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Sammanfattning 

Syfte: Att utveckla kunskap om utmaningar och nyttan av tidigare internationell erfarenhet 
i samband med företagsetableringar i Ryssland, med fokus på svenska tillverkande företag 
och speciellt fallet Leax. 

Metod: För att uppfylla syftet har vi genomfört sex stycken intervjuer med representanter 
från svenska tillverkningsföretag med närvaro i Ryssland, en med Svenska exportrådet i 
Ryssland och en med advokad Lars Davidsson. Företagen är i olika branscher och har 
etablerat sig på den ryska marknaden med varierande strategier.  

Teorier: De teorier den här uppsatsen avhandlar är Edith Penroses forskning om objektiv- 
och erfarenhetsbaserad kunskap, Johanson och Vahlnes IP-modell samt Johanson, 
Blomstermo och Pahlbergs Nätverksmatrix.   

Resultat: De främsta utmaningarna som svenska företag upplever på den ryska marknaden 
är: Vikten av att hitta duglig arbetskraft och att integrera dessa med företagskulturen, att 
hantera tullar, byråkrati och landets juridiska miljö, att komma i kontakt med bra 
samarbetspartners, underleverantörer och kontakter i offentlig sektor samt att välja den 
mest lämpliga regionen för sin verksamhet. Vilka av dessa faktorer som betonats mest från 
våra respondenter har också varierat beroende på företagets strategi i landet. Vid frågor 
rörande val av strategi i Ryssland så väger inhemsk efterfrågan på produkten i fråga samt 
dess tullsatser in mest i valet mellan export och inhemsk produktion. 

Slutsats: De slutsatser vi dragit av vårt arbete är att tidigare internationell erfarenhet 
hjälper till viss del men att den inte bör överskattas vid en rysslandsetablering. Den ryska 
marknaden beskrivs som mycket oförutsägbar och annorlunda jämfört med andra 
marknader. Istället är företagets utvecklade kontaktnät från tidigare utländska etableringar 
en värdefull tillgång. 

Rysslands beskrivs också som en riskfylld marknad och vår slutsats är att vissa 
internationaliseringsteorier inte är tillräckligt utvecklade för att beskriva alla de steg som ett 
företag bör genomgå vid en etablering i Ryssland.  
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1. Introduktion 

I den här delen kommer vi att introducera läsaren för vårt val av ämne. Vi kommer  

skriva kort om syftet med uppsatsen samtvåra frågeställningar. Vi kommer också ta upp 

våra frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Idag finns det cirka 400 svenska företag registrerade i Ryssland. 25 procent av dessa företag 
är inom produktion och över 60 procent av de totala antalet svenska företag har gått in på 
marknaden under 2000-talet. Enligt Exportrådets senaste ”affärsklimatstudie” från 2011 
(Exportrådet, 2011) anser 88 procent av de nuvarande företagen i landet att de, i egenskap 
av att vara svenskar, uppfattas positivt eller mycket positivt. Sedan den tidigare 
affärsklimatsstudien som färdigställdes 2008 (Exportrådet, 2011) uppfattar de svenska 
företagen i Ryssland också att en rad kritiska faktorer är mer lätthanterliga idag och att 
varannat bolag planerar att expandera sin ryska filial. Även på central, politisk nivå stärks 
Sveriges förbindelser med Ryssland (Utrikesdepartementet, 2008). 

Den positiva attityden och den positiva utvecklingen till trots visar samma 
affärsklimatsstudie att det finns en hel del utmaningar på den ryska marknaden. Svenska 
företag finner det bland annat svårt att hitta pålitliga samarbetspartners, hantera 
språkbarriären samt byråkratin och personaltillsättningen. Utöver detta finns det en 
utbredd oro över bland annat banksystemets pålitlighet och plötsliga prisförändringar. 

Vårt intresse för Ryssland uppkom då vi kom i kontakt med Leax Group. Leax är ett 
svenskt tillverkningsföretag med långtgående planer på att etablera sig i Ryssland med en 
egen fabrik. Som en ny aktör på en, för Leax, outforskad marknad befinner sig nu företaget 
i stadiet ”informationsinsamling”. Den ryska marknadens komplexitet i kombination med 
dess potential fascinerar oss och vi såg den här uppsatsen som ett bra tillfälle att öka våra 
kunskaper inom området.  

På uppdrag av Leax Group avhandlar den här uppsatsen vilka kritiska faktorer svenska 
tillverkande företag generellt upplever på den ryska marknaden och varför. Studien 
omfattar alla de affärsområden där man som svensk aktör på grund av kulturskillnader eller 
ovetskap om lokala seder och regelverk kan uppleva problematiska. Resultaten kommer att 
komplettera Leax kunskapsinsamling och förhoppningsvis bidra med fakta som annars 
blivit förbisedda. 

Studien bygger på intervjuer med representanter från ett antal svenska tillverkande företag 
och organisationer med närvaro i Ryssland. I intervjuerna beskriver vi dessa representanters 
intryck, erfarenheter och uppfattningar om vad de upplevt som utmanande i Ryssland och 
var eventuella fallgropar finns. Företagen i studien finns i olika branscher och med olika 
strategier och livslängd i landet. Då samtliga företag i studien, inklusive Leax, har tidigare 
internationell erfarenhet från andra länder utöver Ryssland omfattar studien ett teoretiskt 
ramverk med olika kunskapsteorier. Vi vill i och med studien, utöver de kritiska faktorerna, 
bilda oss en uppfattning om hur användbar erfarenheter och kunskaper från tidigare 
utländska etableringar är på den ryska marknaden. Kan tidigare erfarenheter mildra de 
kritiska faktorerna eller råder helt nya förutsättningar?    

Målet är att uppsatsen skall ge rådgivning till Leax men också vara av intresse och kunna 
appliceras på andra svenska tillverkande företag som känner en osäkerhet kring vad som 
komma skall när det finns en vision om att gå in i Ryssland. 
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1.2 Problematik 

Ända sedan Adam Smith skrev ”The Welth of Nations” så har nya teorier utvecklats om 
hur handel mellan länder påverkar och ger möjlighet att konsumera mer än vad respektive 
land hade kunnat göra om det endast tillverkat produkter inom det egna gränserna. 
Vi har valt att skriva om ett svenskt företag som ska etablera sig i Ryssland. Ryssland är en 

av världens största ekonomier enligt The Richest (2011). Men att gå in i ett så stort land 
som Ryssland med sådana möjligheter är inte helt enkelt. Det finns många olika utmaningar 
som ett företag måste bemästra för att lyckas på marknaden. Allt från byråkratiska problem 
till mer kulturella skillnader. Var ligger de största problemen i att ta sig in på den ryska 
marknaden? Vi har försökt identifierat de utmaningar som svenska företag upplever både 
vid inledningen av sin rysslandsetablering samt när denna skall utvecklas och öka i 
omfattning. Utöver detta har vi försökt ge en bild av hur användbar tidigare internationell 
erfarenhet är för ett företag på den ryska marknaden. 

1.3 Syfte 

Att utveckla kunskap om utmaningar och nyttan av tidigare internationell erfarenhet i 

samband med företagsetableringar i Ryssland, med fokus på svenska tillverkande företag 

och speciellt fallet Leax. 

1.4 Frågeställning 

 Vilka är de främsta utmaningarna ett svenskt tillverkningsföretag upplever på den 
ryska marknaden? 

 Är tidigare internationell erfarenhet till betydande hjälp på den ryska marknaden? 

 Är befintliga internationaliseringsteorier tillräckligt omfattande för att appliceras på 
den ryska marknaden? 

1.5 Avgränsningar 

Då vårt arbete är avsett för Leax har vi valt att avgränsa oss till deras situation så mycket 
som möjligt. Våra avgränsningar har dock inte alltid kunnat vara så snäva som vi skulle 
önska. Då företaget vi skriver med är en underleverantör var första tanken att vi skulle rikta 
in oss främst mot svenska tillverkande underleverantörer i Ryssland. Dessa är dock av 
begränsad mängd i Ryssland, något vi återkommer till senare i uppsatsen. 

Då detta är ett arbete om svenska företagsetableringar på den ryska marknaden så har vi 
redan där två avgränsningar. Den första är att företaget skall vara svenskt. Företag som är 
grundande i Sverige eller styrs från Sverige faller inom vår ram. Företagen måste dessutom 
ha internationell erfarenhet från minst ett annat land.  

Den andra avgränsningen är att företaget ska finnas på den ryska marknaden. Anledningen 
till att vi valt den avgränsningen är för att det är den marknaden Leax ska etablera sig på. 

Vi har vidare bestämt oss för att endast undersökta tillverkande företag då de teorier vi 
använt oss av har kritiserats för att inte vara applicerbar på tjänsteföretag. Tjänsteföretag 
och tillverkande företag anses vara för olika av bland andra Grönroos (1999). Vi har 
däremot inte valt att avgränsa oss till endast företag som producerar i Ryssland med egen 
fabrik av två anledningar. Dels tror vi kunna kan få intressant information från företag som 
säljer i Ryssland men ännu inte tillverkar, dels har vi inte lyckats identifiera tillräckligt 
många företag som har produktion i Ryssland för att uppnå tillräckligt antal intervjuer som 
krävs som underlag för vår uppsats.  
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2. Om Ryssland 

I det här avsnittet kommer en kort beskrivning av företagandet i Ryssland. Fokus kommer att ligga på att 
beskriva dagens företagsklimat i landet, men även ekonomi, politik och historia är av vikt att känna till. 

2.1 Historia 

Privata företagsetableringar i allmänhet och internationella aktörer i synnerhet får, i ett 
historiskt perspektiv, ses som en relativt ny förekomst i Ryssland. Marknadsekonomi 
beslutades först i 1993 års konstitution vara vägledaren i det framtida Ryssland (Jonsson & 
Vendil Pallin, 2009). Ett nytt ekonomiskt system började ta sin form under Boris Jeltsins 
styre som den förste ryska presidenten efter Sovjetunionens fall. Ett system som i stor grad 
skulle bäras med hjälp av fyra huvudmål, nämligen: ekonomisk stabilisering, fri prissättning, 
privatisering och ett reformerat finansiellt system. I denna strategi var näringsfriheten en 
viktig hörnsten. Dock slog inte reformerna väl ut då introduktionen av dessa skedde i all 
för hög takt och marknaden inte hängde med (Jonsson & Vendil Pallin, 2009).  

Sedan början på 2000-talet har den makroekonomiska stabiliteten förbättrats i landet samt 
gett upphov till diverse företagsreformer. Bland annat infördes enhetliga skattesatser samt 
stimulanser för företagsbildning. Dock fanns det ett politiskt motstånd mot utländskt 
”intrång” i form av bland annat politik och ekonomi. Detta grundades främst på en rädsla 
för att rysk industri inte skulle vara tillräckligt konkurrenskraftig. 

Vladimir Putins före- och efterträdare Dmitrij Medvedev har under sin mandatperiod visat 
vilja att arbeta för ett bättre företagsklimat med minskad statlig inblandning. Enligt Jonsson 
& Vendil Pallin (2009) började antalet utländska direktinvesteringar att öka under mitten av 
2000-talet och låg 2007 på fyra procent av landets totala BNP.  

Antalet små- och medelstora företag utgör än så länge en mindre del av ekonomin jämfört 
med de flesta västerländska länder. Detta menar Jonsson & Vendil Pallin (2009) måste 
naturligtvis ses till bakgrund att Ryssland/Sovjetunionen för bara drygt två decennier sedan 
var ett näst intill totalt monopoliserat samhälle utan någon näringsfrihet alls. 

2.2 Politik 

Ryssland decentraliserades kraftigt efter Sovjetunionens fall och regionala ledare hade i 
början på 90-talet stora befogenheter . Efter år 1998 som präglades av politisk och 
ekonomisk turbulens har Ryssland enligt Jonsson & Vendil Pallin (2009) under nuvarande 
president Vladimir Putin steg för steg centraliserats och de regionala ledarnas inflytande 
minskat. Trots att reformerna har fått kritik för att inte passa ett så heterogent land som 
Ryssland så visar statistik från Världsbanken (Jonsson & Vendil Pallin, 2009) att 
statsapparaten har effektiviserats.  

Ur företagssynpunkt har en rad reformer gjorts under Vladimir Putins och Dimtrij 

Medvedev tid vid makten enligt Aidis & Adachi (2007). År 2001 sjösatte Putins regering 
ett program vid namn ”Medium term programme of social and economic development for 

2002-2004” (Aidis & Adachi, 2007) med syfte att minska barriärerna in på marknaden och 
ge ett överlag bättre investeringsklimat. Bland annat har bolagsskatten sänkts till nivåer 
under de flesta europeiska länder. 

I Ryssland finns det ett tydligt samband mellan den politiska och ekonomiska reformviljan 
och världsmarknadspriset på landets råvaror. Då priserna är låga finns det en större 
reformvilja och vice versa. Detta tros bero på att intäkterna från exporten i goda tider 
räcker för att täcka budgeten. Detta är inte fallet vid lägre råvarupriser. 
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Enligt Martin Gross, associete på Exportrådet i Moskva, finns det, protesterna till trots, en 
lättnad från svenska företags sida att Vladimir Putin har blivit omvald. Det innebär ett 
fortsatt stabilt arbetsklimat utan alltför drastiska förändringar. 

2.3 Ekonomi 

Ryssland besitter enorma naturtillgångar i form av bland annat gas, olja, järnmalm, guld och 
diamanter (Landguiden – Naturtillgångar-Energi). Dessa naturtillgångar har Vladimir Putin  
jobbat hårt för att återförstatliga efter Sovjetunionens fall. Kända oljebolag som Rosneft 
och Gazprom är till stora delar statliga och har bidragit med stora inkomster till statskassan. 
Samtidigt innebär en sådan exportberoende ekonomi att landets ekonomi blir sårbart. 
Landet har visat sig påverkas kraftigt av skiftningar i världsmarknadspriset på deras råvaror. 
Utöver detta finns en uttalad oro av bland andra Marcus Svedberg (Strandberg, 2008)   för 
att den ryska ekonomin och dess kunskapskapital inte kommer att vara tillräckligt 
konkurrenskraftiga då naturtillgångarna förr eller senare börjar sina.  

På det stora hela har den ekonomiska utvecklingen i Ryssland varit god under 2000-talet. 
En devalvering av rubeln kombinerat med höga råvarupriser har gett landet överskott i 
statsbudgeten. Statsskulden har minskat till historiskt låga nivåer samtidigt som en rad 
marknadsekonomiska reformer har gjorts (Landguiden – Ekonomi). Utöver detta har delar 
av inkomsterna från försäljning av olja placerats i en stabiliseringsfond för 
makroekonomisk stabilitet. Resultatet av denna ledde 2006 till att landets inflation för 
första gången understeg tio procent. Andra indikatorer på förbättrad ekonomi är minskad 
fattigdom och höjd levnadsstandard. Dock är klyftorna stora och den sociala utslagningen 
fortfarande omfattande.  

Utöver detta bör också nämnas att Ryssland är EUs största handelspartner 
(Utrikesdepartementet, 2008). Ryssland var 2011 också Sveriges 13:e största exportmarknad 
och 6:e största importmarknad enligt Statistiska central byrån (SCB) (SCB – Export & 
Import). Dessutom ökade handeln mellan Ryssland och Sverige kraftigt och förändringen 
mellan 2010 och 2011 är en ökning på exportmarknaden med 33 procent och importen 
från Ryssland ökade med samma period med 25 procent. Sannolikt kommer inte heller 
intresset för handel mellan länderna minska då Ryssland den 16 december 2011 röstade för 
ett medlemskap i World Trade Organization (WTO). 

2.4 Företagsklimat 

Ryssland har efter Sovjetunionens fall fått arbeta hårt för att förbättra företagsklimatet 
(Jonsson & Vendil Pallin, 2009). Att gå från en marknad där målsättningen är full 
sysselsättning till en där målet med företagande är att göra vinst var en stor omställning. 
Arbetskraft som var van att alltid ha ett arbete oavsett hur mycket eller lite som utfördes 
fick så sakteliga börja vänja sig vid att företagen effektiviserade. Det kunde betyda att 
samma jobb skulle göras av färre anställda eller att fabriker som inte var lönsamma 
stängdes ner. När företag utifrån började etablera sig på den ryska marknaden var inte de 
ryska företagen konkurrenskraftiga.  

När de ryska företagen gick allt sämre innebar det också problem för den ryska staten i 
form av minskade intäkter. Något som resulterade i stora ryska budgetunderskott under 90-
talet. 1998 så gick det inte längre. Staten klarade inte av att betala sina lån och som en 
naturlig effekt av dessa problem tappade rubeln kraftigt mot andra valutor (Hermansson, 
2008). Ryssland genomgick ett stålbad när de med sin svaga valuta inte längre hade råd att 
importera varor. De tvingades att förbättra sin inhemska produktion för att kunna få fram 
varor som var användbara. 
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Utbildningsnivån i Ryssland är relativt hög. Precis som i Sverige är det nio års skolplikt som 
gäller och de flesta studerar vidare även efter det (Landguiden – Utbildning 2012). 
Antingen för att förbereda sig för en länge akademisk utbildning eller en yrkesutbildning 
med arbete efter 2-3 år. Ryssland är ett land med en lång och stolt tradition av ingenjörer. 
Ryssland/Sovjet har satsar enorma summor på till exempel det rymprogram rymdprogram 
som gjorde Yuri Gagarin till den första människan i rymden (Nasa.gov).  

Det går inte att göra ett arbete om Ryssland utan att nämna landets problem med 
korruption. Enligt Transperancy International som gör årliga mätningar i större delen av 
världen för hur utbredd korruptionen är så räknas Ryssland väldigt lågt. På en skala från 1-
10 där 1 är total korruption och 10 är korruptionsfritt har Ryssland 2.1 (Transparency 
International, 2010). Något som indikerar att det är väldigt svårt att göra affärer utan att 
svarta pengar och/eller tjänster blir involverade. 

Många ryssar ser det som en självklarhet att betala belopp till exempel poliser för att 
undvika böter eller att större företag mutar myndigheter för att få fördelar. Sverige är ett av 
världens minst korrupta länder och svenska företag är vana vid att jobba i en icke korrupt 
miljö. Att gå in i Ryssland kan bli ett problem för det företag som inte gör sin hemläxa. Ett 
exempel som kan nämnas är Ikea som trots sin ”svenska inställning” råkade ut för 
korruptionsbrott där bland annat två manager blev sparkade på grund av att de betalt svarta 
pengar i samband med ett avtal (Tidningarnas Telegrambyrå, 2011).  

Det finns ett starkt samband  mellan det faktum att Ryssland får låga betyg enligt 
transparency index och att de har ett av världens mest byråkratiska system. Ett exempel på 
detta är antalet procedurer och dagar det tar att få tag i ett byggnadstillstånd. När ett företag 
måste vänta minst 423 dagar och klara av 51 olika procedurer för att få ett 
byggnadstillstånd (The World Bank, 2012)  finns det möjligheter för ansvariga personer att 
dra nytta av byråkratin på ett personligt plan. Men vi kan också se att Ryssland blir mer och 
mer företagsvänligt på detta område. Så sent som 2010 tog samma procedur att få 
byggnadstillstånd 632 dagar och ytterligare 10 delmoment krävdes för att få rätt tillstånd. 
Kostnaderna för ett byggnadstillstånd har också reducerats kraftigt, 2010 var den totala 
kostnaden för samtliga procedurer 3,994.4 procent av inkomst per capita. 2012 kostade det 
endast 183,8 procent av capita enligt The World Bank (2012). I sin rapport jämför The 
World Bank (2012) detta med genomsnittet för OECD länderna där det tar 152 dagar 
fördelat på 14 procedurer till en kostnad av 47,5 procent av BNP per capita. 
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3. Leax 

I det här kapitlet beskriver vi Leax historia samt koncernens verksamhet, deras kommande etablering i 
Ryssland samt hur vårt samarbete har sett ut.   

