget har runt två 
tusen produkter och bara en som riktar sig speciellt mot den ryska marknaden trots att alla 
företagets produkter skapade för det kalla Skandinavien.178 
 
Marknaden i Ryssland är mycket mer omogen. Företagets produkter befinner sig i Ryssland i en 
mognadsfas, de är välkända och den typ av produkter som Systemair tillverkar, tillverkas också 
av tio ryska företag som är exakt likadana.179  
 
Företaget har funderingar och planer att starta tillverkningen i Ryssland. Fredrik tror inte att det 
är så billig arbetskraft. Däremot är det närmare marknaden och om man startar produktionen i 
det landet kan man sänka transportkostnader. Tullkostnader är bara ett konstgjort hinder som 
finns idag, men kanske inte finns imorgon. Så att etablera sig bara på grund av tullar är inte 
riktigt bra tankar. Med hänsyn att tullar kanske kommer att försvinna imorgon blir man tvungen 
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att stänga fabriker. Det måste vara lönsamt ändå. Det finns produkter som har höga 
transportkostnader, som tar väldigt stor plats, då vill företaget tillverka den nära marknaden, nära 
Moskva.180  
 
Ryska kunderna har en positiv inställning om de svenska produkterna och svenska företag. 
Kunderna upplever svenska produkter som har hög kvalité och svenska företag som är 
trovärdiga. Sverige har en bra status i Ryssland.181  
 
Fördelen med att etablera sig i Ryssland är att man kommer ut på en växande marknad. 
Nackdelarna är att det tar tid i Ryssland och kräver mycket resurser, men det beror på vilket 
företag och vilket bransch man befinner sig i. Det kan skilja sig från bransch till bransch och det 
beror på vilket sätt man väljer att etablera sig där.182  
 
Den största problem i Ryssland är att det är väldigt korrupt och det finns mycket fusk, tullfusk. 
Systemair vill inte hålla på med detta, men samtidigt är det svårt att överleva på den ryska 
marknaden om man ska följa efter alla lagar.183  
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5 Analys 
 
I det här avsnittet kommer det empiriska materialet att appliceras på de teorier som vi har valt 
att arbeta med.  
 

5.1.1 Företagets kunskaper  om landet 
 
Enligt Meyer’s internationaliseringsprocess modell är det viktigt för varje företag som försöker 
att etablera på de nya marknaderna, skapa kunskaper om andra länder. Utveckling av kunskaper 
och förståelse för de andra kulturerna sker genom internationell interaktion med andra aktörer, 
affärer, utbildningar, media och personliga kontakter. Detta leder till ökning av medvetenhet och 
tolerans om kulturella skillnader. Alla dessa faktorer hjälper företag att skapa nationella 
konkurrensfördelar.  
 
Alla intervjuade företag har sin egen uppfattning om Ryssland och den ryska marknaden. De är 
medvetna om att det finns en viss skillnad mellan Ryssland och Sverige. Många företag berättade 
om Ryssland och den ryska stora dynamiska marknad som är belägen ganska nära Sverige. 
Många karaktäriserade Ryssland som ett land med enorm potential och det finns folk med 
otroligt mycket pengar vilka de vill spendera på lägenheter, bilar med mera. Rysk marknad är 
stor idag och där finns utrymme för 5-10 års tillväxt av produktionskapacitet, det vill säga en 
tillväxt marknad eftersom både levnadsstandard och köpkraften ökar.  Moskva och Sankt 
Petersburg är väldigt annorlunda, därför blir det många förvånade när de kommer till Moskva. 80 
procent av alla huvudkontor och beslutsfattarna är belägna i Moskva. Respondenter tycker att det 
skiljer sig åt att bo i Sverige och i Ryssland. Om man har en bra lön i Ryssland får man bättre 
ekonomisk situation där än i Sverige. Det kan bero på att inkomstskatten i Ryssland är bara 13 
procent och dessutom är det hälften så dyrt, så man får mer för pengarna. 
 
Det finns för- och nackdelar med att etablera sig på den ryska marknaden. Respondenterna tror 
på Rysslands framtid och säger att levnadsstandarden höjs ständigt vilket kan bli bättre än i 
Sverige. Det finns utrymmet eftersom det är en stor marknad trots det finns också hård 
konkurrens. Ryssland har välutbildat arbetskraft av hög kvalité, trots att det är svårare med 
personalrekrytering i Moskva för att det inte finns stor arbetslöshet där. En nackdel kan vara att 
det är en väldigt speciell, priskänslig marknad med stor byråkrati, korruption och fusk.  
 

5.1.2 Företagets förståelse för  andra kulturer  och de skillnader  som kan uppstå 
 
Enligt samma teori av Meyer och hans internationaliseringsprocess modell är det också viktigt 
för företag att vara medvetna om kulturskillnader som finns mellan olika länder. Förståelse av 
dessa skillnader kan underlätta etableringen. Kultur har en betydelsefull påverkan på samhällets 
beteende. Det finns både synliga och osynliga komponenter i varje kultur som till exempel 
klädsel, språk, mat, sed, normer, värderingar, tro, antaganden, attityder, känslor och 
iakttagelseförmågor. Kulturskillnad är också ett hinder för etableringen. Som visade intervjuerna 
att den svenska och ryska affärskultur skiljer sig åt. I Sverige har anställda möjlighet att vara 
delaktig i problemlösningar, de kan komma med egna förslag, de har tillgång till information. I 
Ryssland är väldigt autoritärt ledarskapet. Det är chefen som är problemlösare och anställda ofta 
måste bara följa hans order. Ledaren har en managers syn på personalen det vill säga dem ska 
inte vara delaktiga och inte får information.  Enligt Anders Andersson, VD för Thermotech 
bromsar det utvecklingen i landet.  
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Skillnader i kultur kan också påverka kontakter med samarbetspartner och kunder. Genom att 
skapa en förståelse av ryska kulturen blir det lättare att förstå kundernas behov och 
förväntningar. Många av respondenterna tycker att kulturen är viktigt och man ska respektera 
andra länders värderingar, normer och traditioner. Om man visar förståelse och respekt för de 
andra kulturerna blir man accepterat. Leif Nyström märkte att det finns stora skillnader mellan 
ryska och svenska sätt att tänka och ha ansvar för sin verksamhet. Om en avdelning i Sverige 
misslyckas med en uppgift då försöker de andra avdelningarna att ställa upp och genom att 
analysera fel och få ledningen att förstå varför det gick dåligt. Men om en ryss misslyckas, då är 
det bara att konstatera faktum utan att göra några slutsatser och analyser. Om man vill etablera 
sig i Ryssland måste man därför lära känna den ryska kulturen för att förstå hur de 
affärsprocesser sker och hur folk tänker och reagerar. Det är många svenskar som har lärt sig 
ryska och skapat en djup förståelse om kulturskillnaden mellan Ryssland och Sverige vilket 
påverkar landets sätt att driva verksamhet. Relationerna i Ryssland är oerhört viktiga, medan i 
Sverige är man mer professionell när man gör affärer.  
 

5.1.3 Företagets affärsnätverk 
 
Meyer definierar företagets affärsnätverk som långtidsrelationer mellan företag som är 
oberoende av varandra, mellan de sker det interaktion som baseras på ömsesidiga 
långtidsintressen. Nätverksaktörer är engagerade i utvecklingen, utbyte och skapande av nya 
produkter och tjänster vilka sker genom utnyttjande av deras individuella resurser. 
Erfarenhetskunskaper är också med dessa aktiviteter.  
 