3.1 Om Leax 

Leax grundades i januari 1982 av arbetskamraterna Lennart Berggren och Axel Seger. 
Företaget drevs till en början i mycket lite skala och fokus låg på verktygstillverkning, 
slipning, svarvning och fräsning. JIBS-professorerna Melander & Melin (2008) beskriver i 
sin rapport ”Leax 1982-2008” historien om ett litet familjeägt företag som på bara cirka tre 
decennier har vuxit till en högteknologisk koncern med flertalet fabriker och dotterbolag i 
tre länder och två världsdelar. Första generationens ledare har stigit åt sidan och Lennarts 
son Roger Berggren är numera VD för koncernen som idag innefattar totalt sex bolag. 
Nedastående stycken om Leax kärnverksamhet är hämtad från företagets hemsida Leax.se   

Företaget har vuxit stadigt genom både organisk tillväxt och flertalet förvärv. Utöver de sex 
bolag som koncernen består av är man även delägare i tre till. Idag består 
kärnverksamheten av flexibel maskinbearbetning, montering och provning av komponenter 
och delsystem samt tjänster inom verksamhetsutveckling och. De branscher som Leax 
främst levererar till är tung fordonsindustri, gruv- och anläggningsindustri samt övrig 
verkstadsindustri. Bland företagets kunder finns kända svenska företag så som Atlas 
Copco, ABB och Scania. Företaget äger inte sina produkter utan producerar efter 
kundernas önskemål  på ett mer kostnadseffektivt sätt än kunden självt har kan. Koncernen 
har sitt säte i Köping omsatte år 2011 cirka 870 miljoner kronor. Nedan följer en kort 
beskrivning av koncernens samtliga helägda bolag och deras specifika tjänster. 

Leax Mekaniska är en av Europas ledande leverantörer inom verkstadsindustrin gällande 
skärande bearbetning och montering av komponenter och delsystem. Produktionen består 
av serieproduktion med allmän skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning, slipning 
samt specialiserade metoder såsom långhålsborning, driftning, splinesrullning, kugg-, och 
splinestillverkning samt värmebehandling. Företaget erbjuder även småserieproduktion 
inom konstruktion, tillverkning och montage av verktygs- och fixturlösningar för 
fastspänning och mätning samt produktion av kugg och splines samt värme-, och 
ytbehandling. 

Leax Quality är ett konsultföretag som erbjuder verksamhetsutveckling i form av 
processanalyser inom logistik och produktion, kvalitetsteknik och kvalitetssäkring i projekt, 
projektering samt projektledning och analyser inom mätteknik. Utöver detta erbjuder man 
utbildning bestående av föreläsningar, övningar och grupparbeten inom bland annat 
mätteknik, miljöredovisning och kvalitetsverktyg. Leax Quality har även ett mätlabb som 
erbjuder kalibrering och uppmätning av mätdon till exempel skjutmått, passbitar etc, 
vinkelmätdon, momentnycklar och längdindikatorer.  

Leax Falun bildades efter ett övertagande av Scania Falun och förser, främst 
fordonsindustrin, med tillverkning av kardanaxlar, drivaxlar, navreduktionsenheter, 
ändmedbringare, hjulmedbringare och diffhus. En av anledningarna till förvärvet av Scania 
Falun var att få tillgång till Scanias stora kunnande inom Lean Production. 

Leax Baltix består av två fabriker i Lettland. I Lettland erbjuder Leax sina kunder 
kostnadseffektiva lösningar genom att kombinera svenskt tekniskt kunnande med lägre 
kostnader. Fokus ligger på allmän skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning, slipning 
samt  splines och kuggtillverkning och induktionshärdning.  
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Leax do Brasil grundades för att möta befintliga europeiska kunders behov i Sydamerika. 
Fabriken ligger i Curitiba och invigdes i mars 2012. Fabriken är byggd efter samma princip 
som företagets europeiska anläggningar. 

3.2 Leax i Ryssland 

Leax internationalisering började på allvar då Leax Group startade upp ”Leax Baltix” i 
Lettland år 2001. Redan då fanns tanken på Ryssland i bakhuvudet och en del av strategin 
med Baltikum var att det, tids nog, skulle kunna fungera som en strategisk port till 
Ryssland. Idag består Leax Baltik av två fabriker, varav den ena ligger nära den ryska 
gränsen och mycket väl skulle kunna exportera till ryska kunder. Leax Baltik är det 
dotterbolag som är ansvarigt för den ryska expansionen. 

Peter Luberts, VD för Leax Baltik samt vår handledare på företaget, beskriver Ryssland 
som ett intressant land med en oerhörd potential för att tjäna pengar i samt att landet, i sin 
tur, kan bli en strategisk port mot övriga Asien. Målet för Leax Baltik är att ha etablerat en 
fabrik i Ryssland före 2013 års slut (Luberts & Jakobsson, 2012). 

3.3 Vårt samarbete med Leax 

Utöver etableringen i Baltikum har man nyligen även startat upp en fabrik i Brasilien. I 
Brasilien gick man in snabbt och även om satsningen hittills har klassats som lyckosam fick 
man under etableringens gång stöta på diverse problem på sin nya marknad. Detta vill man 
undvika i Ryssland genom ett mer robust förarbete. Ett genuint förarbete idag innebär 
förhoppningsvis färre oönskade överraskningar när man väl är på plats i landet. 

Med andra ord passar företaget bra in i den analysmodel vi har använt då man har tidigare 
kunskap om internationella expansioner men ännu inte har några större marknadsspecifika 
kunskaper. Här har vi hjälpt till, inte på en företagsspecifik nivå, utan på ett allmänt plan 
som vilket svenskt företag som helst med rysslandsplaner skulle känna är relevant. 

Leax gav oss fria händer, inget område var för smalt, avlägset eller av allmänt ointresse. All 
ny kunskap är värdefull kunskap. Några förhållningar till områden som vi skulle ta upp eller 
absolut inte skulle ta upp fanns inte. I utbyte kunde vi dra nytta av Leax kontaktnät. Leax 
har flertalet kunder samt andra samarbetspartners som vi fann relevanta att komma i 
kontakt med. Leax blev en bra dörröppnare för oss i vårt arbete. 

Trots att denna uppsats är i samarbete med Leax så kommer endast en begränsad del av 
arbetet att handla om Leax. Anledningen till detta är att Leax själva parallellt gjort en egen 
undersökning. Våran tanke är att jobba så fritt som möjligt försöka få tag i annan 
information än den som Leax kommit fram till. Vi har därför på egen hand sökt efter 
företag att intervjua utanför Leax nätverk  
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de olika modeller vi valt till vårt teoretiska ramverk. Vår 
huvudsakliga forskning handlar om kunskap men vi kommer också gå igenom två olika modeller vid 
internationalisering och på så sätt se hur företags åsikter kan avspeglas i deras internationaliseringprocess. 

4.1 Internationalisering och internationaliseringskunskap 

Vid vårt arbete om internationalisering och internationaliseringskunskap har vi använt oss 
av, framför allt, Johanson och Vahlnes (1977/1990) teorier om internationalisering som 
kallas Uppsalaskolan. Grunden till teorin lades dock några år tidigare då Johanson och 
Wiedersheim-Paul (1975) studerade fyra svenska företagsetableringar utomlands. 
Anledningen till att vi har den teorin som vår huvudteori är att vi är intresserade av olika 
typer av kunskaper vid internationalisering och hur dessa införskaffas. Vi har i det här 
kapitlet gett en bild som omfattar mer än bara den del som vi har som vårt huvudfokus. Vi 
har förutom olika typer av kunskap också givit en övergripande beskrivning  av de andra 
delarna som innefattas av Uppsalaskolan, till exempel Internationaliseringsprocessmodellen 
(IP modellen). 

Vi har förutom Uppsalaskolan valt att ta med nätverksteorier. Vi kommer också i detta 
kapitel kort gå igenom hur nätverkande uppstår och hur ett företags nätverk kan se ut. Vi 
kommer också presentera en modell av Johanson, Blomstermo och Pahlberg, (2002). 
Modellen visar på fyra olika situationer som kan uppstå beroende på till vilken grad 
marknaden har internationaliserats och hur bra företagets internationells nätverk är.  

4.1.1 Kunskapstyper 

En av de första forskare som tog upp olika typer av kunskap var Edith Penrose (1955/ 
2009). Den första typen av kunskap kallar hon objektiv kunskap. Objektiv kunskap klassi-
ficerar hon som “knowledge about things which is, conceptually at least, independent of 
any particular individual or group of individuals. It is, if you like, the “state of the art” as 
well as the state of knowledge about market, price, tastes, etc” (Penrose, 2009, s 48). Sen 
finns också den sortens kunskap som Penrose kallar erfarenhetskunskap “Here emphasis is 
placed on the change in the service human resource can supply which arises from their 
own activity. Experience produces increased knowledge about things and contributes to 
“objective” knowledge in so far as its results can be transmitted to others, But experience 
itself can never be transmitted; it produces a change - frequently a subtle change - in indi-
viduals and cannot be separated from them” (Penrose, 1959/2009, s 48). 

4.1.2 Uppsalaskolan 

Uppsalaskolan formulerades av Johanson & Vahlne (1977) och har efter det utvecklats av 
bland andra Johanson & Vahlne (1990) själva och av Johanson et al. (2002). Modellen 
grundar sig i Penrose (1959/2009) teorier om kunskap som beskrivs ovan. Modellen togs 
fram för att beskriva hur företag internationaliseringprocess påverkas av bristande 
kunskaper om internationellt företagande. Den modell som de presenterar i sitt arbete har 
också som mål att beskriva hur företags lärande om en marknad skapar en positiv spiral där 
ökad kunskap skapar ökat engagemang som leder till ytterligare kunskap. Studenter får ofta 
lära sig att företag internationaliseras genom att kontinuerligt dra lärdom av de misstag som 
görs allt eftersom tiden går och det låter som ett rimligt antagande men ”Detta kan låta 
självklart men strider mot mycket av det som rekommenderas i de flesta läroböcker om 
marknadsföring och företagsstrategi, nämligen att man endast genom omfattande och 
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noggrann datainsamling, exempelvis i form av marknadsundersökningar, kan fatta bra 
beslut”  - Johanson et al. 2002, s 52. 

4.1.2.1 Internationaliseringsprincipmodellen 

Den modell de tog fram kallas för internationaliseringsprocess modellen (IP modellen) och 
består av fyra grundbegrepp som i sin tur är indelade i två aspekter. 

 

Figur 4.1 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell. 

Källa: Johanson et al.(2002, s 51) 

 

Marknadsengagemang definieras som hur mycket resurser som ett företag har dedikerat för 
en viss marknad och hur engagerade företaget är på den marknaden (Johanson & Vahlne, 
1977). Desto mer resurser som finns på en marknad desto större marknadsengagemang. 
Sendan finns också olika typer av resurser. En resurs som är marknadsspecifik, och därför 
inte enkelt kan flyttas till en annan marknad, tyder också på ett större 
marknadsengagemang. Ett tillverkande företag tvingas ofta till större marknadsengagemang 
än tjänsteföretag då maskiner och fabriker måste införskaffas, speciellt om dessa resurser 
skulle vara svåra att göra sig av med. Ett annat exempel på högre marknadsengagemang 
kan vara att köpa mark och bygga en fabrik i stället för att hyra. 

Marknadskunskap är den del av IP modellen som inspirerats mycket av Penrose forskning 
om olika typer av kunskap. Precis som Penrose skiljer Johanson & Vahlne (1977/1990) 
mellan överförbar kunskap och erfarenhetskunskap. Att all kunskap inte är överförbar är 
också en av grunderna i IP modellen (Johanson & Vahlne, 1977/1990). Om all kunskap 
vore objektiv så skulle företag kunna införskaffa all nödvändig kunskap innan de går in på 
en ny marknad och ökat marknadsengagemang skulle inte ge ny kunskap. Företag har dock 
självklart användning för objektiv kunskap även på en ny marknad. Kunskap som kan läras 
ut till andra som lärobokskunskap, filer eller liknande är några exempel på kunskap som 
kan förflyttas från ett land till ett annat (Johanson & Vahlne, 1977/1990). 



 

 
10 

Den typ av kunskap som används i IP modellen kallas för erfarenhetsbaserad kunskap och 
införskaffas löpande genom, kundmöten, kontakter med myndigheter, hantering av 
leverantörer med mera.  Johanson & Vahlne (1977) har delat upp den kunskapen i 
ytterligare två underrubriker. Dels marknadskunskap och dels  
internationaliseringskunskap. Marknadskunskap förvärvas genom erfarenhet på en 
marknad och kan endast användas på den marknaden medan internationaliseringskunskap 
inte är knuten till en speciell marknad. Däremot är den starkt knuten till det företag som 
vederbörande arbetat för när kunskapen införskaffades. Den typen av kunskap kan 
innefatta ”det egna företaget och dess förmåga att bygga upp och driva internationell 
verksamhet” – Johanson et al. 2002, s 53. 

Engagemangsbeslut är det tredje begreppet och är beslut som tas utifrån den erfarenhet 
som företagets anställda förvärvat under sin tid på marknaden. Besluten ligger ofta nära 
företagets kärnverksamhet men är av kompletterande art. När en anställd lärt sig hur 
företagets kärnverksamhet fungerar på den nya marknaden är det också naturligt att hon 
ser vilka möjligheter som finns runt produkterna på just den marknaden. Det är också av 
stor vikt för IP modellen att de beslut som tas på något sätt kan generera ny kunskap för 
att modellen skall fungera.  

Det fjärde begreppet är marknadsengagemang. ”Detta begrepp avser framför allt hur 
beroende företaget är av en viss utlandsmarknad” – Johanson et al. 2002, s 55. Ju större del 
av ett företags resurser som är bundna till en viss marknad, ju större anses företagets 
marknadsengagemang vara. Något som också anses innebära att ett företag har ett stort 
marknadsengagemang är företag som är starkt involverade med sina viktigaste kunder. Att 
specialtillverka komponenter till ett fåtal kunder på en marknad tyder också på ett högt 
marknadsengagemang då de produkter företaget tillverkar oftast inte går att sälja till andra 
kunder. 

4.1.2.2 Etableringskedjan 

Uppsalamodellen tar upp fyra olika steg som Johanson och Vahlne (1977) identifierat vid 
inträde på en ny marknad. ”The establishment chain-no regular export, independent repre-
sentative (agent), sales subsidiary, production-seems to be a correct description of the order 
of the development operations of the firms in individual countries” – Johanson & Vahlne, 
1977, s 24). Dessa fyra steg kallas etableringskedjan och identifierades av Johanson och 
Wiedersheim-Paul (1975).  Speciellt tillverkande företag tar en stor risk när de flyttar 
utomlands. För att minska riskerna föreslår Johanson och Vahlne (1977) att företag som 
vill etablera sig utomlands etablerar sig genom de fyra stegen i etableringskedjan. Den 
minsta risken och ett första steg är att exportera sina produkter till ett annat företag. Att 
exportera över varorna utan att ha något ansvar för vidare försäljning ger minimal risk 
samtidigt som företaget får en fingervisning om deras produkt fungerar på den nya 
marknaden. 

Om företaget ser att produkten fungerar väl så kan nästa steg tas genom att skaffa en agent 
på den tänkta marknaden som kan sköta kontakter och försäljning. På så vis ökar 
förståelsen för marknaden samtidigt som mellanhanden reduceras. Risken ökar men det 
bör också vinster göra i liknande takt. Det tredje steget innebär att företaget tar hand om 
försäljning genom ett eget försäljningsbolag på den nya marknaden. Beroende på vilken 
marknad det är och hur snabbt företaget lär sig den kan detta ta olika lång tid. Att styra 
försäljning utan hjälp från något annat företag är ett stort steg och bör ej underskattas. 
Det sista steget är att börja tillverka produkter på den nya marknaden. Att gå från 
försäljning till tillverkning innebär många nya risker i ett land, att bygga fabriker, skaffa 
tillstånd och hantera myndigheter är bara några exempel på nya utmaningar som 
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uppkommer vid produktionsstadiet. Men ett företag som tagit alla tidigare nämnda steg bör 
ha byggt upp en stor kunskapsbas och skaffat rätt kontakter för att kunna göra en bra 
bedömning huruvida företaget är moget att ta detta steg. 

 

4.1.2.3 Kritik mot Uppsalaskolan. 

Redan när Johanson och Vahlne formulerade Uppsalaskolan första gången var de själva 
medvetna om dess brister och flera forskare har också kritiserat modellen. Författarna själ-
va var också medvetna om vissa brister i sin teori redan när den formulerades. ”Because 
we, for the time being, disregard the decision style of the decision-maker himself, and, to a 
certain extent, the specific properties of the various decision situations, our model has only 
limited predictive value” – Johanson & Vahlne, 1977, s 23. Något som enligt Hadjikhani 
(1997) har tagits upp av flera forskare är det faktum att det är svårt att mäta immateriellt 
engagemang. “The invisibility of intangible commitments makes operationalization com-
plex, defuse and difficult to quantify.” – Hadjikhani, 1997, s 64. Hadjikhani försvarar dock 
Uppsalaskolan. Även om han håller med om att det är svårt att mäta immateriellt 
engagemang anser han att det inte är av större vikt. Han anser i stället att företaget bör 
fokusera på de materiella tillgångarna som han anser ger en rättvis bild även om hur de 
immateriella tillgångarna ökar. Om de materiella tillgångarna ökar anser han att de 
immateriella tillgångarna också ökar även om det inte går att mäta exakt hur mycket. 

Forsgren (2002) kritiserar Uppsalaskolan för att vara för endimensionell. Han menar att 
egna erfarenheter bara är en av flera möjligheter som organisationer har för att lära sig hur 
de kan lyckas utomlands. Ett sätt som han framhåller är imitation av andra företag som 
varit framgångsrika med internationalisering eller på en specifik marknad. Att företag 
imiterar mer framgångsrika företag är enligt Di Maggio & Powell (1983) också ett sätt att 
berättiga sina handlingar. Forsgren (2002) ser därför hellre en bredare teori som kan 
besvara frågor som: Hur viktig är till exempel imitation vid internationalisering eller hur 
ofta väljer ett företag att gå in på en viss marknad som de inte har någon egen kunskap om, 
men där det finns ett företag de kan imitera i stället för att välja en annan marknad utan 
möjlighet till imitation. 

Uppsalaskolan har också kritiserats för dess påstående att marknadsspecifik kunskap inte 
på något sätt är överförbar till andra marknader. Det finns dock de forskare som anser att 
det kan finnas kopplingar mellan hur bra ett företag presterar i ett land och länder de varit i 
tidigare. Carlsson, Nordengren och Sjöholm (2005) kommer i sin artikel fram till att 
skandinaviska företag som har erfarenhet från Hong Kong, Singapore och/eller Taiwan 
lyckas bättre i Kina än företag som inte har den erfarenheten. De kommer dock inte fram 
till någon specifik faktor som gör att de lyckas bättre, endast att de gör det. Vi anser att 
paralleller kan dras till vår uppsats. Hong Kong, Singapore och Taiwan har liknande kultur, 
delar viss historia och till viss del språk med Kina, på liknande sätt som Estland, Lettland 
och Litauen har kulturella likheter och viss gemensam historia med Ryssland. Dessutom 
talar också en betydande del av befolkningen i Baltikum ryska. Vi har sett att få, näst intill 
inga, svenska företag har Ryssland som sitt första land vid internationalisering. Många 
företag väljer att börja i Baltikum först och senare etablera sig i Ryssland, så även Leax.  

En anledning till att Carlsson at el. (2005) har hittat dessa kopplingar medan Johansson och 
Vahlne inte har gjort det kan vara att de inte jämför vissa specifika länder med varandra 
utan endast tittar på en generell internationaliseringsprocess. Carlsson at el. (2005) artikel 
fokuserar just på den kinesiska regionen för deras kulturella likheter. 
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4.1.3 Nätverksteori 

Att företag jobbar inom nätverk för att underlätta internationalisering är vanligt 
förekommande. Företag som jobbar i nätverk har flera fördelar enligt Tsai (2001). Han ar-
gumenterar för att ”organizational units can produce more innovations and enjoy better 
performance if they occupy central network positions that provide access to new 
knowledge developed by other units”. – Tsai, 2001, s 996. Han argumenterar också för att  
den kunskap som ett företag är i behov av ofta finns, men utom räckhåll. Utmaningen är i 
stället att få tillgång till den information som behövs och att de ofta inte vet exakt hur 
företaget ska absorbera den information som behövs. Att bygga nätverk är ofta 
resurskrävande både räknat i ekonomisk resurser och i form av mänskliga resurser.  