För att kunna skaffa ett starkt nätverk med långtidsrelationer i Ryssland krävs det förståelse av 
de ryska affärsprocesserna och hur folk tänker och reagerar berättade Lejf Nyström, vice VD för 
Advacom. Detta svenska företag har stora kända kunder som till exempel IKEA och Scania. Om 
de stora företagen hade valt att samarbeta med Advacom på den ryska marknaden, betyder det att 
Advacom kan förstå och tillfredställa deras behov och förväntningar, trots att det kanske kan 
finnas andra företag med alternativa produkter. Samtidigt kan det finnas en orsak till, varför de 
stora svenska företag som kommer på den ryska marknaden väljer att försätta köpa varor från 
sina svenska partner. Det kan bero på att svenska försäljare fortsättar att arbeta på det 
skandinaviska sättet, som motsvarar de svenska kundernas behov och förväntningar. Det är alltid 
lättare att kommunicera och komma överens med dem som har samma kulturbakgrund, 
mentalitet och pratar samma språk. Mannheimer Swartling jobbar också med alla stora 
skandinaviska företag och börsbolag som finns i Ryssland.  
 
Företaget Svenska Östesjökompagniet AB väljer att sammarbeta med ryska partner på ett inte 
kommersiellt sätt för att undvika prisökningen för sina arbetsskor. Företaget säljer svenska 
arbetsskor via ryska kollegor, men ryssar tar inte betalt för det, utan betalningen sker på ett annat 
sätt, via olika tjänster som VD för svensk företag kan erbjuda istället för pengar. Detta skulle 
vara omöjligt utan förtroende och ömsesidiga långtidsintressen. Kunder som köper arbetsskor är 
mest de stora företagen.  
 
Marika Waern, VD för Terrakultur i Ryssland har hittat sitt nätverk bland de ryssar som har bott 
utomlands och kommit tillbaka för att starta upp företag i Ryssland. Dessa kontakter hjälper 
Marika att hitta nya kunder för sina varor och skapa långsiktiga relationer. 
 
Thermotech’s kunder är privata personer. Företaget har valt att anpassa sig efter kundernas 
behov och erbjuda installationer, vilket de inte gör på någon annan marknad. Det börjar dyka upp 
en del av lokala aktörer som konkurrerar med Thermotech med hög kvalité och priser. Genom att 
kunna erbjuda mera än konkurrenterna försöker de skapa långsiktiga relationer med sina kunder.  
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En del av svenska företag, som till exempel Systemair AB, försöker kontakta de andra svenska 
företag som agerar redan i Ryssland, det kan hjälpa med informationsinsamling och utveckling 
av nya produktiva kontakter. Systemair AB väljer att inte ha egen försäljning utan att bara jobba 
med marknadsföring av sina produkter och leta upp samarbetspartner som är intresserade av 
företagets produkter och vill jobba tillsammans med företaget. Systemair har bara stora kunder 
som brukar köpa produkter direkt från fabriken. Utveckling av långsiktiga relationer kan leda till 
ett effektivt samarbete och en produktiv utnyttjande av individuella resurser.  
 
Enligt Meyer’s teori spelar affärsnätverk en stor roll i strategiplanering av de små och medelstora 
företagen. Företagets position inom sitt nätverk är viktigt för val av strategier. Genom 
internationaliseringsprocess kan företag utveckla existerande position eller skaffa en plats inom 
ett nytt nätverk, samt öka vinsten. Intervjuer visade att många företag försöker utveckla sina 
nätverk och satsa på att göra kontakter långsiktiga och baserade på ömsesidiga långtidsintressen. 

5.1.4 Företagets kunskaper  om specifika landegenskaper , er farenheter  inom 
internationaliser ing 

 
Enligt Johanson för att kunna jobba på den internationella marknaden krävs det både företags 
och marknadserfarenheter. Företagets anställda måste ha förmåga att kunna tolka information 
både från företaget och marknaden. Detta tolkningen kan utföras bara av personer som har olika 
typer av tidigare erfarenheter, som inte går att köpa för pengar. Det går att skaffa dessa 
erfarenheter genom långtidslärande med hjälp av olika aktiviteter.   
 
Cohen säger att tidigare kunskaper är viktiga för lärande av den nya. Det betyder att företagets 
tidigare erfarenheter inom internationalisering kan hjälpa till att etablera sig på de nya 
marknaderna.  
 
Det är inte alla intervjuade företag har tidigare erfarenheter inom internationalisering. För att 
samla in information om landsegenskaper har de åkt själva eller skickade någon till Ryssland för 
att få en korrekt bild om existerande rysk marknad, som till exempel Advakom AB.  
 
Företag Linden International AB har tidigare erfarenheter från internationaliseringen. De har ett 
dotterbolag i USA och de kunskaperna som de fick under etableringen där har de använt under 
etableringsprocesser i Ryssland. De erfarenheterna kan ses som företagets resurs vilken kan inte 
köpas utan bara skaffas under etableringen i ett annat land.  
 
Fleur de Santé har lång erfarenhet inom internationalisering eftersom de har sin verksamhet i 
över 30 länder runt om världen. Men i praktiken visade det sig att företaget inte lyckades att 
tillämpa sina tidigare erfarenheter vilka de fick vid etableringar i andra länder. Fler de Santé 
hade gjort flera stora misstag under etableringen i Ryssland. Det kan bero på att det var olika 
personer eller avdelningar som hade startat etableringsprocesser inom en ny marknad i Ryssland.  
 
Advokatbyrå Mannheimer Swartling hade inte haft så stora problem med etableringen i Ryssland 
på grund av de personerna som startade företag hade tidigare erfarenheter av landet. Dessa 
kunskaper om specifika landsegenskaper hjälpte att tolka information både från företag och 
marknaden.  
 
VD av Svenska Östesjökompagniet AB har tidigare erfarenheter inom internationaliseringen, han 
jobbade i några europeiska länder. Där har han lärt sig att bearbeta information, dessa kunskaper 
hjälpte även i Ryssland. Trots att etableringsfaser är lika i olika länder, finns det skillnader i 
registreringar och uppbyggnad av företag.  
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Ett bra exempel på hur tidigare erfarenheter kan komplettera kunskaper om specifika 
landegenskaper är Marika Waern, VD för Terrakultur. Hon har stor erfarenhet båda inom 
internationalisering vilket hon fick från olika kontor i världen och inom den ryska marknaden, 
vilket hon skaffade genom att bo i Ryssland i flera år innan hon startade eget företag. Genom att 
tillämpa alla dessa erfarenheter och kunskaper i praktiken lyckades hon att tolka information på 
det bästa sättet och undvika de onödiga kostnader och misstag. 
 
Thermotech AB har en viss erfarenhet från den nordiska marknaden vilka är okomplicerade, men 
enligt företagets VD, räckte det inte till när de började etableringen på den ryska marknaden. 
Trots att företaget hade tillämpat kunskaper från sina tidigare erfarenheter, Ryssland är lite 
speciellt och det krävdes mer än företaget hade. Men genom de erfarenheterna fick företaget 
förmåga att kunna samla och tolka information som behövs för en framgångsrik etablering.  
 
Tidigare erfarenheter och kunskaper om specifika landegenskaper kan underlätta 
etableringsprocesser för företag, men det är inte alla företag kan tillämpa de kunskaper och 
erfarenheter i praktiken. Intervjuerna visade att de företag vilka hade mindre problem och 
misstag under etableringsprocesser var de som kunde utnyttja sina tidigare erfarenheter eller 
kunskaper från internationaliseringen.   