Att bygga upp ett nätverk behöver företag behöver arbeta kontinuerligt med under en 
längre tid för att nå framgång. Enligt Johanson et al. (2002) krävs det i genomsnitt fem års 
samarbete för att en nätverkskontakt skall blir fruktbar. Att satsa på att utveckla sådana 
relationer och bygga upp ett nätverk är i längden viktigt för företagets fortsatta utveckling. 
”Man talar ofta om 20-80-regeln, det vill säga att 20 procent av kunderna svarade för 80 
procent av försäljningsvärdet” – Johanson et al. 2002, s 82. Dessa 20 procent står inte bara 
för den större delen av den ekonomiska vinsten utan även för det största 
informationsutbytet. Tsai (2001) menar att de företag som står dig närmast i ett nätverk 
oftast också bidrar med kunskap för vidare utveckling. Anledningen till detta är att ju bättre 
två företag känner varandra desto enklare har företagen ett förstå varandra och absorbera 
information från varandra. Holm, Eriksson & Johanson (1999) menar också att situationer 
där ett företag som ingår i ett nätverk inte ens har som huvudsyfte att köpa och sälja från 
varandra. Själva affärerna kan vara sekundära, informationsutbytet är det som företagen har 
som huvudsyfte. När företag kan utbyta information så byts enligt Tsai (2001) inte bara 
kunskap, de skapar ofta också en situation som inspirerar till nya idéer och ytterligare 
kunskap.  

När ett företag utökar sitt nätverk påverkas det inte bara av det företag man påbörjar ett 
samarbete med. Det egna företaget kan också påverkas av det nya företagets nätverk. Alla 
de företag som ingår i ett nätverk har olika mål och förutsättningar men binds ändå 
samman och påverkas mer eller mindre av vad något annat företag gör enligt Hägg och 
Johanson (1982). 

 

Figur 4.2 Kopplade relationer. 
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Källa: Johanson at el. (2002, s 85) 

Vi kan se utifrån denna bild att ett företags möjliga nätverk sträcker sig längre än bara 
företagets första kontakt. Ett nätverk kan i princip sträcka sig hur långt som helst, det 
behöver inte vara begränsat till en bransch. Det är upp till betraktaren att bestämma vart 
gränsen skall dras. 

4.1.3.1 Fyra nätverkssituationer: 

För att försöka förklara de olika förutsättningar som företag har beroende på sitt nätverk 
och hur internationaliserad marknaden i fråga är har forskare som Hertz & Matsson (1998), 
Johanson et al. (2002) med flera tagit fram en matrix för att kunna dela in företagen i olika 
kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Johanson at el. (2002, s 92) 

Som matrixen visar har Johanson et al (2002) valt att dela in företagen i: Pionjären, 
Senkomlingen, Ensamvargen och Konkurrenten. 

Pionjären är den typ av företag som har både en låg grad av internationalisering och går in på 
en marknad med låg grad av internationalisering, Johanson et al (2002). Pionjären kan inte 
dra nytta av något nätverk på den nya marknaden för att underlätta processen, utan får på 
egen hand upptäcka marknaden. All kunskap om den nya marknaden kommer via 
kontinuerlig kontakt med kunder, leverantörer och myndigheter. Marknaden i fråga har en 
relativt begränsad erfarenhet av internationella företag. Ofta på grund av en protektionistisk 
inställning. Man kan se vissa likheter mellan denna kategori och den tidigare beskrivna 
Uppsalaskolan. Internationaliseringen sker oftast stegvis precis som i Uppsalaskolan. 
Pionjärssituationen blir dock mer och mer ovanlig i takt med att fler och fler marknader 
internationaliseras. 

Senkomlingen är ett företag som har låg internationaliseringsgrad men går in på en marknad 
med hög internationalisering. Att vara Senkomling innebär ofta en nackdel för företaget då 
flera andra företag redan finns på marknaden och har byggt upp befintliga nätverk. När 
Senkomlingen väl kommer in på marknaden så kommer företaget troligen dock ha en 

Figur 4.3 Internationalisering i nätverk. 
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enklare uppgift att etablera sig än vad till exempel Pionjären har. Företagen på marknaden 
har ofta redan erfarenhet av att handla med internationella företag och den 
misstänksamheten som riskerar att drabba Pionjären bör vara mindre för Senkomlingen. 
När Senkomlingen väl lyckats få viss etablering så finns ofta möjligheten för företaget att 
kunna använda sig av de nätverk som deras kontakter redan har upparbetat. Johanson et al 
(2002) tar också upp exempel på svenska företag som följt med sina kunder utomlands och 
kunnat dra nytta av kundernas nätverk och på så sätt haft en relativt enkel etablering. 

Ensamvargen har ett internationellt nätverk, men den nya marknaden har ännu inte 
internationaliserats i någon större grad. Ensamvargen har i det läget en fördel jämfört med 
Pionjären som också går in på en ny marknad. En Ensamvarg har jobbat internationellt 
tidigare och kan dra fördel av tidigare erfarenhet vid till exempel tillvägagångssätt vid bygge 
av fabrik på en annan marknad än den nationella. De kan också har fördelen av att veta 
vilka procedurer som normal kan behövas tas för att deras produkter skall få vissa 
certifieringar. De kan kort sagt dra nytta av sin tekniska kunskap. Att endast kunna dra 
nytta av teknisk kunskap gör ändå att företaget får en mindre fördel av sin 
internationalisering när man går in på en marknad med låg internationalisering än om mer 
kunskap hade kunnat överföras. Johanson et al (2002)  anser att marknadskunskap är svårt 
om ens möjligt att överföra och anser därför att man har en fördel av ett internationellt 
nätverk. Fördelen är dock mindre än vad till exempel Carlsson at el. (2005) troligen skulle 
anse. 

Konkurrenten är ett företag som har en hög grad av internationalisering och som går in på en 
marknad som också är internationaliserad. I den situationen bör introduktionen på den nya 
marknaden gå väldigt fort. Konkurrenten har ett befintligt nätverk som den kan dra nytta 
av samtidigt som marknaden i fråga har stor erfarenhet av internationella företag. Den 
osäkerhet som Carlsson at el. (2005) anser att Pionjären och Ensamvargen ofta får slåss 
mot i början existerar knappt eller inte alls för konkurrenten. När de flesta aktörerna på en 
sådan marknad har liknande möjligheter att konkurrera genom sina nätverk uppstår ofta 
konkurrenssituationen. Företag kan inte bara dra nytta av de nätverk som finns utan måste 
också konkurrera med andra medel såsom pris och kvalitet. 

4.1.3.2 Kritik mot nätverk: 

O'Donnell, Gilmore, Cummins & Carson (2001) kritiserar nätverksforskning för att vara 
för bred. De skriver att definitionen av nätverk har blivit luddig och skiljer sig beroende på 
vilken forskningsrapport man läser. Dessutom anser de att det finns två olika typer av 
nätverk att tala om. Dels organisationens nätverk och dels en individs nätverk. Därför så 
skiljer sig resultaten från olika forskare åt. 

Bell, Crick & Young (2004) kritiserar också det sätt som vissa forskare så som Johanson & 
Mattsson (1988) Johanson & Vahlne (1992) på vissa punkter i deras 
internationaliseringsteori. Bell et al. (2004) anser att nätverkstoerin är ett bra verktyg för att 
nå in på nya marknader (Johanson & Mattsson, 1988: Johanson & Vahlne, 1992) 
”However, the cause and effect relationships are not yet totally clear. Indeed, it might be 
argued that networks provide mechanisms to overcome resource deficiencies, rather than 
being drivers of internationalization per se.” Bell, Crick & Young, 2004, s 26. 

Vi har dessutom efter att ha studerat nätverksteorins matrix kommit fram till att den är en 
väl förenklad bild av världen. Att endast dela in länder och företag i låg och hög 
internationalisering kan ge en missvisande bild. Vi anser att gränserna i matrixen är vaga. 
Det blir då en bedömningsfråga som resulterar i att trots att det kan skilja  lite mellan två 
företag eller länder så kan de sättas i varsin motpol i matrixen. 
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5. Metod 

I detta kapitel förklarar vi hur vi har gått tillväga för att välja ut lämpliga respondenter, för- och nackdelar 
med vår emperiinsamling samt upplägget kring de intervjuer som vi har genomfört. 

5.1 Upplägg 

Metoden har varit uppbyggd kring, främst, tre olika delar. Dessa är: Litteraturundersökning, 
Intervjuer samt Dialogen med vår uppdragsgivare Leax. I litteraturundersökningen har vi 
sökt efter befintlig forskning, statistik och information som vi anser vara av vikt i ämnet. 
Målet var att hitta information inom ett så brett spektra som möjligt. Human resources, 
problem av administrativ karaktär, av kulturell karaktär och juridisk karaktär är områden vi 
aktivt har sökt information inom.  

Flertalet intervjuer har genomförts. Utöver intervjun med Leax har vi intervjuat ett antal 
företrädare från företag med erfarenhet av Ryssland samt en representant från Svenska 
Exportrådet. Vi har en bra blandning av olika företag. Dels företag som lyckats bra och 
företag som lyckats mindre bra på den ryska marknaden. Företag som lyckats olika bra har 
haft olika åsikter om hur lätt/svårt det varit och beroende på vilka utmaningar de ställts 
inför.  

Intervjuerna har varit semi-strukturerade. Vi har gett våra respondenter så stor frihet som 
möjligt att ta upp de ämnen de tyckte var relevanta samt upplevde som problematiskt när 
de gick in i Ryssland. Respondenterna med erfarenhet hoppades vi kunna erbjuda kvalitativ 
input bestående av egna erfarenheter. Exportrådet hoppades vi kunna erbjuda mer 
kvantitativ information då de i sin tur har varit i kontakt med många företag. Den 
strukturerade delen har utgjorts av följdfrågor kring de kunskapskategorier som har tagits 
upp i Uppsalaskolan och om företaget/personen i fråga kunde kategorisera de kritiska 
faktorerna efter dessa. Dessutom har vi frågat respondenterna om de kritiska faktorer vi 
hittat i litteraturen/statistiken för att se om de kunde relatera till dessa. 

5.2 För och nackdelar med kvalitativ forskning 

Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod var i vårt fall inte särskilt svårt. Den 
kvalitativa forskningsmetoden har dock sina brister som måste tas i beaktning och noga 
vägas mot dess fördelar.  

Kvalitativ forskning kan bestå av strukturerade, semi-strukturerade och ostrukterade 
intervjuer. Redan här finns det nackdelar/svårigheter som kräver noggrannhet för att inte 
informationen skall bli missledande. Bengt Berglund, professor på Chalmers, nämner i sin 
forskningsguide ”Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik” (Berglund) några 
vanliga fallgropar. För att få ut giltig information är det naturligtvis viktigt att se till att 
frågorna inte kan missförstås eller att intervjuaren själv kodar svaren på ett felaktigt sätt. 
För att undvika detta ställs höga krav på dem som utför intervjuerna, speciellt under 
mindre strukturerade intervjuer. Förmågan att ställa rätt följdfrågor, vara kritisk och insatt i 
företagets situation är viktigt. Detta är något som är självklart för många men viktigt att 
ständigt ha i åtanke för oss som inte har vana av att intervjua. 

För att åstadkomma bästa möjliga resultat från våra intervjuer har vi vidtagit ett antal 
åtgärder. Först och främst har vi i största möjliga mån försökt att anordna personliga 
möten med företagen. Av geografiska skäl har detta dock inte alltid varit möjligt. En annan 
åtgärd vi har vidtagit är att alltid skicka ut ett mail till personen i fråga innan intervjun. I 
mailet går vi igenom upplägget på intervjun och förklarar vårt syfte. På detta sätt får vårt 
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respondent mer tid för förberedelser. Innan intervjuerna har vi också, i största möjliga mån, 
läst på om företagens etableringar i Ryssland. På detta sätt minimerar vi risken att ställa 
irrelevanta frågor. Under intervjuernas gång har vi i de flesta fall spelat in våra samtal för att 
inte gå miste om information, i vissa fall har dock personen i intervjun önskat slippa bli 
inspelad. 

Kvalitativ forskning kritiseras också för att färgas av de som håller i intervjuerna (Mays & 
Pope, 1995). Även om den intervjuade har relativt stor frihet med sina svar så är frågorna 
som ställs konstruerade av de som intervjuar. Det är mycket möjligt att någon annan som 
har samma frågeställning skulle ställa andra frågor och får därmed andra svar eller till och 
med ställa samma frågor och få samma svar men tolka dem på ett annat sätt.Vi människa  
kan aldrig vara helt och hållet objektiva. För att i så stor utsträckning som möjligt låta det 
intervjuades svar vara just deras svar så har vi vidtagit åtgärder. I vårt fall har vi gett 
samtliga personer vi intervjuat möjligheten att läsa de delar av vårt arbete som har baserats 
på deras respektive intervjuer. På så vis har vi fått var och ens åsikt om vi har misstolkat 
något som framkommit.  

Övrig kritik mot kvaltitativ forskning är också att det naturligtvis inte täcker en lika stor del 
av populationen samt att del finns en viss risk att man som informationsinsamlare väljer 
sina intervjuobjekt aningen selektivt. Detta till trots anser vi att kvalitativ 
informationsinsamling är den bäst lämpade för oss. Detta främst för att vi vill ge den 
intervjuade stort utrymme att prata fritt istället för att vara styrd av ett färdigt frågeformulär 
samt att vi hoppas få ut utvecklade och deskriptiva svar. Av tidigare nämnda skäl lägger vi 
heller inte så stor vikt vid att vi når en mindre del av den totala populationen eller att vi 
selektivt har valt ut våra respondeter. 

5.3 Urval av företag 

Inom kvalitativ forskning är inte ”slumpmässigt urval” lika vanligt som inom kvantitativa 

studier (Mays & Pope, 1995). Det finns många anledningar till detta. Marshall (1996) tar 

upp fyra stycken olika anledningar till varför slumpmässigt urval är opassande vid 
kvalitativa studier. Först och främst, för att vi ens skulle kunna göra ett ”riktigt” 
slumpmässigt urval var vi tvungna att känna till hela populationen. Vi har försökt att ta reda 
på så stor del av populationen som möjligt genom främst Exportrådet. Men chansen att vi 
skulle hitta en lista över precis alla svenska företag som har expanderat till Ryssland var 
försvinnande liten. Därför skulle vi inte kunna klassificera vårt urval som slumpmässigt. 

 
Den andra anledningen är att vi inte kunde anta att populationen var normalt distribuerad. 
Enligt Marshall (1996) kan inte kriteriet för slumpmässigt urval uppfyllas vid kvalitativa 
studier. Anledningen till att vi inte kan anta normal distribution är att människor är olika. 
Personliga värderingar och attityd spelar roll när man göra kvalitativ forskning då djupare 
intervjuer ger större möjlighet till skilda svar. Då vi inte kan anta att människors åsikter är 
normalt distribuerade så fungerar inte slumpmässigt urval för oss. Att företag är olika 
speglar också nästa punkt. Olika personer och företag har olika mycket kunskap och är i 
olika faser av sin etablering i Ryssland. Vi har medvetet gjort valet att intervjua företag som 
spänner över en stort område av erfarenhet. Från företag som i dagsläget bara exporterar 
till företag som varit etablerade på den ryska marknaden sedan sovjettiden. Vi tror det kan 
gynna vår forskning att medvetet ha valt olika företag än att bara välja dem slumpmässigt. 

 
Till sist också det faktum att när vi har att göra med kvalitativ forskning kan vi inte ha hur 
stora urval som helst. Våra resurser var begränsade och det gjorde att vi endast kunde 
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genomför att mindre antal intervjuer. Med små urval ökar sannolikheten att felaktigheter 
ger missvisande resultat i våra slutsatser. Genom att ha förkunskap om företagen vi valde 
att intervjua så hoppades vi kunna minska risken för dessa felaktigheter. 

Marshall (1996) skriver om tre stycken olika typer av urval och vi klassificerar vår metod 
som bekvämt urval. Vår process i att hitta lämpliga intervjuobjekt utgick från Exportrådets 
lista (Exportrådet Lista) över svenska företag som dem har hjälpt in i Ryssland. Vår första 
gallring av bolag var att välja ut de företag vi sedan tidigare kände till och som vi på 
förhand uppfattade skulle kunna passa in, det vill säga tillverkande företag, i uppsatsen. 
Därefter har vi sökt fakta om företagen i fråga för att försäkra oss om att de är av verkligt 
värde för empirin. Några bolag gallrades bort här därför att deras rysslandsetablering inte 
var tillräckligt omfattande eller att vi bedömde dem vara direkta konkurrenter till Leax.  

Av de bolag vi sedan kontaktat har vi prioriterat dem där vi genom privata eller andras 
nätverk har haft större möjlighet att ta kontakt med ”rätt” personer. Här har personliga 
vänner, Leax kundkontakter samt JIBS fadderföretagsverksamhet varit till mycket stor 
hjälp. Vid förfrågningar med tänkta respondenter utanför dessa nätverk har responsen varit 
avsevärt mycket sämre. Därav klassificerar vi vår sampling som ”bekvämt”. 

5.4 Intervjufrågor 

Med betoning på att intervjuerna har varit semi-strukturerade har frågorna vi ställt varit av 
mycket generell och öppen karaktär. Vi har varit noggranna med att låta våra intervjuobjekt 
prata fritt och ta upp de frågor som de tycker är viktiga. 

Dock har vi tydligt märkt att olika personer är olika lättpratade. Vissa av de personer vi har 
intervjuat har i stort sett pratat fritt så fort ämnet har beskrivits medan andra har varit mer 
fåordiga. Därför har det varit viktigt att ha ett antal mer specifika frågor till hands. Vi har 
dock varit noggranna med att dessa inte får vara ledande till sin karaktär. 

Samtliga personer vi har intervjuat har fått svara på följande frågor: Hur ser er etablering i 
Ryssland ut? Varför har ni valt just denna strategi för er verksamhet? Vilka tog ni hjälp av 
vid er etablering? Har ni upplevt er haft hjälp av tidigare internationella expansioner? Vilka 
var förväntningarna när ni gick in på den ryska marknaden? 

Om svaren i de första frågorna inte ledde till utvecklande svar kring kritiska faktorer ställde 
vi också följande frågor: Hur upplever ni byråkratin i Ryssland? Hur har 
personaltillsättningen fungerat? Hur har ni anpassat er till den ryska arbetskulturen? Har ni 
ställts inför några oväntade utmaningar? 

Frågorna har också varierat i viss grad beroende på om företaget i fråga har en egen fabrik i 
Ryssland eller exporterar sina varor. Har företaget egen produktion i landet har vi  ställt fler 
frågor kring diverse tillstånd och lokalisering. Exporterar företaget i fråga har vi ställt flera 
frågor kring tullproblematik och på vilka anledningar man valt att inte sätta upp egen 
tillverkning i landet. Dessutom har vi intervjuat en jurist och en representant från 
Exportrådet. Även i dessa intervjuer har frågorna varit av mer specifik karaktär gentemot 
deras expertområden. 

5.5 Diskussion 

De åtgärder vi vidtog för att få så bra kvalitet som möjligt på intervjuerna tycker vi föll ut 
väl. Efter genomförda intervjuer kunde vi konstatera att personliga möten gör det avsevärt 
mycket enklare att föra ett bra samtal jämfört med telefonintervjuer. Att låta 
respondenterna läsa igenom den sammanställda dokumentationen av intervjun var också en 
lämplig åtgärd då samtliga gav förslag på mindre korrigeringar. De respondenter som 
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intervjuades genom personliga möten hade mindre korregeringar vilket vidare tyder på att 
detta är en intervjumetod att föredra.  

Intervjufrågorna har formulerats utifrån uppsatsens syfte och teoretiska ramverk. 
Öppningsfrågorna om företagets etablering i Ryssland gav svar på var i etableringskedjan 
företaget befinner sig i samt vilka utmaningar som medföljer en sådan strategi. Frågan kring 
vilka företaget har tagit hjälp av vid sin etablering ämnade att svara på hur de har använt sitt 
befintliga nätverk samt hur överförbar kunskap är. Frågan om huruvida de anser sig ha haft 
hjälp av tidigare internationell erfarenhet syftade till att få svar på Penrose, Johansson & 
Vahlnes teorier om olika kunskapskategorier.    

Vi har efter flertalet diskussioner valt att publicera genomförda intervjuer i sin helhet i 
kapitel 6. Valet av detta upplägg grundar sig främst i att vi vill låta läsaren ta del av exakt 
den information vi fått av våra respondenter. Vidare tycker vi att svaren från våra 
respondenter blir mer rättvisande i sitt sammanhang jämfört med att rada upp citat från 
olika respondenter efter varandra. Utöver detta har vi, som nämnts tidigare, låtit våra 
respondenter läsa igenom och revidera våra sammanställningar av intervjuerna. 
Genomgående har dessa gett bra respons på materialet och vi tyckte därför att det vore 
opassande att inte publicera intervjuerna i den form som godkänts av respondenterna. 
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6. Intervjuer 

I detta kapitel har vi dokumenterat de 8 stycken intervjuer som vi har genomfört. Totalt sett rör det sig om 
cirka 10 timmars intervjumaterial.  

6.1 Exportrådet, Martin Gross  

Vår första intervju är med Svenska Exportrådets rysslandsfilial i Moskva. Vi ansåg det vara 
av stor strategisk vikt att just denna intervju var den första för att ge mycket material att 
vidarebehandla i senare intervjuer. Exportrådet har varit på plats i Ryssland sedan 1994 och 
har idag två kontor i landet, ett i Moskva och ett i St. Petersburg. Kärnverksamheten består 
främst av tre olika områden. Dels är det enklare information som är tillgänglig för 
allmänheten och är betald av svenska staten. Det andra området är hjälp för små och 
medelstora företag med funderingar eller som behöver hjälp vid ett inträde i landet. Denna 
hjälp är till hälften subventionerad av svenska staten och mer företagsspecifik än den 
allmänna kunskapen. Den tredje delen är riktad mot stora svenska företag som behöver 
specifik hjälp om ett land, i vårt fall Ryssland. I detta fall fungerar Exportrådet som ett 
konsultföretag som hjälper företaget med vissa tjänster som t.ex. kontakter eller 
undersökningar. Stora företag får subventioner för den hjälp de behöver. Intervjun 
genomfördes den 12 mars 2012 med Martin Gross som sedan ett år tillbaka är Associate på 
moskvakontoret. 

Samarbetspartner och personal 

Den kanske enskilt viktigaste kritiska faktorn enligt Martin är att hitta en lämplig 
samarbetspartner. Detta är i sig inget nytt vid en internationell expansion men 
karaktärsdragen man bör leta efter hos en partner är kanske extra viktiga i Ryssland jämfört 
med många andra länder. Den förmodligen enskilt viktigaste egenskapen hos en 
samarbetspartner är att den bör vara väl införstådd i vad svensk ”management-kultur” 
innebär. Svenskar och ryssar skiljer sig ganska radikalt åt på flertalet områden och det är 
därför viktigt att inte missmatchningen är alltför påtaglig. Synen på kortsiktighet i 
förhållande till långsiktighet bör noga undersökas. Många ryska företag har en tydlig 
tendens att prioritera kortsiktiga pengar. För att uppnå detta tvekar man inte alltid på att 
tumma på kvaliteten. I övrigt är en bra samarbetspartner främst viktigt för att underlätta 
arbetet med certifiering och tullproblematik som på egen hand skulle bli påtagligt mycket 
svårare. 

Att hitta bra personal tas av Martin upp som nästa utmaning för en rysslandsetablering. 
Precis som med att hitta en bra samarbetspartner så är rätt personal inte någon unik kritisk 
faktor för Ryssland. Dock kan fallgroparna och egenskaperna man bör leta efter vara 
betydligt mer marknadsspecifika. När det kommer till tillverkande företag kan 
personalfrågan både vara en kritisk faktor såväl som en potentiell framgångsfaktor. 
Ryssland har nämligen mycket skickliga tekniker och ingenjörer. Ur företagssynpunkt är 
ofta problemet att mycket få har ett kommersiellt förhållningssätt till sitt arbete och har 
svårt att tänka i ”vinstbanor”. För företaget så är det därför viktigt att få en känsla för hur 
kommersiellt lagda de nyanställda är samt eventuellt ha en plan för hur problematiken bör 
hanteras. Ryssar är vana vid att jobba extremt hierarkiskt samt förväntar sig ett bli väldigt 
detaljstyrda. För en svensk överordnad finns det en stor risk att verksamheten inte blir lika 
självgående som vi är vana vid. Det finns en risk att man som chef får flertalet ärenden på 
sin agenda som man annars inte behöver oroa sig för.      
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Fabrik och offentlig sektor 

En anpassad industripark kan göra stor skillnad för en nyetablerad verksamhet i att 
underlätta byråkratiska problem så som elförsörjning och byggnadstillstånd. Hjälp finns att 
få då diverse industriparker erbjuder helhetslösningar för att få till de tillstånd och 
leveranser som företaget behöver. Saknar man själv kontaktnätet för detta kan det vara till 
avsevärd hjälp att förhandla fram bra villkor för dessa tjänster.       

Att hitta en företagarvänlig region har visat sig vara en viktig faktor vid en etablering i 
Ryssland. Olika regioner i landet har, trots Rysslands relativt federala styre, skillnader i sin 
syn på utländska etableringar. Vissa av de femtio regionerna har en mycket ”sund” syn till 
investerare och vill upprätta långsiktiga relationer. I andra regioner ser man betydligt mer 
kortsiktigt på etableringen. Martin berättar att det inte är helt ovanligt att regionen ställer 
motkrav på att företaget i fråga skall finansiera exempelvis en ny idrottsanläggning eller 
brandstation. När projektet väl är genomfört hardetn inte längre någon prioritet hos de 
ledande politikerna. Det kan vara lätt att fastna i denna beroendeställning och ständigt 
tvingas göra dessa typer av uppoffringar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på 
ett effektivt sätt. Det positiva är att ”rätt” region inte utesluter segment i ”fel” region. Det 
finns inga interna tullar eller övriga handelshinder inom landet. 

Rätt kanaler i den offentliga sektorn är den sistnämnda faktorn som kommer att påverka 
hur smidig en etablering blir. På grund av tidigare nämnda hierarki så räcker det inte med 
att bara komma i kontakt med myndigheter. Inledda diskussioner med folk utan verklig 
makt tenderar att aldrig leda någonstans. Det är därför viktigt att kartlägga rätt människor i 
den region ditt företag väljer att verka i för att, åtminstone, underlätta den tungrodda 
byråkratin. Det finns dock tjänstemän runt om i Ryssland som misstänks få in pengar vid 
sidan av sitt ämbete genom att utse vissa företag till ansvariga för till exempel sophantering. 
Företag som däremot inriktar sig på att sälja till privata företag eller privatpersoner har inte 
ett lika stort behov av rätt kontakter när företaget väl har kommit igång. Korruptionen i 
landet är ingenting man skall blunda för och visst har det ställt till problem för svenska 
företag. Dock behöver det inte bli så problematiskt som man kanske kan tro enligt 
statistiken. Är du dessutom inte ett väldigt stort företag samt producerar mot kommersiella 
kunder tror Martin Gross att chansen är mindre för korruptionsproblematik. För företag 
som tillverkar produkter som kräver certifieringar görs detta av privata licenserade bolag. 
Dessa bolag tar en avgift för denna tjänst och är ej beroende av att ha en bra kontakt inom 
regionen. Har du dock en produkt som vid produktion exempelvis släpper ut farligt avfall 
så kan det vara svårare att få igenom ett sådant tillstånd utan rätt kontakter. Att ha ett bra 
kontaktnät inom de kretsar som fattar beslut är också av stort för företaget som skall sälja 
produkter eller tjänster till staten eller regionen. 

Överskatta inte tidigare erfarenhet 

I övrigt betonar Martin att man inte bör överskatta erfarenhet från tidigare marknader och 
nämner till exempel att Ryssland kan skilja sig radikalt från övriga BRIC-länder. Dock skall 
man heller inte underskatta vad storlek och ekonomiska muskler hos företagen kan 
underlätta vid en etablering. Att betona sitt svenska ursprung kan, med rätt kunskaper, vara 
en bra metod för att bygga upp rätt nätverk. Svenska företag har generellt sätt ett gott 
anseende i Ryssland. Vi har ett rykte om oss att vara ärliga, yrkesskickliga och med bra och 
pålitlig betalningsförmåga. Dock kan detta variera från bransch till bransch och likväl hjälpa 
som stjälpa företaget i fråga. För ingenjörsbaserade tillverkande företag, som den här 
uppsatsen avhandlar, är det positivt då vi är erkänt duktiga på området. 
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Ledande begrepp: Hitta en lämplig samarbetspartner, mycket fokus på personalen, 
ta hjälp av en industripark, undersök olika regioner, betona ditt ursprung, rätt 
kanaler i den offentliga sektorn, överskatta inte tidigare kunskap. 

6.2 Företag A, Person A 

Företaget A och dess representant i denna intervju har önskat att vara anonyma, något vi 
naturligtvis kommer att respektera till fullo. Just av den anledningen är även frågorna av 
extra generell karaktär. Företaget A är en koncern med mycket stor internationell 
erfarenhet samt en omsättning i miljardklassen. Intervjun genomfördes den 14 mars 2012 
med en business controler på företaget.  

Rysslandssatsningen började på allvar under 00-talet då företaget A med en ny VD i 
spetsen ville satsa mer internationellt. Företaget A fanns sedan tidigare i en av Rysslands 
större städer i mindre skala pch man ville nu utöka etableringen. Man ansåg att det fanns en 
mycket god potential på den ryska marknaden för företaget A. Därefter bestämde man sig 
för att köpa ett existerande företag på en annan rysk ort för att på så sätt snabbare få den 
marknadsspecifika kunskap som fanns inom det företaget. Företaget  B som man värvade 
hade ungefär 300 anställda och hade ett utbrett nätverk och goda kontakter på den ryska 
marknaden. 

Samarbetspartner och rätt personal 

Vår respondent betonar, i likhet med andra av våra respondenter, vikten av en bra 
samarbetspartner i landet.  Dock betonar man i det här fallet att kundkontakterna hos 
denne är den kritiskt viktigaste faktorn. Att som internationell ny aktör bygga upp ett nytt 
kundkontaktnät från grunden är svårt och bör ej underskattats. Framför allt på en marknad 
som den ryska där personliga kontakter är viktiga. Företaget A i fråga utesluter inte att 
organisk tillväxt kan fungera men upplever det som klart fördelaktigt att förvärva. Att det 
är kritiskt att finna en partner med förståelse för svensk managementkultur och 
arbetsnormer är enligt företagets representant bara halva sanningen. Visst bör man sträva 
efter gemensamma nämnare och ömsesidig förståelse, men den som letar efter det 
”perfekta” förvärvet med exakt kompatibel företagskultur kommer att få leta både länge 
och väl. 

Istället ligger, enligt företagets representant, det kritiska momentet i styrningen av det nya 
förvärvet. Att lyckas hitta en stark ledarstab som kan skapa en agenda som både nya och 
gamla anställda kan känna igen sig i. I detta specifika fall valde man att behålla den tidigare 
ägaren, både som delägare samt i sin operativa roll. Ett tydligt ledarskap betonas som 
viktigt.  

Att bibehålla en rysk kärna av medarbetare, även på managementnivå anses vara viktigt. 
Kan till exempel inte tillräckligt många personer ryska blir det svårt med all forma av 
kommunikation både inom och utanför företaget. Det svåra med detta är att hantera de 
kritiska moment som medföljer denna strategi. Språkbarriären blir påtaglig gentemot de 
svenska medarbetarna då mycket få av de ryska anställda har tillräckligt bra engelska för att 
kommunikationen skall fungera tillfredsställande. För att hantera denna problematik har 
man vid nyanställningar av ryska medarbetare haft som krav att dessa varit utbildade i, 
främst USA eller Norden. Dessa strategiskt viktiga personer får utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter ofta agera tolk i diverse sammanhang.  Likt de flesta nyckelpersoner i en 
organisation måste man vara beredd att betala väl för dessa tjänster och tillåta det vara en 
relativt stor kostnadspost.  
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Hierarki och tidigare internationel erfarenhet 

Hierarki tas upp som något viktigt att beakta för de svenska medarbetarna. För de svenska 
representanterna upplevdes det som oerhört tidskrävande och toppstyrt. Utöver detta finns 
stora risker att information förändras eller försvinner ”på vägen” genom alla mellannivåer.  

Generellt sett medger man att det kan ha funnits en viss övertro på tidigare 
internationaliseringskunskaper och en viss underskattning av de kritiska faktorerna. Många 
av dessa nämnda faktorer är av marknadsspecifik karaktär och därav är vikten av rysk 
närvaro så central. De kritiska faktorerna ligger därför länkat till att anpassa sig till detta. 
Denna anpassning är inget du automatiskt lär dig, varken över en natt eller i andra länder.   

Ledande begrepp: Kundnätverk i fokus, behåll en rysk kärna, tydligt ledarskap, 
fokusera och belöna nyckelpersoner, bemästra hierarkin, underskatta inte 
utmaningarna. 

6.3 BT-Truckar, Håkan Dahllöf  

Kort om BT 

Intervju med Håkan Dahllöf den 30 mars 2012 som tidigare varit koncernchef på Toyota 
Material Handling Europe (företaget är en integrering av BT och Toyota). Håkan har 
jobbat inom BT under 22 års tid. Han är utbildad civilekonom och började med 
koncernredovisning inom företaget. Senare har han också arbetat som marknadscontroller 
inom Europa. BT hade flera olika regioner inom Europa. Håkan var först i Sydeuropa men 
har också arbetat i BTs schweiziska dotterbolag som ekonomichef. 

Vid 1994 införde BT en så kallad ”business process re-engineering” där Håkan ledde en 
ekonomigrupp med ansvar för att försöka harmonisera affärsprocesserna inom företaget i 
Europa. Allt detta skedde parallellt med koncernredovisningen där han fortfarande var 
involverad. Efter detta fick han en tjänst som BTs CIO och blev ansvarig för investeringar 
i ett nytt affärssystem. Under den här perioden fick Håkan Dahllöf mycket internationell 
erfarenhet tack vare att det nya systemet skulle implementeras i BTs samtliga säljande 
dotterbolag i Europa. 

Runt år 2000 blev BT uppköpt av Toyota. Håkan blev 2002 CFO/ekonomidirektör. BT 
fungerade då som ett dotterbolag/underkoncern till Toyota. Parallellt med BTs verksamhet 
hade Toyota också en annan verksamhet som delvis konkurrerade med BT och Håkan fick 
tillsammans med två japanska kollegor ansvar för att ta fram en strategi för båda dessa 
bolags framtid och eventuella integrering över hela världen. 

Under 2006 blev Håkan ansvarig för att leda integrationen mellan dessa två verksamheter i 
Europa, ett arbete som var mycket omfattande. Det har ännu inte avslutats helt, även om 
det är näst intill klart idag. Mellan 2008-2012 var Håkan VD för den europeiska delen av 
det kombinerade BT och Toyota. 

BTs väg in i Ryssland 

BT började sälja sina produkter till den ryska marknaden via ett oberoende londonbaserat 
företag. Det företaget hade börjat skapa kontakter in i Östeuropa under senare delen av 
1980 talet och sålde olika produkter dit inklusive BTs truckar. Köpare var det London 
baserade företaget som i sin tur sålde till sina dotterbolag i Östeuropa.1997 förvärvade BT 
det londonbaserade företaget inklusive deras dotterbolag i Östeuropa och tog sig på så sätt 
in i Ryssland då bolaget hade dotterbolag i både Moskva och St. Petersburg. Till att börja 
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med påverkade inte BT det förvärvade bolagets struktur, större delen av den tidigare 
engelska ledningen satt kvar även om ägaren lämnade. Att ledningen satt kvar ansåg BT 
vara en tillgång då de hade kunskap om de här marknaderna. BT gick till att börja med in 
med egna anställda i styrelserna i dotterbolagen och först senare sattes även egna anställda 
in i moderbolagets ledning. Hela företaget fungerade bra enligt Håkan. Precis efter murens 
fall så ”boomade”  den östeuropeiska marknaden och BT växte rejält med marknaden. 
Under hela 90 talet ökade BTs marknadsandelar.  

Efter några år kom signaler om att affärskulturen i Ryssland började utvecklas i ”fel 
riktning” och med ökad omsättning i de båda bolagen kom också ”externa intressenter” att 
intressera sig för företaget. I början av 2000 talet ökade BT sin egen närvaro i styrelse och 
ledning för att säkerställa att bolagen inte kom att hamna med fel affärspartners. 

Det var ingen diskussion från något håll att allt sådant skulle bort oavsett kostnad. Håkan 
säger att det har varit en kostsam process, inte bara på grund av rena kostnader utan även 
inkomsterna har minskat som följd av att det finns andra företag som inte varit lika hårda i 
sitt jobb emot detta. Samtidigt som dessa åtgärder vidtogs startade diskussionerna om hur 
framtiden skulle se ut för de östeuropeiska bolagen då BT skulle integreras med Toyota.  

Toyota hade också försäljning på den ryska marknaden men de sålde inte själva. Deras 
produkter hanterades av japanska handelshus i Ryssland. Dessa handelshus var inte ägda av 
Toyota utan tog endast hand om försäljningen. Dessa handelshus hade folk på plats som 
hade goda kunskaper om den ryska marknaden. Håkan berättar att problemen med de egna 
bolagen i Ryssland gjorde att företaget därför beslöt sig för att jobba med handelshus 
samtidigt som man öppnade ett representationskontor för att kunna ha egen personal på 
plats. Dessa egna representanter finns på plats för att kunna hjälpa handelshusen då 
företaget inte har någon egen försäljning i landet längre. 

Rätt personal och rätt samarbete 

Vi tar upp problematiken med att hitta rätt folk i Ryssland, en punkt som Håkan tror är 
den absolut viktigaste men också en av de svåraste. Att prata med folk som varit där sedan 
tidigare och tal del av deras rekommendationer är något som han rekommenderar. Han 
tror också på att skicka dit folk, från till exempel Sverige, som är beredda på att spendera 
en hel del tid i Ryssland. 

Tillverkande företag tar ofta större risker än tjänsteföretag och vi undrar hur Håkan tror att 
man ska göra för att minimera riskerna när man går in i Ryssland. Han tror på att hitta en 
lokal aktör på den ryska marknaden som blir din återförsäljare. Se sedan till att du säljer till 
honom på ett helt korrekt sätt och försäkra dig om att alla papper är i sin ordning. Det är 
dock inte alltid lätt att se så att allt stämmer, framför allt inte utifrån. Han tror att det skulle 
vara lättare om man kan ha pålitliga människor på den ryska sidan också. 

Tillverkning och konkurrens 

Även om BT/Toyota inte själva har någon truckproduktion i Ryssland undrade vi hur de 
ser på en eventuell fabriksetablering. Håkan säger att Ryssland inte på överskådlig tid skulle 
ha en efterfrågan på elektriska truckar som skulle göra lokal produktion ekonomiskt 
försvarbar och att man inte såg på Ryssland som ett tillräckligt bra lågkostnadsland. Jämfört 
med andra alternativ skulle det inte fungera som ett land att exportera från. BT/Toyota 
väljer heller inte ett land för produktionsetablering bara utifrån kostnadsläge utan att också 
vara nära den eller de marknader som man ska försörja. Han påpekar däremot att när man 
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har en fabrik i ett land som fungerar så kan man absolut förlägga mer volym till dessa 
enheter och skeppa viss produktion till andra länder. 

BT/Toyota konkurrerar i Ryssland också på en marknad utan inhemsk konkurrens. Samma 
företag som de konkurrerar med i framför allt övriga Europa finns också i Ryssland. 
Samtliga av dessa företag exporterar till Ryssland vilket också gör att det inte finns något 
behov av att gå in på marknaden av konkurrensmässiga prisskäl. Även om man ser på 
kunderna inom till exempel dagligvaruhandeln så har vi REWE från Tyskland och 
Carrefour från Frankrike. Dessa företag köper i huvudsak produkter från europeiska 
tillverkare. En stor del av marknaden för truckar som säljs i Ryssland är producerade i 
”högkostnadsländer” och ligger därför i premiumsegmentet. Priserna på truckarna skiljer 
sig inte speciellt mycket oavsett märke då alla länder har liknande villkor inom de flesta 
områdena som produktions kostnad och försäljningskostnad. En av få faktorer där det 
dock kan skilja är valutorna. Dock tror Håkan att det kan bli lite annorlunda när kinesiska 
tillverkare börjar nå den ryska marknaden. 