5.1.5 Lärande processer  inom företag 
 
Enligt Meyer´s teori ökar företags och nätverksresurser ständigt genom lärande processer. Alla 
företag tillstår att skaffa kunskaper om den nya marknaden är viktigt, men det fanns några som 
satsade på den ryska marknaden utan att göra djupa undersökningar innan. Bara senare, med 
tiden, hade de lärt sig från sina egna misstag, som till exempel fel prissättning av varor som Fleur 
de Santé hade gjort eller anställning av person med fel kunskaper och egenskaper som 
Thermotech AB. Men det var en del av företag som hade inte upplevt så drastiska situationer 
eller gjort några stora misstag under etableringen. Det beror kanske på att de hade haft erfarenhet 
och hade lyckats att hitta rätt personal från början.  

5.1.6 Sakkunnighet om kultur  och kulturella bar r iärer  
 
Enligt Meyer’s internationaliseringsprocessmodelen är det väldigt viktigt med sakkunnighet om 
administrativa och kulturella barriärer för en framgångsrik etablering. Detta leder till att företag 
kan agera på det bästa sättet som är mest lämpligt just för detta land i vilken etableringen sker. 
Aviel ser på en kulturell barriär är som en process, och företag som vill etablera sig på en ny 
marknad måste måste går igenom de. Rysslands marknad skiljer sig åt från den svenska, och det 
betyder att affärsmetoder måste vara olika. Samma gäller för myndigheternas regler och 
lagstiftningen, som på något sätt påverkar affärsverksamhet i Ryssland. Svenska företag är 
tvungna att anpassa sig och vara flexibla på den ryska marknaden. Alla dessa faktorer och hinder 
påverkar företagets interna och externa resurser.  
 
Under insamlingen av empiri berättade företaget på vilket sätt de samlar information om den nya 
marknaden och omgivning. Enligt intervju är det svårt att få fram information i Ryssland. 
Lagstiftningen är oklart och förändras ofta, myndigheter hjälper inte så gärna till heller. Därför är 
ett bra sätt att få fram information kontakter. Via kontakter kan man få många tips och råd, 
skaffa kunder och lära sig marknaden närmare. Detta kan skaffa konkurrensfördelar och nya 
marknadspositioner. Det är många som rekommenderar samarbete med Exportrådet och 
advokatbyråer som finns i Ryssland. Där kan man få en fullständig analys av 
marknadssituationen, det vill säga rapport om befintliga kunder och konkurrenter. 
Advokatbyråer hjälper med rådgivningen när det gäller lagstiftning och myndighetsarbete. Det 
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finns båda internationella och svenska byråer. Enligt VD för Svensk Östersjökompagniet AB 
Håkan Karlsson är det mycket dyrare att köpa tjänster från en svensk advokatbyrå som befinner 
sig i Ryssland, än att bara gå till en rysk advokatbyrå.  Samtidigt finns det risker att ryska 
advokater inte alltid följer de etiska regler och kan sälja de viktigt information till företagets 
konkurrenter, varnade delägare för advokatbyrå Mannheimer Swartling i Sankt Petersburg.  
 

5.1.7 Tillgång till information 
 
Brist på information är ett seriöst hinder för små företag eftersom information är en osynlig 
resurs och små företag kan inte sprida sina kostnader på höga export volymer som stora företag 
kan göra. Det finns två typer av kunskaper. Den ena inkluderar information om formella 
kunskaper som kan fås via konsultrapporter. Ännu viktigare för den internationella etableringen 
är erfarenhetskunskaper som inkluderar skickligt ledarskap, management och kännedom om 
lokal affärskultur. 
 

5.1.8 Kunskaper  om ledarskap och management 
 
Enligt Meyer kan företagsledare påverka företagets interna resurser och resurser inom nätverk 
genom att kunna se marknadens möjligheter. Detta lägger stora krav på företagets ledarskap och 
management. De två viktiga personer inom företag men de uppfyller olika syfte med sina 
arbeten. Hultman beskriver skillnaden mellan de två begrepp, en ledare måste ha en social 
skicklighet och en manager måste ha tekniska skickligheter.  Ledare relaterade till andra 
personer, utan en manager relaterade till deras företag och företagets omgivning.  
 
Det är viktigt vid nya etableringar inse skillnad mellan de två begrepp, eftersom på grund av 
skillnader i affärskultur och mentalitet kan det finnas skillnad mellan deras beteende i olika 
länder. Intervjuerna visade att agerande av ledare och manager i Ryssland och i Sverige skiljer 
sig från varandra på grund av olika affärskultur.  
 
Linden International AB hade valt att anställa en rysk chef som ska driva bolag på det ryska 
sättet, vilket är annorlunda än det svenska. I Ryssland är det chef som tar alltid beslut och 
bestämmer över medarbetarna, vilka uppfattar sin chef som expert i allt. För ett produktivt arbete 
på den ryska marknaden är det viktigt att ha kunskaper om ledarskap och management, eftersom 
fel val av ledningen och medarbetare kan leda till ett dåligt resultat, som det hände med företaget 
Thermotech AB när de i början av sin etablering hade latat den lokala ledningen. De saknade 
nödvändiga kunskaper, styra sin verksamhet. Idag har Thermotech AB en kunnig företagsledare 
som de hade hittat via rekommendationer, och han har båda den social och teknisk skicklighet. 
Samtidigt kan han också den ryska affärskulturen och styr det svenska företaget på ett ryskt sätt 
vilket fungerar väldigt bra i dagens läge. Men svensk VD påpekar att det finns problem i den 
traditionella ledarskap i Ryssland, vilka bromsar utvecklingen i landet. Företagsledningen ser 
sina anställda som soldater och de har en managers syn på personalen det vill säga de ska inte 
vara delaktiga och inte få tillgång till information. I Ryssland är det chefer som kontrollerar ofta 
all information och brukar inte delegera vidare kommande problem. Svenska bolaget förstår att 
det är nästan omöjligt att skapa lika demokratisk organisationssystem i Ryssland, men de 
försöker att hitta något lösning som kan leda till att personalen ska kunna vara delaktigt i 
problemlösningar men samtidigt ledaren ska behålla en viss auktoritet. I detta fall kan 
ledarskapet bygga en modern organisation som bättre ser marknadens möjligheter för att kunna 
påverka sina interna resurser och resurser inom nätverk.  
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5.1.9 Affärskultur  
 
Affärskultur skiljer sig mellan olika länder. Denna skillnad kan vara i hierarki och formalitet. På 
grund av olika affärskultur och olika sätt att driva bolag har några företag valt att anställa en rysk 
chef eller management som talar engelska. Det är ett bra sätt att undvika kulturella barriärer 
mellan ledningen och anställda. Enligt Meyer är kulturella barriärer kan uppstå, mellan 
människor från olika kultur. Varje individ har egna inställningar som han/hon hade fått under sin 
uppväxt i sin familj och omgivning, dessa inställningar kan påverka individens liv i framtiden. 
Detta gäller när två personer från olika nationer och kulturer försöker komma fram till något 
gemensam beslut. Då kan uppstå missuppfattning eller misstolkning som beror på de existerande 
kulturella barriärerna.  En del studerade företag tycker att det inte går att agera svenskt i 
Ryssland.  
 