Uppenbarligen fungerar försäljning av till exempel lagertruckar i Europa så vi frågar vad det 
är som gör att det ännu inte skulle fungera att producera i Ryssland. Håkan menar  att 
volymerna än så länge inte är tillräckligt stora i Ryssland. Framför allt är det infrastrukturen 
som inte finns på samma sätt i Ryssland som i Europa. Men han tror att när infrastrukturen 
förändras och mer storskalig produktion dras igång i Ryssland så kommer också större 
efterfrågan av truckar. Ryssland är på väg mot bättre infrastruktur men det är i första hand 
utländska företag som driver utvecklingen. 

Marknaden och kultur 

Vi tar också upp frågan om Ryssland överlag känns protektionistiskt. Håkan tycker dock att 
det finns en vilja att få dit utländska företag. Han tycker heller inte att han ser några 
tendenser på att landet i ett senare skede vill ta över verksamheten, vilket kan vara fallet i 
till exempel Kina. Håkan tycker att landet är relativt öppet och har en positiv syn på 
Ryssland som svensk ”granne”. 

Vi undrar också hur han ser på utmaningen att få svenskar och ryssar att samarbeta med 
tanke på kulturskillnader. Håkan tror att svenskar har en bra möjlighet att jobba ihop med 
ryssar. Han tror att svenskar lyckas samarbeta och förstå ryssar bättre än vad exempelvis 
japanerna har förutsättningar att göra då huvuddelen av Ryssland är i folkmängd 
europeiskt. Man måste självklart ta i beaktning att det finns skillnader men Håkan själv 
tycker att han i de allra flesta fall har goda erfarenheter.   

Leax har ju valt att gå via Baltikum in i Ryssland. Vi frågade Håkan om han tror att det är 
en fördel eller nackdel att ta hjälp av balter för att gå in i Ryssland. Håkan tror att det 
snarare är en nackdel, även om det är lättare att arbeta från Baltikum in i Ryssland, än 
tvärtom. BT/Toyota har dotterbolag i Baltikum och även om de har varit självständiga så 
har det funnits viss ledning från Ryssland, vilket inte alltid sågs som positivt. På senare tid 
har de istället tagit hjälp av balter i Ryssland, framför allt för att de pratar samma språk och 
har viss förståelse för hur det fungerar i Ryssland. Dock så medför det svårigheter. 
Historien medför en viss avvaktande hållning mellan länderna och en direkt dialog kan vara 
av fördel. 

Tull och juridik 

Något företaget har fått vänja sig vid är den ryska tullen. Håkan säger att om tullen finner 
något att slå ner på så gör de det och då tar det stopp. Blir det fel är det mycket 
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tidskrävande. Saker och ting kan behöva göras om och korrigeras. Han tror det kan bero på 
att Ryssar är vana vid att skicka ärenden upp i hierarkin och detta kan därför leda till brist 
på rimlighetsbedömningar. Står det att de ska vara 100 föremål på följesedeln och det är 99 
så vågar tullen inte släppa igenom leveransen. Detta påverkar återförsäljarna på den  ryska 
marknaden så till vida att de behöver hålla att visst överlager i Ryssland. Även om kunden 
känner till att det kan vara problem med tullen är det inget de accepterar som ursäkt för att 
en leverans skulle vara försenad. Så för att vara på den säkra sidan har BT/Toyota alltid 
vissa volymer i Ryssland. 

En annan faktor vi tagit upp är det ryska rättssystemet och om BT har kommit i kontakt 
med det. Håkan tror att det är svårare för ett litet företag att klara sig i det ryska 
rättssystemet. Han tror därför att BT/Toyota i dagsläget har en bättre möjlighet att få rätt 
än de haft tidigare. Om det blir BT som får problem i dagsläget så är det i förlängningen 
Toyota som får problem. Han vill dock påpeka att BT aldrig har varit i rättstvist. 

Ledande begrepp: Hitta lokala aktörer, var noggrann samt ha ett säkerhetslager, 
analysera den inhemsk konkurrensen.  

6.4 Fagerhult, Patrik Malin 

Intervju med Patrik Malin som jobbar på Fagerhult den 27 mars 2012. Patrik har varit 
anställd på Fagerhult under 12 års tid och är ansvarig för försäljning och marknadsföring i 
bland annat Ryssland, Finland, Polen och Estland. Fagerhult tillverkar belysning både för 
inne- och utemiljöer men har ingen egen tillverkning i Ryssland. De är inom byggbranschen 
och är leverantörer till el-entreprenörer. 

Fagerhult har i dagsläget två kontor i Ryssland, ett i St. Peterburg och ett i Moskva. Totalt 
har de ca 15 anställda inom marknadsföring och försäljning. Samtliga anställda är ryssar. Vi 
frågar hur Fagerhult ser på framtiden i Ryssland och om det i dagsläget finns planer på att 
öppna en fabrik i landet. Patrik säger att det är ett stort steg att gå från att exportera sina 
varor till att öppna en egen fabrik. Men att det självklart beror på marknaden. Skulle det 
vara så att marknaden växer till en nivå där tillverkning i landet ser mer lönsamt ut så får en 
ny utvärdering av läget göras. 

Tull och tidigare erfarenhet 

Vi frågar också om hur deras exportverksamhet fungerar idag. Patrik berättar att det har 
varit en utmaning och att det är mycket att sätta sig in i i form av tullordningar, certifikat 
och andra bestämmelser. Ryssland har sina egna system och egna regler som gör att det är 
krångligare att exportera dit än till de flesta andra länder. Han säger dock att det är enklare i 
dagsläget än det var i början. Det är mycket att tänka på i början men gör man det bara 
enligt anvisningar så tycker han att man får det att fungera. Företaget har idag ett inarbetat 
logistiskt system som man känner sig bekväma med. Vi undrade också om företaget tagit 
någon extern hjälp när det kommer till just den ryska tullen men de har valt att sätta sig in i 
det själva. 

Fagerhult finns sedan tidigare i ett 10-tal länder så vi frågade om han tycker att företaget 
har kunnat dra någon nytta av de erfarenheterna. Han tycker inte att företaget har haft 
någon direkt nytta av tidigare erfarenheter från europeiska länder. Han tror möjligtvis att 
personerna som varit med internationellt kan ha fått viss erfarenhet. Han har själv till 
exempel jobbat i Ryssland innan han kom till Fagerhult. För att få nödvändig kunskap om 
den ryska marknaden har de först anställt en person i Ryssland som fick till uppgift att göra 
research om marknaden. Sedan har de fyllt på allt eftersom med en person i taget. 
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Hierarki och avtal 

Vi undrade om Patrik har märkt av någon hierarki i Ryssland. ”Det som vi kallar VD här i 
Västeuropa, de har ju egentligen inte en sådan position, utan de (ryssarna) har ju en person 
som är styrelse och VD på samma gång, en så kallad General Director och den här 
personen har en stor makt”. Dock förutsätter till exempel myndigheter att den personen 
följer de instruktioner och anvisningar som gäller i Ryssland. 

Vidare tar vi upp frågor angående kontrakt och vikten av det skrivna ordet. 
Patrik säger att det är viktigt att ha skrivna kontrakt och det är framför allt mycket viktigt 
när man är i kontakt med myndigheter. Då gäller vad som är skrivet. När man gör affärer 
mellan företag är det lite annorlunda. Visst är det viktigt att ha ett kontrakt men då ligger 
större fokus på vem du är och dina kontakter. Det är viktigt att kund och säljare litar på 
varandra. Muntliga löften med personliga kontakter upplever han att de efterföljs. Han tror 
att personen i fråga spelar större roll vid affärer i Ryssland än det gör i väst. Har du till 
exempel ett skrivet kontrakt i Ryssland men ingen personlig kontakt så är risken för 
kontraktsbrott större och att rättsliga tvister skulle kunna uppstå. 

Certifiering och lokalisering 

Att få sina produkter certifierade kan ibland vara en utmaning i Ryssland så vi undrade hur 
Patrik och Fagerhult uppfattade det. Han anser att detta är ett område där man måste sätta 
sig in i systemet och hitta rätt folk för det. ”I början är det ett stort, stort problem innan 
man vet hur man ska göra”. Men som vid tullen är det mest jobb i början. Fagerhult har nu 
lärt sig systemet och har ett ryskt certifieringsinstitut som de jobbar tillsammans med. I 
dagsläget tycker han att certifieringen fungerar mycket smidigt för företaget. Han uppger 
att de hittat just det här institutet genom att prova sig fram. 

Företaget har valt två olika städer för sin etablering i Ryssland. Vi undrade vad som 
avgjorde till dessa regioners fördel. Valen av städer har fallit sig naturligt. St Petersburg är 
med sin närhet till väst ett naturligt första steg och flera företag från väst finns redan i St 
Petersburg. Att Fagerhult som följande steg också valde Moskva kändes också naturligt då 
många arkitekter och designers finns i Moskvaområdet. 

Konkurrens och framtiden 

Vi undrar hur har ser på konkurrenterna på den ryska marknaden. Han säger att det i 
början fanns lite konkurrens från ryska företag på marknaden. Det fanns näst intill inga 
ryska företag i branschen på marknaden och de som fanns var oftast av betydligt sämre 
kvalitet. Men bara de senaste åren har konkurrensen blivit hårdare. Ryssarna ser och lär av 
utländska företag och håller på att ta igen de förlorade åren under Sovjet. Den snabba 
förändringen i Ryssland är påtaglig och det gäller att hänga med. Dock tror han att det är 
lättare att se förändringen utifrån. När man som de anställda ryssarna lever mitt i 
förändringen blir den inte alls lika påtaglig. Även om konkurrensen hårdnar så är det 
framför allt inte riktigt i Fagerhults segment som det märks mest. Företaget är i premium 
segmentet och konkurrar inte med pris. Något som gör att de inte är så känsliga för 
tullarna. Företaget klarar av att konkurrera trots att tullen på deras varor ligger på 20 
procent. Den främsta konkurrensen på marknaden för Fagerhults premiumprodukter 
kommer dock från utländska företag. Samma aktörer man konkurrerar med på övriga 
marknader i världen finns även i Ryssland. Ingen av dessa företag har i dagsläget någon 
fabrik på den ryska marknaden och alla företag har därför 20 procent tull vilket gör att 
inget utländskt företag har möjlighet att ligga betydligt under konkurrenterna i pris. Men 
skulle något företag producera i Ryssland skulle det ändå vara svårt för det företaget att 
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täcka alla olika produkter. Företagen i branschen har en sådant mängd olika produkter att 
det inte skulle kunna tillverka alla versioner ändå. 

Eftersom Fagerhult i dagsläget inte har någon fabrik i landet undrar vi vad som skulle 
krävas för att de skulle sätta upp en i framtiden. Han säger att det skulle ta mycket tid, 
kunnande och pengar  för att få upp en fabrik i Ryssland. Det är svårt för företaget att se 
att det skulle vara lönsamt i dagsläget. Patrik nämner också WTO avtalet som en faktor att 
det i framtiden skulle kunna göra det mindre lönsamt att ha en fabrik. Företaget väntar 
gärna och ser hur avtalet kommer falla ut i praktiken. Även om vissa tullar har sjunkit redan 
så är det inga stora förändringar (avtalet är påskrivet men väntas träda i kraft under 
sommaren 2012). De produkter företaget har idag ligger på 20 procent skatt vilket är högt 
om man ser till att Ryssland har mellan 5 procent och 25 procent tull på import. Därför 
finns förhoppningar om att procentsatsen kan komma att sänkas. 

Ledande begrepp: Se över konkurrenssituationen, hitta ett bra certifieringsinstitut, 
”trial and error” i jakten på bra medarbetare, upprätta alltid avtal, ha tålamod med 
tullproblematiken, förlita dig inte för mycket på tidigare erfarenheter, arbeta med 
ryska medarbetare. 

6.5 Scania, Bengt Aronsson & Olga Kirkun 

Intervju med Bengt Aronsson och Olga Kirkun på Scania den 30 mars 2012. Bengt är 
project manager för Scanias rysslandssatsning och har varit verksam på Scanias 
inköpsavdelning i över 30 år varav chef för olika inköpsavdelningar de senaste 10 åren. 
Olga är business development manager och involverad i Scanias rysslandssatsning samt 
född i Ryssland. Hon har arbetat på inköpsavdelningen i ca fem år. 

Scania har en lång historia i Ryssland. De första bilarna exporterades för över 100 år sedan 
och med egen tillverkning där började man år 2000. Till att börja med tillverkade företaget 
bussar och även lastbilar som man har producerat sedan 2010. På den ryska marknaden 
erbjuder Scania samma tjänster och produkter som överallt i världen. De har tunga lastbilar, 
tunga bussar och separata motorer. Man erbjuder också service av sina produkter, 
reservdelar, förarträning samt så kallad ”road assistance”. En skillnad mellan Ryssland och 
flera andra länder är att i Ryssland kan man inte garantera road assistance inom 24 timmar i 
hela landet på grund av dess storlek. Scania har också en finansdel där företaget kan 
erbjuda olika typer av leasing, försäkringar m.m. 

En viktig anledning till att Scania valt att producera delar av sitt sortiment i Ryssland är den 
lokala konkurrensen. De produkter som tillverkas på den ryska marknaden har ofta högre 
importtull än de produkter som inte tillverkas lokalt och Scania skulle få betala upp till 25 
procents tull på dessa varor. Andra varor som inte tillverkas lokalt får företaget betala ner 
till 5 procents tull på. 

Scania är idag uppdelat i tre olika bolag i Ryssland. Det första bolaget heter Scania Russ 
som har hand om försäljning och service. De sköter också kommunikationen med 
oberoende Scaniasäljare runt om i Ryssland. Scania har i dagsläget endast tre egna 
säljkontor i Ryssland mot ett 40 tal oberoende. Scania har också ett busstillverkningsbolag i 
St. Petersburg, Scania Peters, som tillverkar bussar mellan 2002 och 2009. Detta företag 
grundades efter en förfrågan från St Petersburg kommun att bygga bussar under fem år. 
Efter de fem åren fortsatte företaget att sälja bussar i staden med varierande resultat. Att 
som svenskt företag sälja till ryska kommunala bolag är inte helt enkelt även om det finns 
exempel på viss framgång. 
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Tull och konkurrens 

År 2010 ändrades strategin och Scania ställde om produktionen från bussar till lastbilar och 
gjorde sig samtidigt av med de lokaler de ägde i St. Petersburg för att i stället hyra en lokal 
för lastbilsproduktionen. Produktionen i detta fall var en sammansättningsfabrik dit delar 
som motorer, växellådor och hytter med mera kommer för att monteras ihop till färdiga 
lastbilar. Alla dessa delar importeras och Scania tror att det kan vara en faktor till framgång 
att ha någon som är insatt i tullregler och tänker kreativt. Att till exempel montera ihop 
något som ligger i en högre tullkategori med något från en billigare kategori kan få båda 
produkterna att klassas i den lägre procentkategorin. I Scanias fall innebar det kreativa 
tänkandet att en produkt som skulle ha 15 procents tull kunde sänkas till 5 procent genom 
att delarna monterades ihop innan de importerades. 

Då tullarna har en stor betydelse för Scanias närvaro i Ryssland undrade vi hur de ser på 
Rysslands WTO inträde. Bengt tycker att det inte på något sätt är negativt, han tror att 
tullarna kan sjunka. Men Ryssland hittar sätt att försöka reglera marknaden för tillverkande 
företag, man försöker få mer av värdeökningen på vissa produkter att ske i Ryssland. Ett 
exempel är bilbranschen där Ryssland håller på att införa Dekret 166 (Dekret 166 var något 
som bilfabriker fick skriva på under 2011. Det reglerar att utländska tillverkare skapar 
produktionskapacitet på 300000 bilar till år 2020 och får fram till år 2015 tullfrihet på 
maskiner och bildelar. Därefter måste de öka nationaliseringen och nå 60 procent lokalt 
innehåll till år 2020. De skall även utveckla och tillverka motorer eller transmissioner 
lokalt). Detta är dock inget ovanligt, Bengt tar upp Brasilien som ett exempel på ett land 
som har haft liknande utveckling under de senaste 50 åren för att få större del av 
produktion och utveckling i landet. Scania har stor erfarenhet av detta sätt att jobba, att 
börja med att skicka byggsatser för att sedan efter hand utveckla produktionen, något som 
säkert hjälp till när de nu gör likadant i Ryssland. 

Scania har en del konkurrenter på den ryska marknaden och de tre största konkurrenterna 
är mer eller mindre lokala, två är ryska och ett är vitryskt. De har tillsammans ca 60 procent 
av den ryska marknaden. I övrigt har Scania liknande konkurrens som i övriga Europa. De 
ryska märkena är överlag robusta även om de kanske inte är de som har den längsta 
hållbarheten. Det kan också nämnas att en av de tre stora konkurrenterna ägs till stor del av 
Mercedes, något som kan ge en hint om att produkterna håller en klart acceptabel nivå. 

Marknadspecifika krav och myndigheter 

Bengt nämner också skillnader i miljökrav. På den europeiska marknaden diskuteras just nu 
om klassificeringarna euro 5 eller euro 6 på motorer (euro klassificeringen på motorer och 
handlar om miljövänlighet). På den ryska marknaden är det fortfarande euro 3 som gäller, 
något Europa använde sig av på 80- och 90-talet. Anledningen till att Ryssland håller kvar 
vid äldre klassificeringar är att ryska företag ännu inte presterar tillräckligt bra. Datumet för 
när Ryssland inför euro 4 har också skjutits på framtiden. Nästa deadline är januari 2013. 
Scania följer i de här fallen den ryska standarden och det som produceras i Ryssland är euro 
3 medan de motorer som importeras håller euro 4. Dock är Scanias filosofi att det ska vara 
samma kvalitetskrav i Ryssland som överallt annars. Man sänker inte sin egen standard bara 
för att marknadsreglerna skulle tillåta det. ”Det ska inte bli någon andraklassmarknad” –
Bengt. Även om en lastbild exporteras och säljs i Ryssland så vore det inte helt otroligt att 
den används även inom Europa. Det skulle inte se bra ut för ett företag som tillverkar 
produkter inom ett premiumsegment att tillverka sämre produkter för vissa marknader som 
sedan riskerar att leta sig ut på en marknad där märket är känt för sin kvalitet. 
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Bengt nämner också vikten av att vara öppen mot myndigheter och ha god kontakt med 
dessa. Även i ett land som Ryssland som är lätt korrumperat vill myndigheterna att företag 
ska göra rätt för sig, detta kanske gäller utländska företag i högre grad än inhemska. Gör 
man bara detta korrekt och får en bra relation med myndigheter så finns chansen att kunna 
få visst stöd för sin verksamhet. Det krävs mycket jobb för att se till att allting sköts enligt 
punkt och pricka, speciellt för företag som importerar till Ryssland. Det finns inga 
felmarginaler och det märks också på att det finns många jurister i Ryssland som hjälper 
nya företag med framför allt tull och skatteredovisning. Även saker som i Sverige skulle 
kunna tyckas vara av mindre vikt kan vara tidskrävande i Ryssland. Det finns historier om 
företag som skickat med några kepsar som en julklapp utan att tänka på att skriva in det i 
innehållsdeklarationen och det slutade med att hela försändelsen blev flera månader 
försenad. 

Att hitta rätt bland all juridisk hjälp som finns i Ryssland är inte lätt och Bengt 
rekommenderar att vända sig till någon internationellt känd firma. Även om de är dyra så 
minskar risken för att det blir fel och att det då skulle bli mycket dyrare i slutändan än om 
man valt den bättre men dyrare firman från början. 

Lokalisering och uppstart 

Olga tar upp problematiken kring lokalisering. I ett stort land som Ryssland finns det 
självklart flera platser där det skulle vara önskvärt att etablera sig. Hon säger att de två 
vanligaste platserna för svenska företag är St. Petersburg och Moskva som är två av de 
stora ekonomiska centra i Ryssland. St. Petersburg har ju närheten till Skandinavien och 
ligger mindre än 70 mil från Stockholm. Moskva är Rysslands huvudstad och har en 
välutvecklad infrastruktur runt och i staden, något som är relativt vanligt i utvecklande 
länder där saker och ting tenderar till att börja med förbättras runt huvudstäderna. Flyg och 
tåg med mera går ofta till Moskva och sedan vidare därifrån. Tittar man också på landet i 
sin helhet produceras den absolut största delen av den ryska ekonomin inom tillverkning på 
den västra sidan av Uralbergen. 

Bengt tar upp några olika sätt för att starta upp ett företag i Ryssland. Det första sättet 
kallas för ”Green Field” och innebär att man startar helt nytt själv, detta är ett tidskrävande 
projekt för att få alla tillstånd och allt administrativt framtaget. Olga utrycker det som 
någonting näst intill omöjligt att göra på egen hand. Det andra sättet är ”Brown Field” 
vilket innebär att man tar över en redan existerande infrastruktur vilket förenklar många 
processer och dessutom finns det många sådana fabriker tillgängliga där all el och vatten 
etcetera redan är framdraget. Det tredje är joint venture där man helt enkelt samarbetar 
med ett redan existerande företag. Om man väljer ett joint venture (JV) är det viktigt att ta 
reda på hur mycket det ryska företaget redan har koll på och hur mycket man behöver ta 
dit själv. Bengt och Olga berättar om företag som grovt underskattat sitt ryska JV-företag 
och trott att de i princip skulle behöva bygga upp det från grunden och ta dit sina egna 
experter. 

Personal och hierarki 

Något som inte fungerade för Scania var däremot att ha lokalt inköp i Ryssland. I och med 
att marknaden är väldigt speciell så kan det hända att inköp i Ryssland inte blir hopkopplat 
med resten av inköpsavdelningarna runt om i Europa. Man har i stället valt att bara ha 
indirekt inköp i Ryssland så som telefon, el, gas etcetera som är direkt nödvändiga att skaffa 
i det landet där fabriken ligger. 

Scania har en personalstyrka på ungefär 100 personer på fabriken i St. Petersburg så vi 
frågade om deras syn på ryska arbetare. Ryssland är ett land med stora ekonomiska klyftor, 
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de arbetare som jobbar längst ner på golvet tjänar runt 7000 SEK i månaden upp till mer 
välutbildad och engelskspråkig personal som tjänar betydligt bättre. Den enda svensken 
som jobbar i Ryssland är fabrikens chef. Den personen har ett sätt att styra som kanske 
liknar det ryska mer än det svenska. Han vill gärna ansvara själv, något som passar det ryska 
sättet med stark hierarki bättre än i Sverige. 

Vi tog också upp HR-frågor för att få deras syn på personalfrågorna. En sak som vi fått 
olika information om är hur svårt det är att avskeda personal. Både Bengt och Olga tycker 
att det inte är några problem om det skulle behövas. Jämfört med Sverige är det till och 
med enkelt att göra sig av med folk. Om det är så att chefen tycker att någon gör fel är det 
ofta ett tillräckligt gott skäl. Facken har enligt Bengt inte någon stark position i Ryssland. 
Dock finns det reglerat enligt lag vilka villkor som gäller om en person sparkas. De har till 
exempel rätt till ett visst antal månadslöner från företaget efter uppsägning. Att det är så 
enkelt att göra sig av med folk kan också vara en faktor till att folk inte vill ta beslut själva 
tror Olga utan föredrar att trycka beslut uppåt i hierarkin. Men bara för att rysk personal 
kan vara mer van vid att få klara order och vara mer detaljstyrd än till exempel svenskar är 
det ofta högutbildade arbetare även om initiativförmågan ibland kan vara låg. Detta är dock 
inte det första landet med dessa problem. Fler andra gamla sovjetländer har eller har haft 
liknande problem. Då kan det vara en fördel att som Scania använda sig av folk som har 
varit i Östeuropa tidigare. Vi tog också upp frågan om Bengt tror att det är någon speciell 
fördel med att först gå via Baltikum innan man går in i Ryssland. Han tror dock inte att det 
skulle vara av någon större fördel än att gå via något annat land inom EU. 

Var ödmjuk  

Scania tror överlag på att det bästa sättet att integrera och göra affärer med ryssar är att 
lyssna och inte diktera villkoren. Att vara öppen och att gemensamt komma fram till 
lösningar är det bästa sättet att få ett samarbete att fungera. Ödmjukhet och insikten om att 
vi kan lära av varandra måste prägla samarbetet för att lyckas. Genom att visa att man 
lyssnar och inte bara talar kan man få en positivare respons från ryssarna där de också är 
villiga att lära av svenskarna. Ryssarna är många gånger medvetna om att Ryssland är 
mindre utvecklat än Sverige, men det finns ändå en nationell stolthet som man bör 
respektera. 

Sedan hänger också mycket med från Sovjettiden att om man gjorde fel blev man straffad. 
Därför håller sig gärna ryska arbetare till invanda mönster om de inte aktivt uppmuntras att 
tänka i nya banor. Även om man inte kan förändra en hel mentalitet så märker Scania av att 
om arbetarna uppmuntras med att komma med förslag till förbättringar är de inte helt tysta 
Att rekrytera folk på en ny marknad kan också var problematiskt. En sak som Scania gjort 
är att samarbeta med samma rekryteringsföretag i flera länder. Att samarbete på flera 
marknader gör att förtroende skapas som betyder mycket i ett nytt land. Att hitta ett bra 
rekryteringsföretag är annars inte alltid så lätt och man kan många gånger få  prova sig fram 
bland dessa för att finna den bäst lämpade. 

Underleverantörer i kvalitetskrav 

Scania har också satt samman egna listor över svårigheter och möjligheter med Ryssland. 
En av sakerna som är mer utmanande är att få med underleverantörer in på den ryska 
marknaden. Volkswagen hade gjort en undersökning för att se hur många av sina 50 största 
internationella underleverantörer som följde med in på den nya marknaden. Till Kina var 
den siffran 94 procent, Östeuropa 88 procent men till Ryssland bara 38 procent. 
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Att hitta råmaterial upplevs också som ett problem. Trots att det finns mycket råmaterial i 
Ryssland lever det inte alltid upp till europeisk standard. Detta kan innebära att man får 
betala extra för att få den standard man är van vid i Europa. 

Byråkratin tas också upp som ett vanlig problem. På en fabrik av den storlek som finns i St. 
Petersburg skulle man i Sverige behöva en person som är finansansvarig. Motsvarande 
siffra i Ryssland är åtta personer. 

Ryssar har ofta begränsad erfarenhet av att jobba med de europeiska standarder som Scania 
kräver. I Ryssland finns också certifieringssystem men det handlar inte som de europeiska 
om vilka krav som skall finnas på produkten, utan i stället om hur man ska tillverka 
produkten. 

Marknadsresearch 

Små och medelstora företag kan få svårt att finansiera sin verksamhet. Lånemarknaden i 
Ryssland är tuff, det är svårt att låna pengar och lyckas du få ett lån är det mycket dyrt 
jämfört med andra europeiska länder. 

Språket kan också vara krångligt då det engelska språket ännu inte är så utbrett. 

Scanias ryske VD har också nämnt att övervakning av fabriken är viktigt. Ryska arbetare 
har fortfarande kvar mentaliteten från sovjettiden att det är okej att ta det man behöver 
från fabriken. Scania har åtgärdat detta med vakter sedan mycket från deras fabrik 
försvann. 

Det är viktigt att också ta upp möjligheterna. Det finns ju fler anledningar till varför företag 
väljer att satsa på Ryssland. I Scanias fall finns det en marknad som har en stor potential, 
antalet bilar per tusen invånare ligger under hälften om man jämför med den svenska 
marknaden, och siffrorna är liknande på lastbilar. Dessutom kommer fler underleverantörer 
att tvingas dit när Ryssland implementerar Dekret 166, lagen som innebär att betydligt 
större delar av en bils värde måste produceras i Ryssland. Att marknaden internationaliseras 
mer gynnar även företag som Scania och de lokala myndigheterna i Ryssland är villiga att 
hjälpa till finansiellt för att få bilföretagen och deras underleverantörer att ha små kluster av 
verksamheter hos dem. 

Ledande begrepp: Använd tullreglerna till din fördel, sänk inte din standard, gör det 
enkelt till att börja med till exempel brown-field, rekrytera ryskt och rätt, använd 
ditt etablerade nätverk 

6.6 Väderstad-Verken, Fredrik Lundén 

Kort om Väderstad-Verken 

Intervju med Fredrik Lundén på Väderstad-Verken AB (VV) den 29 mars 2012. Företaget 
har funnits sedan 60-talet och har förblivit ett familjeföretag som idag leds av andra 
generationen. VV tillverkar maskiner för jordbruk och exempel på produkter är 
jordbearbetare och såmaskiner. Företaget har internationell erfarenhet från ett trettiotal 
länder fördelat på fyra olika världsdelar. Företaget har haft affärer i Ryssland sedan 
sovjettiden då företagets produkter licenstillverkades. Företaget har funnits i Ryssland 
sedan mitten av 00-talet och öppnade sin första fabrik för produktion år 2010. Fredrik 
Lundén är global försäljningschef på företaget sedan 2008 och har sedan tidigare arbetat i 
Ryssland. 
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VV och Ryssland 

VV har en lång historia i Ryssland så vi började med att fråga hur det har sett ut genom 
åren. Fredrik berättar att företagets produkter fanns i Ryssland ända sedan sovjettiden men 
att produkterna då tillverkades på licens. Licenstillverkning fungerade mycket bra och det 
tillverkades 10 000-tals produkter under de åren och VV fick in en hel del licenspengar för 
detta. När Sovjet blev Ryssland avslutades produktionen och det blir ett glapp på ca 10 år 
innan VVs produkter återkom på marknaden, den här gången i form av ett tyskt företag 
som sålde in produkterna till enskilda jordbrukare. VV såg att det gick bra och beslöt sig 
för att också börja sälja med egen personal i stället för att produkterna skulle ta omvägen 
via Tyskland. Man kontaktade då den ryska återförsäljaren Ekoniva som också sålde andra 
varumärken. Ekoniva täckte dock inte hela marknaden så Väderstad bestämde sig för att 
också ha helt egen försäljning i södra Ryssland där det finns mycket jordbruk  

Att sätta upp egen försäljning var inte bara för att komma åt de områden där Ekoniva inte 
kunde sälja. Det var också för att kunna känna av den ryska marknaden och få en bättre 
bild över potentialen för VV i Ryssland av personer som hade bättre kännedom om VV än 
externa återförsäljare. Ryssland är det enda landet där VV har två säljkanaler in vilket är 
värdefullt när man har en sådan enorm marknad som Ryssland. 

Ryska marknaden för VV 

Fredrik pratar också om den ryska marknaden som protektionistisk, lantbrukare som köper 
ryskproducerade maskiner får olika subventioner från den ryska staten. Att låna pengar från 
banker i Ryssland är relativt dyrt, en bonde får betala ungefär 20 procent ränta när han 
lånar pengar för att köpa en importerad maskin jämfört med ca 4-5 procent för inhemska 
produkter. Därför är produkter tillverkade utanför Ryssland svårsålda.  Detta var en av 
anledningarna till att företaget bestämde sig för att producera i stället för att bara exportera. 
Fabrikerna som VV har i Ryssland är idag endast sammansättningsfabriker men kommer 
efterhand att flytta över fler steg av de produkter som görs för den ryska marknaden till 
Ryssland. 

VV är ett av få företag vi kommit i kontakt med som har egen produktion och vi undrade 
hur de gick till väga när de bestämde sig för att välja lokaler. Fredrik berättar att företaget 
hyr lokaler i dagsläget. En av anledningarna är att de slipper mycket av de problem som lätt 
uppstår när man ska bygga själv i Ryssland. Men han tycker också att det finns fler fördelar 
med att hyra. Även om man har viss kunskap om den ryska marknaden är det inte lätt att 
avgöra vilken som är den bästa platsen att bygga en fabrik på. Man måste ju först veta var 
ens marknad finns, men närhet till kunden är inte allt. Att logistiken fungerar smidigt är 
viktigt för ett företag som VV. Det kan vara svårt att utvärdera det momentet utan att 
pröva det i praktiken. Men också var närmsta tullstation ligger, hur enkelt det är att få 
igenom sina produkter smidigt är en annan viktig faktor. Han tror dock att VV i ett senare 
skede kommer att bygga en egen fabrik. När företaget satsar mer är det bättre att ha egna 
lokaler att göra det i. Så länge man ”bara” bygger ihop maskinerna finns det inte samma 
behov av större investeringar. 

VV i baltikum 

VV gick in i baltstaterna innan de gick in i Ryssland och vi frågade om de använt sig av 
dessa arbetare när de gick in i Ryssland. Fredrik svarade direkt nej ”Det är extremt svårt att 
göra det, baltstaterna under hela sovjetiden kämpade för att bli fria från Sovjetunionen, fria 
från Ryssland och det är så djupt rotat att det är väldigt svårt att bära med sig erfarenheter 
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därifrån tror jag” Han tror inte heller att det bara är balterna som har svårt för ryssarna 
utan även vise versa. Han baserar dessa åsikter både på den tiden han har varit med i VV 
men också från de 14 år han arbetat i Ryssland tidigare. Bara för att en litauer pratar ryska 
betyder inte det att han får respekt, han är fortfarande en litauer. Fredrik tror snarare att det 
kan vara en nackdel. 

Fredrik har, som tidigare nämnts, tidigare erfarenhet av Ryssland och vi undrade om han 
tror det har hjälpt vid rekrytering. Han tror att det har hjälpt att han har ett visst nätverk, 
speciellt eftersom att Ryssland är så relationsberoende. Att rekrytera rätt lokalt folk är A 
och O vid en etablering i Ryssland. 

HR och tidigare internationell erfarenhet 

Ett annat ämne vi tar upp är företagets HR. Vi undrar hur det ser ut på VV i Ryssland. 
Fredrik berättar att samtliga anställda i Ryssland är ryssar. Även om samtliga anställda i 
Ryssland är ryssar så sker viss integration mellan de olika kulturerna. Fredrik tycker dock att 
det fungerar förhållandevis bra. Man måste vara beredd på att skala av de mer extrema 
dragen och mötas någonstans i mitten. Men självklart är olikheterna en stor skillnad och det 
tar tid. Ryssland är ett hierarkiskt samhälle och Fredrik tycker inte att man ska påverka det 
för mycket utan istället låta det vara. ”Business är ganska lokal och jag tror inte man ska 
komma och tro att vi är så mycket bättre. De har ju utvecklat sin modell för att det passar 
de lokala förhållandena”. Han tror också att om man skulle försöka överföra det svenska 
sättet att sköta ett företag skulle det inte alls sluta bra.  

Då de inte har några svenskar på plats undrar vi hur moderbolaget kontrollerar det ryska 
dotterbolaget. Fredrik säger att det kontrolleras som vilket annat dotterbolag som helst 
med till exempel styrsystem och revisorer. Samtidigt är det viktigt med förtroende, om 
någon på dotterbolaget i Ryssland skulle vilja blåsa moderbolaget skulle de ju lyckas med 
det. Men det är inget som är speciellt för Ryssland, det gäller alla dotterbolag oavsett land. 

När vi ändå är inne på andra länder så frågar vi också om han tycker att deras tidigare 
internationella erfarenhet har hjälpt bolaget i Ryssland. Han säger att det gör det absolut, 
folk som vet vilka steg som ska tas, folk som är vana att resa och besöka andra bolag i 
andra länder. Han tror också att gemene man har en lite sned bild av Ryssland och tror att 
landet är något totalt annorlunda från allt annat. Han nämner länder som Kina och Indien 
som länder att jämföra med och tror inte att de skulle vara svårare i Ryssland än där.  

Tullar och WTO 

För att återknyta lite till vad vi pratat om tidigare tar vi upp frågan om hur VV tycker att 
det har fungerat för dem med tullarna i Ryssland. Fredrik tyckte att det var problematiskt i 
början, man måste veta vad man gör och förstå hur systemet fungerar. Men han tycker 
ändå att när man kommit in i systemet och väl förstår det så är det ändå okej. Om man 
skickar ungefär samma saker och lasterna har ungefär samma värde så blir det enklare i 
tullen. Första gången man skickar något går tullen igenom allting in i minsta detalj, står det 
100 skruvar på följesedeln så ska det vara 100 skruvar, varken mer eller mindre. Har man 
kommit in fel från början så finns risken att företaget får samma detaljerade procedur flera 
gånger. Något som självklart tar tid. 

Vi fortsätter med Rysslands inträde i WTO. Vi frågar om Fredrik tror att det kommer 
förenkla för företag som importerar till Ryssland. Fredrik tar upp ett exempel, Ukraina. 
Landet har varit medlem i WTO sedan 2008 och det är inte enklare att exportera eller 
importera dit. De inför fortfarande mycket nya konstiga regler och tullavgifter. Fredrik är 
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skeptisk till att WTO kommer ha någon inverkan på Ryssland, i alla fall inte i deras 
bransch. 

 

Konkurrens och ryska marknaden 

Vidare tar vi upp frågan om konkurrenssituationen på den ryska marknaden. 
Det är hård konkurrens i Ryssland men inte från ryska företag. Det är snarare så att det är 
samma märken som man konkurrerar med på alla andra marknader. Den lokala 
maskintillverkningen är fortfarande så eftersatt att de inte är i närheten av att konkurrera 
med de internationella aktörerna. Det finns ryska märken och de säljer produkter men 
kvalitén är mycket sämre och även om priserna för de märkena är 20-25 procent av de 
internationella märken så konkurrerar de inte om samma kunder. 

Vi pratar också om hur produkter kan skilja sig mellan marknader och undrar om han 
tycker att det är något speciellt med just den ryska marknaden. Fredrik säger att självklart så 
finns det skillnader i vad kunder i olika länder vill ha. Att en rysk bonde vill ha något som 
skiljer sig från en tysk bonde är inte på något sätt någon större skillnad än att en fransk 
bonde skiljer sig från vad en svensk bonde vill ha. Men han påpekar samtidigt att det är 
viktigt att ta reda på vad det är som skiljer den lokala marknaden från andra marknader. 
Han tror att det är ett grundfel som många gör att man har en svensk produkt med relativt 
hög standard och sedan tror att det per automatik går att sälja i Ryssland. Det gäller att vara 
nära kunden och ta reda på vad kunden är villig att betala för. Han tror också att det har 
hjälpt med tidigare internationalitet för att veta vilka faktorer som kan skilja mellan länder. 

Vi undrar också hur VV ser på efterfrågan i framtiden på den ryska marknaden. 
Fredrik tycker att framtiden ser god ut i Ryssland men tillägger att det trodde man även 
2008 innan den ekonomiska krisen slog till i världen. Ryssland är så beroende av oljepriset 
och när det gick ner kraftigt så följde den ryska marknaden med. Det tog helt enkelt 
tvärstopp under en period i Ryssland efter det. När oljepriset steg igen så följde marknaden 
efter. 

Rättsystem och personal 

Rättssystemet i Ryssland är en punkt som det finns olika åsikter om. Vi frågade om VV har 
haft något med det att göra. Fredrik säger att VV är lyckligt lottat som ännu inte haft något 
i domstol att göra men att han har tidigare erfarenhet av det ryska rättsväsendet under sin 
tidigare period i Ryssland. Hans erfarenhet är att ”Domstolarna är väldigt opålitliga, särskilt 
i lägre instanser på landsbygden. När man kommer in mot Moskva och St. Petersburg så 
blir det lite mer ordning och reda. Som utlänning förlorar man i säkert 100 fall av 100 på 
landsbygden.” Han menar att skulle det uppstå något rättsligt ärende får man helt enkelt 
överklaga tills man kommer in till de bättre domstolarna i storstäderna. 
Något som VV gör för att undvika tvister och liknande är att ha alla avtal på engelska som 
tolkningsspråk, något som inte alltid är enkelt att få igenom. Detta gäller dock bara när 
moderbolaget gör affärer mot Ryssland. När det ryska dotterbolaget gör affärer i Ryssland 
måste dock kontrakten vara skrivna på ryska. Det gör att man ändå behöver ryska jurister 
också även om de flesta avtal som skrivs är standardavtal som tillämpats flera gånger under 
tidigare handel i Ryssland. 