En viktigt intern resurs inom företag är företags anställda som består till största delen av 
högutbildade ryssar som kan ryska kulturen och har kontakter vilka bygger nätverk kring 
företaget.  De flesta företag har valt att ha en svensk ledare för sin verksamhet i Ryssland, som 
oftast kan båda det ryska språket och den ryska kulturen och har redan sedan tidigare 
arbetslivserfarenhet i utlandet, ofta i Ryssland. De brukar redan ha kontakter, som är enormt 
viktiga i Ryssland. Enligt många intervjuer är kontakter väldigt viktiga i Ryssland, utan de är det 
omöjligt att driva ett företag. Affärerna i Ryssland görs på en mer personlig bas än det är i 
Sverige eller i övriga Europa. Det kan bero på att ryssar är väldigt misstänksamma och de måste 
känna partner väl för att göra affärer. Om man har fått bra kontakter och bra referenser träffar 
man rätt från första början. En del av företag skapade kontakter själva genom att ställa sig upp på 
mässor som till exempel Thermotech AB hade gjort. Där lyckades de att träffa sina nya kunder 
och ledare för sina bolag i Ryssland. Det är ofta så att företags ledare måste själv vara på plats 
för att starta verksamheten, hitta rätt personal och avdelningschefer, samla in information om 
marknaden, kunder och konkurrenter.  
 
En del företag väljer att anställa någon som kan den ryska kulturen och redan har erfarenhet och 
kontakter på marknaden, som till exempel Terrakultur och Systemiar. Ibland är det svårt att hitta 
rätt personal för den ryska avdelningen i början, men efter några misstag lär sig företaget att 
välja anställda. Men med tiden kommer förståelse och företag lär sig mycket, svenska 
företagsledningen åker själv till Ryssland för att lära sig mera om den situation som råder på 
marknaden.  
 
Alla tillfrågade företag är nöjda med sina ryska anställda. Deras uppfattning om ryssar är att de 
lär sig ganska snabbt, duktiga, smarta förhandlare och affärsmän. Det är inga problem att hitta 
välutbildad arbetskraft som kan engelska till olika administrativa uppgifter, men däremot har de 
ryska arbetarna en låg kunskapsbas utan några språkkunskaper.  Den ryska arbetskraften i större 
städer är inte längre den billigaste, inflationen är stor och lönerna växer. Snart närmar de sig den 
nivån som man har i Sverige. Om företag vill anställa med kompetens måste de vara beredda på 
att betala. Genom att samla dessa kunskaper kan det blir lättare för svenska företag att förstå 
ryssar och samtidigt underlätta sin etableringsprocess och sin agerande på den ryska marknaden.  
 

5.1.10 Överensstämmelse mellan företags existerande resurser  och de resurser  som 
behövs på den utländska marknaden 

 
När företag vill etablera sig på den utländska marknaden måste företags produkter/tjänster det 
vill säga resurser, överensstämma med den utländska marknaden. Nästan alla de studerade och 
etablerade företagen såg att det fanns efterfrågan på deras produkter/tjänster. Ryssarna gillar 
svenska produkter eftersom de tycker att dessa produkter har kvalité men samtidigt är de inte 
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alltid de billigaste. Det var lite svårt för Svenska Östersjökompagniet AB att platsa företags 
produkter på den ryska marknaden. Trots att det finns behov av arbetsskor är det inte lätt att sälja 
de i Ryssland. Detta kan bero på att de är ganska dyra och ryssar lägger sina pengar på 
konsumentprodukter istället. För företag är det inte så viktigt att förse sina anställda med 
arbetskläder. När företag vill etablera sig på den ryska marknaden är det viktigt att tänka på om 
företags produkter/tjänster är lämpliga. Enligt Svenska Östersjökompagniet AB är sådana typer 
av produkter som arbetsskor inte prioriterade av ryssar.  
 
En annan viktig resurs för alla företag är ledare, management och övriga anställda. Många av de 
etablerade svenska företagen har en svensk ledning i Ryssland. Alla dessa ledare lärde sig om 
den ryska affärskulturen och landet för att kunna agera där. Alla de blev tvungna att anpassa sig 
för att kunna förstå ryssar. Det finns inte så stora problem med att hitta rysk kompetent personal 
till management och övriga anställda. Ryska anställda hjälper samtidigt de svenska ledarna att 
klara av den ryska byråkratin och administrativa uppgifter.  
 
För etableringen räcker inte bara att konstatera att företags resurser passar till den ryska 
marknaden. Det krävs också institutions- och affärskunskaper om landets myndigheter, regler, 
normer, värderingar, kunder, konkurrenter och marknader. Alla etablerade företag har upplevt 
den ryska byråkratin som den svåraste delen vilket medförde extra kostnader. Det är viktigt att 
förstå hur landets myndigheter fungerar. Samtidigt är det väldigt svårt att ta reda på en korrekt 
information om landets myndigheter. Statistiken är ingenting att lita på eftersom 50-60 procent 
av den ryska marknaden är en svart marknad. Det ryska regelverket är ganska krångligt och 
otydligt eftersom om företag frågar flera personer om en och samma sak får de flera olika svar 
och de vet inte riktigt vilken information är mer pålitlig eller korrekt. Tullen är ett problem hos 
nästa alla tillfrågade företag förutom tjänste företag. Den biten är ganska komplex företag kan 
aldrig vara säkra på tullavgiftens storlek eftersom de kan vara olika för varje gång vilket gör det 
svårt att prissätta varorna. De ryska myndigheterna är inte hjälpsamma och jobbar för sig själva. 
Byråkratin är ganska omfattande, följden av den stora byråkratin är att svenska företag måste ha 
fler anställda för att kunna klara av den administrativa delen och det bli mindre effektivt. Allt 
detta gör att även om företag tar reda på institutionskunskaper kan de ändå missa någonting på 
grund av oklarheter. Ett tydligt exempel var Advacom som inte tog reda på import regler och 
försökte importera maskiner utan att ha ett registrerat bolag i Ryssland orsakade svårigheter och 
medförde onödiga kostnader.  

5.1.11 Affärskunskaper  
 
De etablerade företagen fick affärskunskaper om den ryska marknaden genom att vara på plats i 
Ryssland för att se verkligheten, studera marknaden eller vände sig till det svenska Exportrådet 
som hjälpte företag att göra marknadsanalyser. De studerade vilka möjliga kunder som de kunde 
få, vilka konkurrenterna var, om det fanns några, hur de arbetade och vilka produkter de sålde. 
Efter att företag har studerat marknaden har de kommit fram till att konkurrensen är hårdare i 
Ryssland än den är i Sverige men samtidigt är det en kraftig tillväxt på marknaden och än så 
länge finns det platser för flera konkurrenter. De flesta tillfrågade företag har studerat den ryska 
marknaden noga och sedan fattat beslut om etableringen. Hos en del av studerade företag är 
kunder internationella stora företag och andra säljer till privata personer.  
 
Den hypotesen om brister i affärskunskaper ökar internationaliserings kostnader stöds i 
praktiken. Ett tydligt exempel på detta är Fleur de Santé som satt lite för höga priser på sina 
produkter följden blev att företaget inte fick den starten som företaget hoppades på i början. 
Företaget har kanske inte studerat noga konkurrenternas priser för att kunna se i vilken prisklass 
deras produkter kunde ligga på marknaden. Ett annat exempel på företag som inte studerat 
marknaden, kunder, konkurrenter är Svenska Östersjökompagniet AB. Det kostade företaget 
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pengar vilket det inte skulle ha behövt om företaget varit noga med sina marknadsanalyser. Det 
samma gäller för Thermotech vilka själva erkände att om de skulle ha lagt pengar och tid på att 
studera marknaden skulle de ha undvikit de misstag som gjorts. 
 
Men trots att marknaden är stor och har hög potential skall företag inte hoppas på att det blir lätt 
att gå in på marknaden med sina produkter/tjänster och erhålla snabba vinster. Företag ska vara 
medvetna om att det kostar stora pengar att etablera sig i Ryssland och att det kan ta från ett till 
tre år innan investeringen börjar löna sig Etableringen på den ryska marknaden kräver stora 
resurser. Alla studerade företag höll med om att ju mer man känner till marknaden desto färre 
misstag görs och desto mindre drar man på sig onödiga kostnader.  