Att hitta rätt folk är inte alltid så lätt, vi undrade om det är problematiskt på den ryska 
marknaden. Att hitta bra personal som uppfyller VVs krav är svårt i Ryssland. Företaget 
har gått till väga på flera olika sätt att hitta rätt personal. Personliga kontakter, byråer och 
annonser är några av sätten man använt sig av. De kandidater man hittar är också ofta dyra 
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att anställa. Fredrik säger att i Moskva kan en ryss som pratar engelska tjäna upp emot 50 – 
60 000 SEK utan att i övrigt utmärka sig speciellt. Vi undrar också om han tror att det 
hjälper att företaget är utländskt för att locka till sig bra arbetskraft. Han tror att det kan 
hjälpa men att ryssar eventuellt tror att de får bättre betalt på ett internationellt företag. I 
vissa fall kan det säkert stämma också. Internationella företag som VV vill gärna ha 
engelsktalande personal och som nämnts ovan så kostar sådana personer pengar. Sedan 
finns ju möjligheterna till ett mer internationellt jobb inom företaget, något som säkert 
också lockar. 

När man väl har hittat och anställt personal kan det uppstå problem om det inte fungerar. 
Vi undrade om arbetsmarknadslagarna fungerar bra i Ryssland. Fredrik tycker att 
arbetsmarknadslagarna är okej. De är lite luddiga och det är svårt att säga upp folk. Man får 
vara lite försiktig när man anställer så att det verkligen känns bra. Skulle det ändå inte 
fungera får man försöka komma runt de här problemen på annat sätt. 
Sedan kan det också vara svårt för företag med semesterdagar och helgdagar som flyttas 
runt. 

VVs framtid i Ryssland 

Nästa fråga handlar om var Fredrik ser VV om 10 år och vad som måste uppfyllas för att 
komma dit. Han tror att VV i framtiden kommer öka i Ryssland. Företaget har som mål att 
tillföra mer och mer av värdet på maskinerna i Ryssland. För att kunna uppnå det målet så 
krävs det att de kan finna underleverantörer som uppfyller de krav som VV har, inte minst 
på kvalitet. VV håller än så länge emot så mycket som möjligt av just den anledningen att 
de underleverantörer som finns i dagsläget inte håller tillräckligt hög kvalitet. Dock tror han 
att det kommer bli bättre med tiden. 

Beträffande kvalitetskrav kommer vi in på certifiering av olika slag. Hur har det fungerat 
för VV med certifiering i Ryssland? Fredrik säger att certifieringen är tidskrävande och lite 
bökig. Det är många steg och för att få företagets maskiner att certifieras som ”made in 
Russia” krävdes kontroller från flera olika institut på flera olika områden. Efter certifiering 
krävs även uppföljnadskontroller, något som företaget inte självt vet när det kommer att 
ske. 

Vi undrar också om han ser några utmaningar för att bygga upp fabriken. 
De utmaningar Fredrik ser är alla olika tillstånd som de redan nu vet är krångliga att få. 
Men företaget har ännu mer kunskap när det är dags att bygga eget än i dagsläget tack vare 
sin närvaro gör att företaget kan vara väl förberett när det är dags. 

Ledande begrepp: ”Hyr först, köp sedan”, konkurrera med kvalitet istället för med 
pris, använd engelska vid avtal, rätt certifiering, internationell erfarenhet är 
användbar inom tekniska områden, exceptionell noggrannhet vid första exporterna.     

6.7 Wistrand, Lars Davidsson 

Lars juristiska perspektiv 

Denna intervju är gjord med Lars Davidsson som är advokat på Wistrand. Lars är partner 
på advokatbyrån samt sitter med i Leax styrelse. Hans kompetensområden är främst it och 
telekom, bank & finans, bolagsrätt och företagsförvärv. Lars Davidsson var med som 
juridisk sakkunnig vid Leax etablering i Brasilien samt har nu varit med från början i arbetet 
med Leax satsning i Ryssland. Wistrand grundades 1915 och finns idag i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Byrån arbetar med problemlösning och rådgivning inom svensk och 
internationell affärsjuridik. Intervjun ägde rum den 27 mars 2012. Lars har stor 



 

 
36 

internationell erfarenhet och var under flera år bankjurist i Luxemburg och medverkade vid 
ett stort antal affärer runt om i Europa. Han beskriver procedurerna företag går igenom i 
olika länder som slående lika och att man definitivt kan lära sig tillvägagångssätten. Ofta 
möter företagaren en byråkrati som man inte är van vid från Sverige, som också gör att 
saker tar längre tid än beräknat. Enligt de advokater Leax anlitat iST:Petersburg gäller detta 
också för Ryssland i allra högsta grad 

Eftersom en jurist juridiska kunskaper bygger på ett visst lands lag är. Nyckeln enligt Lars 
att omge sig med duktiga lokala juridiska rådgivare. Här är tidigare internationella 
erfarenheter en fördel då man i regel har ett större nätverk av tidigare samarbetspartners att 
rådfråga och att man vet hur frågorna skall ställas. Som nämnts i tidigare intervjuer är 
utbudet av konsultationsfirmor av olika kvalitet i Ryssland stort och att som internationell 
aktör hitta rätt är inte helt enkelt. Enligt Lars Davidsson lär man sig genom erfarenhet att 
utvärdera en potentiell samarbetspartners duglighet. Ryssland är inget undantag.   

Riskminimering 

Den andra faktorn som Lars Davidsson tar upp är riskminimering vid ett internationellt 
projekt. Lars betonar att man genom erfarenhet i andra länder lär sig att inte kalkylera för 
optimistiskt. I fallet Ryssland ligger betoningen kring själva anläggningen och den sårbarhet 
som uppstår vid ett allt för stort risktagande. Att hyra en anläggning till en början kan 
tillexempel vara en rimlig lösning. Det finns naturligtvis fler risker med att bygga en egen 
fabrik. Att få alla tillstånd och intyg tar oftast, enligt de ryska advokaterna, längre tid i 
Ryssland än vad företag är vana vid i andra länder. Förutom att det tar tid finns en 
överhängande risk för krångel med ryska myndigheter. Att stå utan rätt intyg när du har 
planerat att öppna en fabrik kan kosta företaget enorma summor. Det finns generellt sett 
en övertro på hur snabbt saker går och företagen bör snarare var pessimistiska i sin 
tidsbedömning. 

En tredje faktor är helhetsbilden som måste utvärderas i valet mellan export och inhemsk 
produktion. Vid kontakter med de ryska advokaterna har Lars erfarit att den ryska 
marknaden som expansiv och inhyser idag flera globala aktörer med flertalet 
underleverantörer. De ryska advokaterna framhöll att som underleverantör ha en fysisk 
närvaro i landet och därigenom både lära sig kulturen samt möjligheten att leverera med 
kort varsel inte bör underskattas.  

Antal och offentliga kontakter 

Ryska avtal är enligt uppgift avsevärt mycket mer detaljerade och tolkas betydligt mer strikt 
i enlighet med sin ordalydelse än. Tvister kan lätt uppstå och bli kostsamma om man inte, 
som utländsk aktör, lär sig sederna och tillvägagångssätten kring avtalens tolkning i 
Ryssland.  

Av kollegorna i St:Petersburg understöks vikten att hakontakter i den offentliga sektorn. 
Ett tips var att även ha god kontakt med skolor för att, i ett längre perspektiv, attrahera bra 
arbetskraft. Vad gäller relationerna med myndigheterna får man som nyetablerad företagare 
vara beredd på att sättas på prov av dessa. Återbetalning av exempelvis moms kan enligt 
uppgift ta avsevärt mycket längre tid de första gångerna. När man sätts på prov av 
myndigheter är det dock viktigt att stå på sig och hävda sin rätt. Tar man sig igenom 
nålsögat hos myndigheterna kan relationen att underlättas avsevärt framöver, både i den 
specifika frågan men även mer generellt. Det bästa sättet enligt Lars är att, i eventuella 
tvistemål, arbeta med välrenommerade advokatbyråer. 
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Avslutningsvis betonar Lars att det är lätt att kategorisera en ny marknad som näst intill 
omöjlig bara för att man uteslutande fokuserar på svårigheter. Man måste inse att det även 
på dessa, bakom allt nytt, finns ett system som fungerar. Det handlar bara om att lära sig 
arbeta inom detta system. Skillnaden kan dock vara att man underskattar 
planeringshorisonten innan man blivit van vid de nya tillvägagångssätten och därmed når 
”break-even” senare än man först förväntade sig. 

Ledande begrepp: Utgå från ditt eget nätverk i sökandet av lokal expertis, 
Minimera riskerna, Utvärdera inte enbart ”rationella” faktorer, Skriv omfattande 
avtal, Var beredd att sättas på prov av lokala myndigheter, Fokusera inte enbart på 
svårigheterna, Underskatta inte planeringshorisonten. 

6.8 Nefab, Erkki Susi 

Intervju den 30 mars 2012 med Erkki Susi, VD för Oy Nefab AB och med ansvar för 
Nefab Rysslands satsning. Vi har valt att intervjua Nefab för att företaget uppfyller många 
av de krav som vi haft med när vi letat och utvärderat olika bolag. Nefab är ett tillverkande 
företag som i dagläget exporterar sina produkter till den ryska marknaden från sin fabrik i 
Estland. De har precis som Leax långtgående planer på att bygga en fabrik i Ryssland och 
har under cirka två års tid gjort research för att förbereda sig. 

Lokalisering och WTO 

Ett av de första utmaningarna som tas upp under intervjun är problemet med att bestämma 
var fabriken skall byggas. Det finns många olika faktorer som ska vägas in. Erkki tar upp 
några av de faktorer som Nefab tittat på, till exempel god tillgänglighet till råmateriel, var 
potentiella kunder finns, flygplats och bra arbetskraft. Dessa faktorer är enligt Erkki 
generella och gäller i de flesta länder,  men i ett land som är så stort som Ryssland får dessa 
faktorer större betydelse. En mer landspecifik faktor som Nefab också tar med i 
beräkningen, men som är av mindre vikt, är skatt. Skatterna kan skiljas åt mellan de ryska 
regionerna men inte tillräckligt mycket för att vara en viktig faktor för Nefab. 

Vi frågar hur Erkki ser på att Ryssland nyligen gått med i WTO. Om Ryssland kommer 
göra det enklare för import och export kan en satsning på en fabrik vara mindre lönsam än 
beräknat. Erkki är dock inte orolig, Nefab känner till inträdet men de tror att skillnaden 
kommer att vara marginell. Han tror att skatterna kanske kan sänkas något men absolut 
inte så mycket att det skulle förändra deras beslut om att bygga en fabrik. Ett 
återkommande ämne under hela intervjun är byråkratin i Ryssland. Errki är övertygad om 
att WTO inte kommer förändra den ryska byråkratin. ”WTO kommer inte att kunna 
förändra den ryska byråkratin, inte en chans” – Erkki Susi 

Tidigare internationell erfarenhet 

Nefab finns sedan tidigare representerat i över 30 länder och vi undrar om han tror att 
företaget kan dra nytta av den erfarenheten på något sätt. Erkki pekar ut vissa områden där 
han anser att det hjälper inom tekniska områden. De har byggt fabriker förr och vet hur 
processen att bygga upp en anläggning går till. Samma sak gäller med försäljning där man 
kan jämföra med hur företaget har gjort i andra länder för att lyckas. Det finns också 
möjlighet till benchmarking inom den egna koncernen. Erkkis erfarenhet av Ryssland säger 
honom dock att mycket mer än rent tekniska aspekter är svåra att ta med sig från andra 
länder. Ryssland liknar inget annat land tillräckligt mycket. ”Jag skulle säga att Ryssland är 
totalt annorlunda, annorlunda förståelse, annorlunda vanor och annorlunda sätt att jobba 
på så att det går inte att kopiera rakt av från något annat land och sedan använda det i 
Ryssland.” – Erkki. Dock kan han se vissa likeheter mellan Ryssland och Kina. Han jämför 
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Ryssland med hur Kina såg ut för ca 15 år sedan innan det blev mer västorienterat. Han 
tror personligen att Ryssland kommer att ha en liknande utveckling som Kina haft men 
med en stor skillnad. Kina har satsat mycket på billig arbetskraft där utländska företag har 
byggt fabriker för att exportera till andra länder. Han anser att man inte går in i Ryssland 
för att exportera. Den ryska marknaden med sin byråkrati vid import/export är en marknad 
där företag producerar varor för att sälja dem just på den ryska marknaden. Han tror inte 
heller att det kommer att ske några förändringar på den fronten, ryska lagar är 
protektionistiska och i dagsläget görs inget från politiskt håll för att förändra de lagarna. 
Därför måste ett företag som går in på den ryska marknaden tänka på att hitta rätt kunder 
på marknaden för att på sikt kunna nå framgång i Ryssland. 

Personal  

Vi nämner också human resourse och hur Nefab ser på skillnaderna mellan svensk och 
rysk arbetskultur. Erkki säger att det är stora skillnader mellan hur vi är vana att arbeta i 
Sverige och i Ryssland. Erkki själv tror inte att det kommer bli några större problem för 
Nefabs del tack vare den erfarenhet han har fått av sin efterforskning och många besök på 
olika företag i Ryssland. Man får vara försiktig med att förlita sig på ryska arbetare då de 
kanske inte alltid går att lita på till 100 procent. Att ha utländska managers som övervakar 
processerna inom företaget anser Erkki vara mycket viktigt. Ryska arbetare är vana vid mer 
styrning och mer planering än svenska arbetare. Så länge svenska managers tar detta i 
beaktning ser Erkki inte detta som något större problem. Hans erfarenhet är också att 
västerländska företag i Ryssland implementerar ett mer västerländsk sätt att arbeta på 
genom att mäta hur effektivt ett företag är. Han tycker att resultaten för detta har varit 
ganska goda och att det på sikt kan få ryssar att arbeta mer västerländskt även om 
skillnaderna idag är stora. 

Det bästa för företagen som går in i Ryssland är enligt Erkki om man kan ha både lokal och 
utländsk arbetskraft på plats. Man behöver absolut ryska arbetare enligt Erkki men det går 
inte att i alla lägen bara låta ryssar göra jobbet. Det behövs gärna managers från det egna 
bolaget som följer upp och kontrollerar  det arbete som görs. Det kan dock uppstå 
kommunikationsproblem framför allt på grund av språket. Engelska är inte speciellt vanligt 
bland ryssar även om framför allt den yngre generationen är betydligt bättre än den äldre på 
språket. 

Korruption 

Vi kommer också in på eventuella korruptionsproblem som finns i Ryssland. Erkki 
förnekar inte att det finns stora problem med korruption i Ryssland och tycker till och med 
att det är det största problemet på den ryska marknaden, även om han påpekar att ”allt kan 
göras helt lagligt men det kan ta tio gånger längre tid än om man skulle göra på det andra 
sättet”- Erkki. I längden kan det vara svårt att överleva om företag skulle göra allt helt 
lagligt. Den korruption han nämner är dock sällan av den karaktären att ett företag skulle 
betala pengar rakt av för att få hjälp med något. Snarare är det tjänster och gentjänster som 
gäller. 

Även om Ryssland som Erkki nämnt tidigare skiljer sig mycket från andra marknader så 
kommer Nefab att använda sig av folk från de fabriker som finns i Estland för att komma 
igång i Ryssland. Även om kulturerna skiljer sig åt mellan Estland och Ryssland är de ändå 
mindre än mellan Sverige och Ryssland. Dessutom finns den stora fördelen av att kunna 
ryska bland många estländare. Estländarna som jobbat för Nefab kan dessutom redan 
företaget.  
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Ledande begrepp: Strategisk lokalisering, rätt personer, förstå lokal kultur, 
överskatta ej tidigare internationell erfarenhet utanför Ryssland, kontrollera. 

 

 

7. Analys 

Analysen till arbetet börjar med en lands- och företagsanalys utifrån Johanson, 

Blomstermo och Pahlbergs internationaliseringsmatrix. Därefter analyseras de kritiska 

faktorerna/utmaningarna som våra respondenter tagit upp i intervjuerna med början på 

de mest centrala. 

7.1 Landsanalys och WTO 

I den här delen av arbetet analyserar vi de resultat som vi fått fram genom vår emperi. Vi 
börjar med att göra en analys av Rysslands grad av internationalisering utifrån Johanson at 
el. (2002) internationaliseringsmatrix. 

Ryssland är idag EU:s största och Sveriges 13:e största handelspartner. Handeln mellan 
Ryssland och Sverige ökar också kraftigt, den svenska exporten till Ryssland steg mellan 
2010 och 2011 med 33 procent. Trots detta vill vi hävda att den ryska marknaden ännu inte 
är internationaliserad till någon större grad. Ryssland lider fortfarande av sviterna från tiden 
då det var en del av Sovjet. Det är bara knappt 20 år sedan Ryssland gick från att vara ett 
kommunistiskt styrt land till att vara en marknadsekonomi. Av de företag som vi intervjuat 
är det bara VVs produkter som fanns på den sovjetiska marknaden. Då Sovjetunionen var 
kommunistiskt styrt kunde VV inte själva ha någon produktion eller ens exportera 
produkterna i Sovjet. Deras produkter tillverkades i stället på licens av den sovjetiska 
staten, så trots att produkterna funnits på marknaden sedan 60-talet har inte företaget 
kunnat införskaffa någon marknadsspecifik information. 

Då Sovjetunionen hade som policy att vara helt självförsörjande fanns starka restriktioner 
angående handel med andra länder (Country studies, 1989). Import beräknades 1985 endast 
stå för motsvarande 4 procent av den inhemska produktionen. Vår analys av detta är att det 
inte bara är företagen i vår studie som har begränsad erfarenhet av den ryska marknaden, 
den ryska marknadens inhemska aktörer verkar inte heller vara vana vid utländska bolag, 
varken att konkurrera mot eller att samarbeta med. 

Även om den ryska marknaden börjat få mer internationell konkurrens  är skyddandet av 
de egna produkterna påtaglig av flera skäl. Ryssland har ett tullsystem som enligt samtliga 
av våra företag är en utmaning, framför allt i början av exporten. Den ryska tullen har inte 
tillräckligt bra rutiner för att företagen enkelt ska kunna få in sina varor i landet. Detta kan 
bero på en kombination av att tulltjänstemännen helt enkelt inte har tillräckligt med rutin 
för hur de ska hantera tullningen och att de är rädda för att göra fel. Vi har tidigare fått 
höra från flera företag att precis allt som tullas kontrolleras in i minsta detalj och även saker 
som vi i Sverige skulle se som petitesser kan skapa stora problem. 

De exporterande företag vi har träffat har också talat mycket om den ryska marknaden och 
hur de ser på dess inhemska företag som konkurrenter till våra respondenter. Svaren vi har 
fått tyder på genom den ryska marknadens tidigare monopol så har företagen inte behövt 
utvecklas och förbättra sig på samma sätt som på mer öppna marknader. Något som gjort 
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att våra respondenter i hög grad menar att man snarare konkurrerar med samma aktörer i 
Ryssland som man gör på andra marknader i världen än med inhemska bolag. De flesta 
företag säger att det finns inhemska konkurrenter men att deras produkter oftast ligger en 
till flera klasser under våra respondenters produkter både i pris, men framför allt 
kvalitetsmässigt. 

Trots att vi i vår analys anser att Ryssland är relativt ointernationaliserat menar vi att 
svenska företag konkurrerar med samma märken i Ryssland som de gör på andra 
internationella marknader. Vår analys av detta är att Ryssland är starkt på gång att bli mer 
och mer internationaliserat. Men att marknaden ännu inte nått dit. Även om flera märken 
finns på marknaden är de än så länge i relativt små volymer. Något som gör att det i många 
fall ännu inte är lönsamt för företagen att bygga fabriker där. Av de företag vi intervjuat är 
bara två närvarande med produktion i Ryssland och båda två har påbörjat produktion 
under 2000-talet. 