5.1.12 Institutionskunskaper  
 
Enligt hypotesen leder brister i institutionskunskaper till ökade internationaliseringskostnader. 
Men i de här fallen medför olika oklarheter och otydligheter i regelverket större kostnader hos 
företag även om företag skaffar den typen av kunskaper. Det kan ändå dyka upp någonting nytt. 
Alla intervjuade företag hade sagt att mutor existerar i det ryska samhället. Inga av dessa företag 
har råkat ut för den typen av korruption. Korruptions omfattning beror på vilken bransch företag 
befinner sig i. Vissa branscher som kasino, nattklubbar och olja kan vara mer korrumperade än 
de andra. Men trots så stora oklarheter i regelsystemet, stor byråkrati och att korruption råder i 
vissa branscher har inte det avskräckt alla dessa företag från etableringen i Ryssland. Som Sven 
Lexner har sagt under intervjun ”Korruptionen är inte etableringshinder, men däremot byråkratin 
är det största hindret för den ryska utvecklingen”. 
 
Även kulturen och språket är en väldigt viktig del i institutionskunskaperna. När företag vill ge 
sig på en annan marknad måste de lära sig om kulturen och språket för att kunna förstå anställda, 
deras tänkande och arbetssättet. Alla intervjuade företag har studerat och lärt sig om den ryska 
kulturen och språket för att kunna förstå den ryska affärsprocessen. Trots att så många av dessa 
tillfrågade företag har sagt att Ryssland är en närmarknaden så skiljer sig den ryska 
affärsprocessen markant från den svenska. Ryssarna är vana att arbeta i hierarkiska 
organisationer i vilka underanställda förväntar sig att chefen är den som kan allt och bestämmer 
över allting. Anställda i ryska organisationer ser inte helheten, att man ska jobba tillsammans och 
försöka lösa olika problem som uppstår på vägen. Att man ska försöka hitta orsaker till 
uppkomsten av olika problem. Men ryssarna ser inte organisationer på det sättet istället 
konstaterar de bara att de har gjort något fel utan att åtgärda. Andra svenska företag som Fleur de 
Santé, Advacom, Terrakultur har svensk ledning för att kunna föra in den skandinaviska 
affärskulturen och lära ryssar hur västeuropeiska företag arbetar. Företag vill lära sina anställda 
att lösa olika problem och inte vänta på att chefen ska göra det. Men många företag har sagt att 
det inte går att agera svenskt på den ryska marknaden utan där måste företag agera som företag 
gör i Ryssland det vill säga svenska företag måste lära sig den ryska affärskulturen.  
 

5.1.13 Normer och värder ingar  
 
Trompenaars påstår att varje kultur har sina normer och värderingar. Normer är uppfattning av 
en grupp av individer om vad som är ” rätt”  och ” fel” . Utveckling av normer sker på formell nivå 
och informell nivå. Värderingar, enligt Trompenaars, kan bestämmas i definitionen av ”bra och 
dåligt” . Den är relaterat närmare till gruppernas ideal. Normer reflekterar gruppvärderingar.  
 
I sin intervju berättade Lejf Nyström att svenskarna är väldigt konservativa och det är enormt 
tröghet att få människor satsa på Ryssland. Det är ” rätt”  för svenska samhälle att vara mer 
konservativt och följa de gamla uppfattningarna om Ryssland och den ryska marknaden. Det 
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finns kvar de gamla minnena om kommunism och ostabilt ekonomisk situation i Ryssland. 
Samtidigt började ryssar att lära sig de nya varumärken och skapa kunskaper om de 
internationella företag som har etablerat sig i Ryssland. Det betyder att värderingar i Ryssland 
förändras när det gäller trender eller mode. Det är som skiljer sig från Sverige att man ska aldrig 
betala pengar till någon innan arbetet är gjort i Ryssland, trots att det finns ärliga människor 
också, men ryska normer är att inte lita på varandra. Enligt Sven Lexner är ryssar mycket 
misstänksammare än svenskarna är och man litar inte så gärna på en person innan man lär känna 
denna.  
 
Enligt intervjun med Fler de Santé är det viktigt att man ska ha respekt för varje lands seder, 
bruk och människornas värderingar. Man ska försöka förstå så mycket man kan och ha respekt 
för det. Det är svårt att tro att man kan agera på ett svenskt sätt i Ryssland, där agerar man på ett 
ryskt sätt. Detta visar att företaget som har förståelse och följer landets normer och värderingar 
kan lättare anpassa sig till de nya marknaderna.       
 
Personliga relationer spelar mycket viktigare roll i Ryssland än de gör i Sverige, berättade 
Anders Andersson. Sådana relationer har mycket högre värde eftersom då kan man mera lita på 
varandra och skapa långtidsrelationer med ömsesidiga intressen.  
 

5.1.14 Internationella kunskaper  och kostnader  
 
Internationaliseringsprocess kostnader beror inte bara på affärs och institutionella kunskaper utan 
även också på hur företag organiserar etableringen. Tidigare erfarenheter av 
internationaliseringen underlättar organiseringen av nya etableringar och minskar därmed 
misstag och kostnader.  
 
De flesta av de tillfrågade företagen har haft tidigare erfarenheter av internationaliseringen. För 
en del var Ryssland deras första etableringsmarknad, men de har jobbat tidigare på den ryska 
marknaden. Tidigare erfarenheter av internationaliseringsprocesser hjälper företag förstå vilka 
steg som företag måste göra vid etableringen enligt Svenska Östersjökompagniet AB. Men enligt 
Thermotech och Svenska Östersjökompagniet AB är Ryssland annorlunda från till exempel den 
västeuropeiska marknaden och skiljer sig mycket åt. Företag förstår principen hur de ska gå 
tillväga, men när det gäller olika detaljer som till exempel myndigheter, lagstiftning så är det 
olika för varje land.  
 
VD: n för Terrakultur Marika Waern har en stor erfarenhet av etableringar eftersom hon har 
tidigare etablerat och byggt kontor på olika håll i världen. Dessa erfarenheter har hjälpt henne att 
etablera ett bolag i Ryssland utan några som helst problem till och med lagstiftningen inte har 
varit något större problem vilken de flesta företag upplevt annorlunda.  
 
Däremot hade Advacom ingen erfarenhet av internationaliseringsprocessen sen tidigare. De har 
jobbat på den ryska marknaden tidigare som säljare. Vid etableringen har företaget gjort en del 
misstag som har kostat Advacom extra pengar som till exempel att de försökt föra in maskiner 
till Ryssland utan att ha något bolag där. Den rätta vägen är att öppna ett bolag först i Ryssland 
och sedan föra in saker.  Tidigare internationaliseringskunskaper underlättar till en viss del 
etableringen i andra länder men internationaliseringsprocessen skiljer sig från land till land. Den 
tredje hypotesen om att brister i internationaliseringskunskaper medför större kostnader i 
internationaliseringsprocessen stöds i praktiken. Det blir ännu lättare för företag med 
internationella erfarenheter att etablera sig på andra marknader.  
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5.1.15 För flyttning av produktion till den utländska marknaden 
 
Innan företag etablerar sig på utländska marknader säljer de först sina produkter på 
hemmamarknaden vilket de flesta studerade företag har gjort, skriver Verner i sin internationella 
produktlivscykeln teori.  Förutom Advacom som tillverkar och säljer nätverkskablar med rysk 
standard i Ryssland men även exporterar till Skandinavien med europeisk standard.  
 
När produkten börjar gå bra på den utländska marknaden kan företag börja överväga att flytta 
tillverkningen till det landet, men om transport och produktionskostnader blir lägre på 
hemmamarknaden kommer företag att fortsätta med sin tillverkning där.  
 
Inga av dessa studerade företag har flyttat sin produktion från Sverige till Ryssland. Thermotech 
har legotillverkningen av vissa komponenter i Ryssland, men detta beror på för att undvika dyra 
tullavgifter på sådana komponenter som aluminium och plåt. Ett annat företag Systemair som har 
funderingar på att börja tillverka i Ryssland. Anledningen till detta är att vara nära marknaden 
och sänka transportskostnader eftersom vissa produkter har höga transportkostnader. 
 

5.1.16 Produktlivscykel på den utländska marknaden 
 
Enligt internationella produktlivscykeln teori kan produkter gå igenom olika eller samma 
livscykel stadium. Linden International AB, Terrakultur, Fleur de Santé, Svensk 
Östersjökompagniet, Thermotech, Systemair säljer samma produkter i Ryssland som på 
hemmamarknaden. 
 
Hos olika studerade företag har produkter olika produktlivscykel. Hos Fleur de Santé, Linden 
och Systemair befinner sig produkterna i samma fas som de gör i Sverige det vill säga de går 
igenom samtidigt process. Men däremot hos Thermotech befinner sig produkterna i 
mognadsfasen i Sverige och bara i introduktionsfasen i Ryssland. Företagets produkter på den 
ryska marknaden är ganska nya och okända men de närmar sig tillväxtfasen. Företaget har även 
utvecklat nya produkter för den ryska marknaden men det visade sig att de är också gångbara i 
Sverige. 
 

5.1.17 Övr igt 
 
En del faktorer stöds inte av teorin vilket har framkommit vid intervjuarna. Vid etableringen på 
den ryska marknaden, är förutom de faktorer som finns med i teorin också viktigt att tänka på 
vart det är bäst att etablera sitt företag geografiskt. De flesta intervjuade företag valde att etablera 
sig i Moskva och Sankt Petersburg men Ryssland är ett stort land och det finns flera tätbefolkade 
städer. Vid etableringen är det viktigt att tänka på om det finns Universitet eller andra lärosäten 
för att kunna ha tillgång till kompetent personal. Samtidigt åker man en bit från Moskva och 
Sankt Petersburg blir arbetskraften billigare. Det är också lättare att påverka myndigheterna i 
mindre städer och få hjälp av dem. 
 
En annan faktor är snarare psykologisk än ekonomisk. Det krävs också en mental styrka för 
etableringen i Ryssland. Svenska företag är vana vid ordning och reda hos myndigheter. I 
Ryssland krävs det en stor tålighet. Att göra affärer i Ryssland är ganska frustrerande med alla 
otydliga regler och ohjälpsamma myndigheter.
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6 Slutsatser  
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har dragit utifrån analysen.  

6.1 Hur ser den ryska marknaden ut från det svenska företagets perspektiv? 
 
Innan företag ska etablera sig på den nya marknaden skapar de sig kunskaper om det nya landet. 
Deras kunskaper utvecklas genom de lärande processer som sker vid etableringen.  
 
Enligt alla studerade företag är Ryssland en stor och dynamisk marknad. Ett land med enorm 
potential i vilket finns folk med mycket pengar. Ryssland är en tillväxt marknad med ökande 
levnadsstandard och köpkraft. Det gör att efterfrågan ökar på olika produkter och tjänster. Än så 
länge finns det utrymme för 5-10 års tillväxt av produktionskapacitet. Många av de etablerade 
företagen har upplevt hårdare konkurrens på den ryska marknaden än det är i Sverige. Men det 
finns plats för att flera aktörer ska kunna komma in och etablera sig på marknaden på grund av 
att det utbud av varor och tjänster som finns idag inte räcker till.  
 
Att hitta kompetenta anställda är inga stora problem i Ryssland. I Moskva och Sankt Petersburg 
är arbetskraften är inte den billigaste. Alla tillfrågade företag är nöjda med sina ryska anställda. 
Ryssarna upplevs som snabb lärda, duktiga och smarta förhandlare/affärsmän. Det är fortfarande 
problem med engelska språket eftersom det är inte så många som kan engelska än.  
 
Företag som ska etablera sig i Ryssland ska inte tänka på att erhålla snabba vinster och tjäna 
stora pengar redan från början. Det är kostsamt att etablera sig i Ryssland och det kan ta från ett 
till tre år innan företags investering vänder sig åt det positiva hållet. Investeringen i Ryssland 
kräver stora resurser och en noggrann organisering.    
 
Att studera den ryska marknaden är kanske inte den lättaste uppgiften för företag. Det går inte att 
studera den på samma sätt som man gör i Sverige eftersom det är svårt att hitta tillförlitliga 
uppgifter hos olika myndigheter. Därför är det den mest lämpliga att åka för att se och studera 
marknaden själv, samtidigt skaffa olika kontakter. Etableringen utan kontakter är ingen lätt 
uppgift i Ryssland. Om företag träffar de rätta kontakter redan från början av sin etablering eller 
innan blir det mycket lättare att göra rätt och undvika onödiga misstag som kostar pengar.  
 
Det är vanligt med korruption i Ryssland. Vissa branscher är mer korrumperade än de andra, 
men korruptionen har inte avskräckt de svenska företagen från att etablera sig på den ryska 
marknaden. Däremot är byråkratin mer omfattande i Ryssland än i Sverige. Trots att Ryssland är 
en närmarknad till Sverige skiljer sig sättet att göra affärer på. Affärerna görs på ett mer 
personligt sätt. 

6.2 Vilka faktorer är viktiga vid etableringar av de svenska företagen? 
 
Vid etableringen på den ryska marknaden är det viktigt att skapa sig kunskaper om landet, 
marknaden och myndigheter. Innan etableringen ska företag studera marknaden, hur den ser ut, 
vilka konkurrenter som kan finnas och om det finns några. Om det kan finnas efterfråga på 
produkter/tjänster, vilka framtida kunder kan vara. Om produkter/tjänster passar till den ryska 
marknaden. Samtidigt är det väldigt viktigt att samla information om landets myndigheter, hur de 
arbetar, vilka lagar och regler som existerar och gäller. Genom att ta reda på de typerna av 
information kan företag underlätta sin internationaliseringsprocess och göra färre kostsamma 
misstag. 
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En annan faktor som är oerhört viktig vid etableringen är att studera den ryska kulturen och 
eventuellt det ryska språket. De ryska och svenska affärskulturerna skiljer sig mycket åt. Genom 
förståelse av kulturen är det lättare att förstå kundernas behov och förväntningar. Om företag 
visar förståelse och respekt för kulturen blir de accepterade på den nya marknaden. Språket 
hjälper företag att skaffa kontakter med den lokala befolkningen eftersom kontakter är oerhört 
viktiga i Ryssland. 

6.3 Vad bör små och medelstora företag tänka på när de vill etablera sig på den ryska 
marknaden? 

 
Innan etableringen är det många faktorer som företag måste tänka på som till exempel resurser, 
institutions-, affärskunskaper, organisering av etableringen, kulturella barriärer, kontakter och 
personal.  
 

• Företag måste studera marknaden noga innan de fattar beslut om etableringen. Helst ska 
företag åka själva till Ryssland och studera marknaden eller anlita Exportrådet. När det 
gäller juridiska aspekter är det bättre att anlita advokatbyråer. 

 
• Ryssland är ett byråkratiskt land. Företag måste vara noga med att ta reda på gällande 

regelverk. 
 

• Företag måste skapa kontakter med den lokala befolkningen. Kontakterna underlättar 
allting. 

 
• Etableringen är resurskrävande. Företag måste ha kapital och det tar lång tid.  

 
• Svenska företag som ska jobba med Ryssland eller ansvara för den ryska marknaden 

måste lära sig den ryska kulturen och kanske det ryska språket om företaget vill att 
svenskarna ska driva företag i Ryssland. Annars går det också bra att anställa ryssar i 
ledningen eller management.  

 
• Affärskulturerna skiljer sig åt mellan Ryssland och Sverige. Ryssarna gör affärerna på ett 

mer personligt sätt. De vill först lära känna företag.  
 

• Engelska är fortfarande ett problem, men det går att hitta de som kan engelska. Däremot 
engelskt talande arbetarna är omöjliga att få tag på. 

 
• Företag ska vara beredda på att betala för kompetent arbetskraft. 

 
• Organisationerna är hierarkiska i Ryssland. I vilka förväntar anställda att chefen är den 

som kan allt och bestämmer över allting. Anställda har svårt att se helheten inom 
organisationen.  

 
• Svenska produkter som finns på hemmamarknaden går att sälja även i Ryssland, men 

vissa produkter kan vara svårare att sälja på den ryska marknaden.  
 

• Genom att studera marknaden och ta reda information om regelverket kan företag göra 
färre misstag och minska sina etableringskostnader. 

 
• Vid etableringen se inte Moskva och Sankt Petersburg som de enda ställe att etablera sig 

i. Det finns andra tätbefolkade städer i vilka finns det gott om billigare arbetskraft. 
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• För att företag ska kunna etablera sig i Ryssland krävs det tålamod och styrka. 
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7 Egna kommentarer  
 
Ryssland är ett stort och intressant land som är ganska geografiskt nära Sverige. Det har stora 
naturtillgångar och stor befolkning vilket, från ett ekonomiskt perspektiv, är en enorm marknad. 
Under en lång tid var det omöjligt att komma på den kommunistiska marknaden för de utländska 
företag, Sovjetunionen satsade på att ha planekonomi, som ledde till att det fanns mest 
rysktillverkade varor på marknaden.  
 
Efter flera ekonomiska kriser som Ryssland upplevde på ganska kort tid, skedde det en stor 
utveckling och tillväxt. Marknaden blev tillgänglig för alla utländska företag och Ryssland 
visade sitt intresse till utländska investerare. På grund av historiska skäl och olika hinder tror 
många företag att det kan vara svårt att komma in på den främmande marknaden och hitta sin 
nisch där. Intervjuerna som samlades in i detta arbete visade att det trots allt finns stora 
möjligheter på den nya marknaden.  
 
När ett företag tar beslut om sina nya etableringar, är det alltid tid och resurskrävande. Men om 
man planerar allt rätt och förbereder grunden för etableringen, kan det gå lättare och samtidigt 
kan misstag och onödiga kostnader undvikas.  
 
Det är viktigt att studera marknaden och samla in all nödvändig information innan företaget gör 
några misstag. Som många företag rekommenderade är det bästa sättet att utveckla sina 
kunskaper om landets marknad att kontakta Exportrådet. De kan hjälpa till med fullständiga 
rapporter angående de områden som är viktiga för varje enskilt företag för att kunna planera 
strategier och agerande. För att får mest korrekt information angående lagstiftning och 
myndighetsarbete kan man välja att kontakta och samarbeta med ryska eller svenska 
advokatbyråer som finns i Ryssland. Enligt intervjuer är det säkrare att ta hjälp av svenska 
advokatbyråer, men det kostar extra.  
 
Från början är det också viktigt att förstå att det finns skillnad mellan rysk och svensk kultur och 
mentalitet, som kan påverka hela verksamheten och etableringsprocesser. För att kunna lära sig 
den ryska kulturen och skaffa en egen uppfattning om den ryska mentaliteten, hade många 
svenska chefer besökt Ryssland flera gånger och fortsätter att resa ditt några gånger per år. Det 
bästa sättet att lära sig de viktigaste saker om mentalitet och kultur är att umgås med ryssar, 
anställa ryssar eller de svenskar som hade redan bott och jobbat där och hade en viss 
arbetslivserfarenhet i landet. Genom personliga kontakter är det lättare att göra affärer i Ryssland 
och skapa företagets nätverk. Många svenskar hade lärt sig ryska för att undvika 
kommunikationsproblem, för att det är inte så många i Ryssland som kan engelska. Språket är 
också ett sätt att vara närmare till en annan kultur och mentalitet.  
 
Intervjuer visade att det finns mer för- än nackdelar med etableringen i Ryssland. Det finns stora 
hinder som företaget måste vara beredda att kämpa emot, som t ex tullen, byråkrati, mutor och 
kulturskillnad. Men om företagsledningen är medveten om de problem och kan förbereda sig 
innan problem uppstår båda med mycket viktigt information och skaffat erfarenhet, blir dem det 
lättare att stå emot. Som fördelar inser vi att en stor del av rysk befolkning är välutbildade och 
intelligenta, detta kan skapa en viktig resurs och konkurrensfördel för företaget. De kan jobba 
hård och ta ansvar på sig. Det som är mindre bra är att billig arbetskraft har väldig dålig kvalitet 
på sitt arbete, man måste betala bra för att kunna anställa rätt personal. Det som vi tycker skulle 
vara bra att veta är att lönerna varierar från region till region, detta kan företag ta hänsyn till när 
de till exempel ska satsa på tillverkningen och produktion. Samtidigt är arbetsgivaravgifterna 
mycket lägre än i Sverige.  
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Det som också är bra är att ryssar har en stark positiv attityd till svenska företag och deras 
produkter. Ryktet om högt svensk kvalitet är känt runt om hela Ryssland. I dagens Ryssland är 
medelklassen inte så stor än, men den är på väg att öka. Samtidigt som skillnaden mellan rika 
och fattiga är ganska stor. Men tendensen i Ryssland ändrade sig till att båda rika och fattiga 
började räkna pengar. De är beredda att betala extra men får mer kvalitet för sina pengar. Som 
ryskt ordspråk säger: ”Den som snålar – betalar två gånger” , det betyder att den som snålar på 
något måste sedan köpa det en gång till och i slutpriset blir det mycket högre än om man skulle 
köpa något bättre men lite dyrare i början.  
 
Vi tycker att Ryssland har stor framtid och de företag som vågar komma fram ditt ska satsa 
långsiktigt. Rysk mentalitet kommer att förändras med tiden eftersom det växer nya generationer 
av människor som hade inte upplevt Sovjet Unions tider. De får växa upp i ett öppen och 
demokratisk samhälle och detta kan påverka deras sätt att leva och agera. De får resa utomlands 
mycket och träffa olika nationaliteter, där får de uppfattningar om kvalité, service och detta kan 
utforma deras smak. Därför inser vi att ryska konsumenter kommer att få mer uppfattning om 
den europeiska kvalitén av varor och tjänster.  
 
Den svenska marknaden är inte så stor i jämförelse med den ryska. De företag som var i 
undersökningen agerar bara i de största städerna av Ryssland, Moskva och Sankt Petersburg. 
Men det finns övriga Ryssland, som man ska inte glömma bort. Där finns också efterfråga och 
pengar.  
 
Vi, som har bott både i Sverige och Ryssland tillräckligt mycket för att kunna lära oss både 
kultur och språk anser att trots alla skillnader och motsatser har vi mycket gemensamt. Därför 
kan man lära sig att kompromissa genom att skapa en djup förståelse och respekt för varandras 
kultur, detta gäller även affärskulturen. Det kanske skiljer sig åt hur ryska och svenska affärsmän 
utför affärer, men om de följer affärsetik och respekterar varandras åsikter kommer det att 
fungera bra.  
 
Språket är fortfarande ett stort hinder men det kommer nya generationer som förstår att utan 
engelska är det svårt att kommunicera med andra länder eller affärspartner. Studier visade att det 
var många svenskar som hade lärt sig ryska för att kunna klara sig utan tolk. I dagens Ryssland 
kommer det mer och mer förståelse av behov i språkkunskaper och många ungdomar satsar hård 
på att lära sig engelska, som internationellt språk. Därför tror vi att det blir lättare i framtiden för 
utländska företag att klara sig bara med engelska i Ryssland.  
 
Våra studier visade att trots alla problem och hinder som finns i Ryssland ska företag satsa på att 
etablera sig där. Det är en stor och geografisknära marknad som erbjuder många möjligheter till 
alla internationella företag. Det finns olika kundgrupper och typer av efterfråga på varor och 
tjänster. Många ryssar har pengar som de vill spendera istället för att spara på grund av hög 
inflation och ökande prisnivåer. Samtidigt kommer andra internationella företag att etablera sig, 
och det betyder inte bara konkurrens utan också efterfrågan på svenska produkter när det gäller 
till exempel byggindustri och rådgivning. Tullavgifter är höga och krångliga, men det finns olika 
möjligheter att hantera det, här spelar informationens tillgänglighet en väldigt viktigt roll, det vill 
säga att företag måste ha tillräckligt med information för att inte få några problem med tullen. 
 
Det uppstår en annan fråga, om det är så lönsamt och effektivt att satsa på tillverkningen i 
Ryssland. Tyvärr fick vi inte tag på de svenska företag som hade investerat i produktion i 
Ryssland. Men de som har en del av produktionen i Ryssland berättade att det är inte mycket 
billigare att ha tillverkningsverksamhet i Ryssland. Kvalificerad arbetskraft kostar ungefär lika 
mycket som i Sverige, men det är bara arbetsgivaravgifter som är mindre i Ryssland. Det är 
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kanske lönsammare att satsa på långsiktig tillverkning för att undvika transportskostnader och 
tullavgifter men det kanske kommer en dag när tullar försvinner eller minskar i storleken.  
 
Vi tycker att svenska företag måste titta lite in i landet som den innersta delen av Ryssland och 
Sibirien. Mitt i Ryssland är arbetskraften är inte så dyr, arbetslösheten är större och lokaler är 
billigare. Företag får en del av transportkostnader, men företag kan jobba båda mot 
huvudstäderna som Moskva och Sankt Petersburg och samtidigt transportera varor till Sibirien 
där det finns pengar och en stor efterfrågan på högkvalitativa svenska varor. Om man tänker 
långsiktigt kan sådana produktionsfabriker förbättra den ekonomiska situationen i övriga 
regioner av Ryssland och vara lönsamma för svenska företag. 
 
Det viktigaste tips för alla som funderar på att etablera sig i Ryssland är att satsa på insamling 
och bearbetning av information. Detta kan spara mycket tid och resurser och hjälpa företag att 
planera sin etableringsstrategi på det mest kostnadseffektiva sättet. 
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Bilaga 1 
 

1. Varför har Ni valt att etablera sig i Ryssland och är inte i något annat land l Östeuropa? 
Eller varför har Ni valt att etablera sig i Ryssland? 

2. När började Ni fundera om etableringen i Ryssland? När började Ni verka där? 
3. Hur har Ni skapat kunskaper om den ryska marknaden dvs. hur ska man gå till väga för 

att kunna etablera sig där? 
4. Hur har Ni skaffat informationen om ryska myndigheter, vilka regler som gäller? 
5. Hade Ni någon kontakt med Ryssland innan etableringen? Eller är det någon som har haft 

kontakter där? Eller har gjort affärer med Ryssland tidigare? 
6. Har Ni åkt själva till Ryssland för att skaffa kontakter? 
7. Har Ni eller har haft kontakter med bara svenskar/ryssar eller med både och?  
8. Har dessa kontakter hjälpt Er att etablera sig i Ryssland? 
9. Hur viktigt är det med kontakter i Ryssland? 
10. Hur hittade Ni ledaren för den ryska verksamheten som kunde förstå den ryska 

marknaden, affärskultur? Var det svårt att hitta arbetskraften till företaget?  
11. Hur förstod Ni att Era resurser (produkter, tjänster) passar till den ryska marknaden? 
12. Innan Ni har gett sig på den ryska marknaden studerade Ni den ryska marknaden och 

samlade kunskaper om kunder, konkurrenter och efterfrågan på Era produkter/tjänster. 
Hur ser den ryska marknaden ut för Era produkter/tjänster? Finns det efterfrågan på 
produkter/tjänster? Vilka är Era kunder? Finns det många konkurrenter? 

13. Är konkurrensen hårdare i Ryssland än i Sverige? eftersom det är företag från hela 
världen som etablerar sig i Ryssland. 

14. Tror Ni genom att ta reda informationen om marknaden, kunder, konkurrenter och 
efterfrågan innan etableringen har underlättat Er internationaliseringsprocessen?  Har den 
informationen hjälpt Er att undvika osäkerhet, onödiga kostnader och göra färre misstag? 

15. Hur fick Ni reda om den ryska lagstiftningen? Hur den tillämpas i praktiken och vilka 
regler som gäller? Hur landets myndigheter fungerar? 

16. Har den ryska byråkratin inte avskräckt Er från etableringen? Är det vanligt med mutor i 
dagens Ryssland?   

17. Genom att ta reda informationen om lagstiftningen, myndigheter har det hjälpt Er att 
undvika onödiga kostnader och göra färre misstag? Har det underlättat Er 
internationaliseringsprocess? Var Ni noga med att samla in informationen i förväg och 
förberedda Er om olika svårigheter som kunde ha uppstått vid etableringen? 

18. Har företaget tidigare erfarenheter från internationaliseringen? Vet Ni hur man 
organiserar en etablering i ett annat land? Berätta lite hur Ni har organiserat Er 
etableringsprocess. Vilka problem och kritiska händelser som har uppstått i samband med 
etableringen?  

19. Om företag har internationaliserings kunskaper sedan tidigare. Har dessa kunskaper 
underlättat Er etableringsprocess i Ryssland? Dvs. organisering, planering. Hur länge har 
Ni verkat internationellt?  

20. Är det viktigt att kunna den ryska kulturen och språket innan man ger sig på den ryska 
marknaden? Hur har Ni skaffat kunskaper om den ryska kulturen? Är det nödvändigt att 
kunna det ryska språket eller klarar Ni Er med bara engelska? 

21. Säljer Ni samma produkter som på hemmamarknaden eller utvecklar Ni helt nya 
produkter för den ryska marknaden? Om Ni säljer helt nya produkter på den ryska 
marknaden tror Ni att dessa produkter går att sälja på den svenska marknaden? 

22. Har Era produkter nått mognads fasen i Sverige? Befinner de sig i en introduktions eller 
tillväxt fasen i Sverige? Eller går produkterna samtidigt igenom samma faser som i 
Sverige och Ryssland dvs. parallellt? 
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23. För tillverknings företag. Har Ni flyttat Er tillverkning från Sverige när Ni insåg att Era 
produkter börjat expandera i Ryssland? 

24. Har Ni flyttat tillverkning på grund av billigare arbetskraft eller på grund av någonting 
annat? Anledningen till att Ni har flyttat tillverkningen? 

25. Rekommenderar Ni svenska företag att etablera sig på den ryska marknaden? 
26. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med etableringen i Ryssland? 
27. Hur ryssarna uppfattar svenska produkter/tjänster och svenska företag?  
 
 

 
 
 