En punkt som vi tagit up med våra respondenter är Rysslands medlemskap i WTO och hur 
detta kommer att påverka deras handel. Våra respondenter har varit allt från svagt 
optimistiska och tyckt att all form av samarbete är bra till att tro att ingenting kommer 
förändras. WTO har förhandlat med Ryssland i 18 år om ett medlemskap (WTO, 2011), 
något som tyder på att det inte har varit någon enkel resa för WTO att få med Ryssland 
som medlem. Ryssland har som vi tidigare nämnt en protektionistisk inställning och 
försöker skydda sin egen industri. Det är högst troligt att den ryska regeringen är fullt 
medveten om att landets produktion inte kan konkurrera på en internationel marknad, 
något som bekräftas av våra respondenter. Att förenkla internationell handel skulle troligen 
skapa problem då ryska företag riskerar att bli utkonkurrerade av internationella aktörer 
och därmed skulle många ryska jobbtillfällen riskeras. 

Så varför skulle Ryssland då gå med i WTO? Det finns några faktorer som pekar på att våra 
respondeters negativa inställning kan vara det faktum att Ryssland var världens största 
ekonomi som inte var med i WTO innan de blev medlemmar (Gwertzman, 2011) och 
säkert en fjäder i hatten för WTO som kan visa att de lyckas få med alla världens viktigaste 
länder i sin organisation. Både USA och EU uppmanade alla involverade att komma fram 
till ett avtal innan 2011 var över något som kan ha fått WTO att inte vara fullt så hårda i 
sina krav mot Ryssland som mot andra länder. Ett exempel på detta kan vara att Georgien 
motsatte sig ett medlemskap för Ryssland. Som respons till detta så fann WTO ett kryphål i 
sina regler som innebar att Ryssland inte skulle behöva gå med på Georigiens krav och 
ändå kunna gå med. Detta kryphål behöve dock aldrig användas då parterna enligt Kelly 
(2011) kunde komma överens, det skulle dessutom inte vara bra för WTO att gå emot sitt 
eget regelverk för att få med Ryssland. Men bara vetskapen om att den risken verkligen 
fanns gör att man kan undra vad mer som WTO kan ha varit beredda på att kompromissa 
med vid en extrem situation. 

Att Ryssland dessutom inte har lika mycket att vinna som de kan förlora på ett medlemskap 
gör också att man kan vara lite skeptisk. Rysslands är världens största exportör av olja och 
exporterar också mycket naturgas (Nationmaster, 2011) varor som världen ständigt är i 
behov av och är säljarnas marknad. Ryssland skulle knappast tjäna mer pengar på att 
exportera olja med WTO än det gör utan.  

Att Ryssland går med just nu är kanske inte heller en slump, samtidigt som Ryssland går 
med i WTO så sjösätter de ”dekret 166” som Scania tog upp. Så även om det blir enklare 
att exportera så kommer Ryssland med nya krav på den inhemska marknaden som i 

http://www.cfr.org/experts/israel-iran-iraq/bernard-gwertzman/b3348


 

 
41 

praktiken tvingar alla större biltillverkare att producera i landet för att i framtiden vara 
konkurrenskraftiga. 

Alla dessa faktorer anser vi påvisar att WTO var mycket måna om att få med Ryssland och 
att de kan ha funnits punkter i avtalet där Ryssland haft mer att säga till om än andra 
länder. 

7.2 Företagsanalys 

I nätverksmatrixen finns förutom marknadsaxeln också en företagsaxel. Vi har här 
analyserat utifrån ett perspektiv som tillhör den mindre graden av internationalisering. 
Anledningen till att vi valde att analysera utifrån Pionjärens perspektiv är att Leax enligt oss 
snarare hör till en lägre internationaliseringsgrad än en hög. Vi vill dock poängtera att vi 
inte skriver direkt om Leax utan om företag med låg internationaliseringsgrad i allmänhet. 

De frågor vi har ställt till våra respondenter har i många fall resulterat i att kunskap är svår 
att införskaffa utan närvaro i Ryssland. Landet skiljer sig enligt flera respondenter gentemot 
andra länder och är mer personberoende. Pionjärens ställning liknar IP modellen och 
företaget införskaffar sig kunskap och kontakter genom att stegvis gå in i landet. Vi tror att 
stegvis ingång i Ryssland är ett bra sätt att lära sig mer om marknaden då mycket av 
kunskapen är marknadsspecifik. I modellen har Pionjären inget internationellt engagemang 
alls samt inget nätverk utanför den egna hemmamarknaden. Denna situation är vad vi 
erfarit näst intill icke existerande i situationen svenska företag som går i på den ryska 
marknaden, något som också bekräftas av Exportrådet. Att ha ett välutvecklat nätverk 
behöver inte nödvändigtvis betyda att företaget har en stor fördel jämfört med företag som 
har ett mycket begränsat nätverk. I vår intervju med VV tog vi upp ett företag som de 
samarbetar intimt med nämligen Seed Hawk. VV har tagit Seed Hawk under sina vingar 
och företaget har vunnit flera priser för sin exportverksamhet. Att ha en eller ett fåtal 
företag man jobbar nära med i sitt nätverk och sedan bygga upp relationer utifrån den hjälp 
man har fått kan vara en minst lika bra strategi som att jobba utifrån ett stort nätverk. 

Att företag skulle ha nytta av att vara mer internationaliserat verkar också vara en sanning 
med modifikation, i alla fall på den ryska marknaden. Som vi skrivit tidigare tycker inte våra 
respondenter att erfarenhet från till exempel baltstaterna är av större vikt. Något som man 
skulle kunna förvänta sig efter att ha läst Carlsson at el. (2005) studie. En anledning till att 
tidigare internationell erfarenhet inte är fullt så applicerbar på Ryssland som på andra 
länder kan vara att vissa av de länder som ligger närmast Ryssland har slagits för att bli fria 
från Sovjetunionen. Fortfarande finns starka motsättningar mellan dessa länder och 
Sovjet/nuvarande Ryssland. 

7.3 Personalrekrytering och managementkultur 

Två av de faktorer som nämns i varje enskild intervju, samt också beskrivits som de mest 
svårhanterliga, är att förvärva bra personal och att integrera denna i företagets 
managementkultur. Ingen av våra respondenter har heller ett tydligt svar på hur man på 
bästa sätt bemöter problematiken eller upplever sig ha haft nytta av tidigare internationell 
erfarenhet.  

Det råder dock en klar övertygelse bland våra respondenter att den ryska filialen bör 
bemannas med, till majoriteten, ryska medarbetare. Vid intervjun med Scania nämndes ett 
bolag som hade stor övertro på sina egna kunskaper och en underskattning av den lokala 
marknaden i Ryssland. Bolaget i fråga bemannade enbart med egna medarbetare men 
upptäckte ganska snart att det inte var hållbart. Detta skulle annars vara ett enkelt sätt att 
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undgå problematiken med både personalens duglighet och dess anpassning till svensk 
managementkultur. IP-modellens förklaring till detta är förmodligen att en sådan typ av 
personallösning skulle skicka en låg signal av marknadsengagemang då detta kräver en liten 
ansträngning från företagets sida. I gengäld blir ökningen av marknadskunskap låg. Vad 
gäller arbetssätt och företagskultur  blir kulturskillnaderna naturligtvis mer påtagliga när 
ryska och svenska medarbetare blandas. Främst beskriver våra respondenter att hierarkin är 
tydlig bland ryska medarbetare och att diverse ärenden därför skall skickas upp på högre 
nivå. Även språkbarriären beskrivs som besvärlig då många ryssar brister i 
engelskkunskaper. Att som i likhet med vad Carlsson at el. (2005) förespråkar försöka 
förvärva kunskap från en kulturellt mer likvärdig marknad har bemötts med kritik vid våra 
intervjuer. Främst språkproblematiken kan lösas av att använda sig av, i det här fallet, 
baltisk arbetskraft men, att resterande fördelar uteblir. På grund av historiska spänningar 
beskrivs detta som en strategi som ej bör vara för omfattande. Att anpassa sig till en ny 
mentalitet är svårt att förvärva utifrån utan utvecklas bäst med tiden i landet och kan därför 
ses som en typisk marknadskunskap.    

Företagets internationella nätverk beskrivs av våra respondenter som mycket centralt i fråga 
om personalrekrytering. Långt mycket viktigare än generell internationell erfarenhet. 
Genom internationell närvaro på andra geografiska marknader har företaget ett större 
kontaktnät att rådfråga. Det nätverk som beskrivs i fig 4.2 som involverar kunder, 
leverantörer samt tredje parter där emellan är de intressenter som är värdefulla att rådfråga i 
Ryssland. Vi har bland annat hört om företag som använder samma rekryteringsfirma på 
samtliga internationella marknader. Att arbeta med välrenommerade bolag anses vara att 
rekommendera trots att dessa kan vara dyrare. Nätverket beskrivs, precis som med flertalet 
andra kritiska faktorer, som en hjälp till referenser på, exempelvis, det enorma utbud av 
rekryteringsfirmor och arbetskraft som finns i Ryssland. 

7.4 Lokalisering och Riskminimering 

Lokalisering och riskminimering beskrivits som utmanande av flertalet respondenter. Av de 
exporterande företag vi har varit i kontakt med ligger samtliga i St. Petersburg- och/eller 
Moskvaområdet. Exportrådet bekräftar också att så är fallet med övriga svenska bolag som 
i dagsläget exporterar till Ryssland. Fördelarna med dessa två regioner är främst närheten 
till kunder, större utbud av välutbildad arbetskraft och en relativt utvecklad infrastruktur. 
Nackdelen är att lönenivåerna är avsevärt mycket högre jämfört med övriga landet. För ett 
företag med egen tillverkning och därmed en större personalstyrka måste detta tas i 
beaktning.   

Martin Gross på Exportrådet beskrev att olika regioner har olika syn på utländska 
etableringar vilket kraftigt kan påverka företagets situation. Väderstad-Verken har tagit 
”etableringskedjan”, eller snarare en utveckling av denna, som sin strategi för att införskaffa 
så mycket lokal kunskap som möjligt innan man väljer en ”definitiv” lokalisering. Utöver de 
ursprungliga stegen med vanlig export, följt av oberoende återförsäljare och 
försäljningsfilialer har man valt att hyra ett antal fabriker innan man bygger/köper sin egna. 
Även Scania tog mindre steg in i Ryssland samt gick även ett steg tillbaka i 
etableringskedjan då man sålde en fabrik för att istället hyra en annan. Ett tecken på att 
företagen tar etappvis steg är att marknaden klassificeras som riskfylld. Det blir svårt att i 
ett så stort land som Ryssland på förhand veta var det blir mest fördelaktigt att etablera sig. 
För Scanias del är det viktigt att inte vara för långt ifrån sina kunder då lastbilar är oerhört 
dyra att transportera. I ett geografiskt stort land som Ryssland blir det därför extra 
kostsamt om fabriken skulle råka lokaliseras långt ifrån diverse intressenter till bolaget. Som 
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det teoretiskt beskrivs i kapitel 4.1.2.2 ger den gradvisa etableringen en fingervisning om 
hur produkten uppfattas på marknaden. På samma sätt får företaget en indikation på var en 
lämplig etablering skulle vara. För ett tillverkande företag som går in i landet utan hela sin 
kundgrupp/intressentgrupp klar är en gradvis etablering ett bra sätt att reducera risken för 
etableringen. Att reducera vissa risker går också, enligt flertalet respondenter, att lära sig på 
andra marknader. Har företaget agerat på andra marknader så har man i regel lärt sig att 
vara mindre tidsoptimistisk och därigenom planerar med en större riskmedvetenhet.  

Nätverksteorin kan ha viss betydelse vid val av lokalisering. Har företaget befintliga kunder 
i landet kan en strategi vara att följa efter dessa och ta del av deras upparbetade nätverk i 
regionen. Detta var fallet med Leax i Brasilien då man följde efter sina europeiska kunder 
och därmed inte behövde oroa sig för lokaliseringen. 

7.5 Tullar, byråkrati och juridik 

I den här delen analyserar vi byråkrati, tullar, avtal och även röra rättssystemet. Detta gör vi 
med vårt teoretiska ramverk om olika typer av kunskap som bas. 

En av de största utmaningarna för företagen som ska in på den ryska marknaden är 
tullarna. Att få tullningen att flyta så friktionsfritt som möjligt ger företagen en möjlighet att 
både få en bättre likviditet då mindre kapital behöver bindas i säkerhetslager. Flera 
respondenter berättar att ryska kunder inte accepterar förseningar orsakat av 
tullproblematik även om dessa är medvetna om dess komplexitet.   

Att lära sig hur den ryska tullen fungerar är något man delvis kan lära sig även utan att 
jobba inom företaget. Olika tullkategorier och olika momssatser behöver man inte vara 
anställd på ett specifikt företag för att lära sig. Därmed inte sagt att ett företag kan anställa 
vem som helst som kan systemet och direkt få ett lyckat resultat. Att lära sig företagets 
produktkatalog och lägga upp en strategi för hur man ska agera för att få en så ekonomiskt 
fördelaktig tullning som möjligt både monetärt och tidsmässigt tar tid. Ett sätt som skulle 
kunna underlätta är att använda sitt nätverk. Om det egna företaget har ett nätverk som 
sträcker sig in i Ryssland finns möjligheter att få råd av någon i det andra företaget som är 
ansvarig för tullhantering. Företag i det egna nätverket har ofta kunskap om det andra 
företagets produkter och vet vilka kategorier som skall väljas för att underlätta arbetet. 
Samtliga företag vi intervjuat tyckte också att den mest utmanande tiden med tullarna var i 
början när man fick lära sig proceduren. Både att skapa en bra relation och ibland att hitta 
en bra tullstation tog tid. Men också från tullens sida som i början var mer noggrann under 
de första försändelserna. När ett företag importerat flera försändelser med liknande 
innehåll upplever företagen att tullen inte gör lika detaljerade kontroller då tulltiden delvis 
reduceras. 

Svenska företag är i regel bra på att göra rätt för sig, men det kan finnas viss risk för att de 
underskattar noggrannheten hos den ryska tullpersonalen. Att till exempel skicka med 
något som vi i Sverige skulle tycka vore harmlöst som några kepsar med företagets 
logotype för promotion slutade med att leveransen försenades i månader berättar ett av 
företagen under en intervju. Företagen måste med andra ord fortsätta vara noggranna och 
påpeka för sin personal hur viktigt det är att de tänker än mer kritiskt än man gjort innan. 
Finns det något i den här försändelsen som inte är korrekt redovisat och är det exakt så 
många skruvar som det står på försändelsen är frågor som företaget måste ställa sig när 
man har med Ryssland att göra.  
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Viktigt är också både när det gäller tullar och i alla andra situationer i Ryssland vikten av att 
skriva korrekta och detaljerade avtal. När det gäller tullen har flera av de företag vi pratat 
med talat om vikten av att vara exakta med följesedlar. Men även i andra situationer är det 
mycket viktigt av att skriva korrekta avtal. Skulle det bli en konflikt om vad som gäller 
mellan två företag eller mellan ett företag och någon statlig enhet går man nästan alltid 
tillbaka till avtalet för att se exakt vad som står. Framför allt företag som inte hör till ditt 
närmsta nätverk i Ryssland är relativt obenägna att förhandla om det uppstår 
meningsskiljaktigheter. De tolkar gärna det som är skrivet till sin egen fördel och kan ta 
ärendet till domstol för att få rätt. Denna situation är mycket mindre trolig att uppstå om 
det är inom det egna nätverket. Det är vanligt att man skriver avtal på det språk som är 
modersmål, något som ett av de företag vi intervjuat försöker frångå genom att skriva 
avtalen på engelska. Genom att skriva avtalen på engelska får företagen en bättre bild av 
exakt vad som står i avtalet, något som gynnar det utlänska företaget på flera sätt. Dels 
självklart genom att veta exakt vad de skriver under, även om det tas fram en engelsk 
översättning på det ryska avtalet, så är det det undertecknade ryska avtalet som gäller. Vi 
fick ett exempel där en av respondenterna jobbat i ett EU land där anställningsavtalet skulle 
skrivas på det landets språk. Respondenten fick en engelsk översättning men som det 
uttrycktes ”jag fick en engelsk översättning, men hur kunde jag veta vad som egentligen 
stod på mitt anställningsavtal? Det kunde stå precis vad som helst egentligen och jag hade 
ingen möjlighet att få ett original på engelska, anställningsavtalet är nämligen ogiltigt på ett 
annat språk än det landets modersmål” - Anonym. När sådana problem uppstår till och 
med inom EU så är det lätt att förstå att det också kan bli problem utanför EU. En annan 
fördel med att försöka få avtalen på engelska är att man kan använda sig, i alla fall till viss 
del, av kompetens som ofta redan finns i huset med engelskspråkiga advokater. Dock 
behövs ofta ändå ryska advokater. Juridisk kunskap är landspecifik och det går sällan att ta 
mig sig från ett land till ett annat. 

Att ha kunnig juridisk personal är också bra vid hantering av den ryska byråkratin. Fler 
intervjuade nämner byråkratin som något man måste uppleva på plats för att lära sig. 
Nästan oavsett vad som ska göras i kontakt med myndigheter tar det ofta mycket längre tid 
och kräver mycket större insats från företagets sida än det gör i till exempel Sverige. En 
sådan situation är svår att förbereda sig inför. Man kan få reda på från andra personer att 
det är tidskrävande procedurer men våra respondenter tror att det är svårt att förbereda sig 
hemmavid mer detaljerat än så. Hur många juridiska ombud det behövs, hur många timmar 
som behöver läggas ned med mera är något som företaget lär sig. Dock är det med 
juridiken som med mycket annat. Det är en viss inlärningskurva, efter att ha upparbetat en 
relation till myndigheter och ha jurister som lärt sig både landet och företaget går det mesta 
smidigare. 

Vi analyserar också vad som kan hända om företaget skulle behöva gå till domstol. Ryska 
domstolssystemet är ett ämne som delar våra respondenter. Vissa anser att det är relativt 
problemfritt medan andra anser att i alla fall i de lägra distanserna förlorar det utländska 
företaget nästan alla dispyter. Någon av respondenterna menade också att det till och med 
kunde gynna företaget på sikt att bestrida något i en rättstvist då det kan visa för 
myndigheter och andra motparter att företaget står upp för sig själva. En annan respondent 
trodde att företagets storlek kan ha betydelse. Respondenten pekade på att större företag 
har mer resurser och att det skulle kunna vara avskräckande för myndigheter och motparter 
att ta ett fall till domstol utan att vara övertygade om att vinna. Vi tror att den 
respondenten kan ha en poäng men samtidigt så har till exempel svenska Ikea haft stora 
problem med rättstvister i Ryssland. Det var svårt att få någon bra bild av detta område då 
få företag vi intervjuat har egen erfarenhet på det här området. De flesta iakttagelserna har 
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gjorts under tidigare tillfällen eller för andra företag som våra respondenter har varit i 
kontakt med. Det är därför svårt för oss att göra några analyser av detta. Vi väljer att endast 
konstatera att åsikterna går isär om detta ämne. 

7.6 Samarbetspartner och underleverantörer 

I intervjun med Exportrådet betonades vikten av att hitta en samarbetspartner för att 
underlätta etablisseringen i Ryssland. Andra företag, både som exporterar eller tillverkar, i 
Ryssland nämner fördelarna men också utmaningarna med att hitta en lämplig 
samarbetspartner att kontraktera eller förvärva. Även vikten av att bygga upp ett nätverk av 
bra underleverantörer beskrivs som svårt i Ryssland. De gemensamma nämnarna för dessa 
intressenter är att de måste vara pålitliga och ha samma syn på kvalitet.  

Precis som med personalrekrytering så kostar ”standard” som vi i Sverige är vana vid 
betydligt mer i Ryssland. Scania nämnde att främst råmaterial, Rysslands naturtillgångar till 
trots är mycket svårt att få tag på om man ställer höga krav på dess kvalitet. Lägg därtill att 
antalet underleverantörer som följer med internationella företag in i Ryssland är betydligt 
färre än i andra jämförbara länder. Även VV nämner att standarden på landets 
underleverantörer måste bli bättre för att göra det möjligt att genomföra en större del av 
produktionen i Ryssland. 

Detta är en av anledningarna till att de flesta företagen idag enbart har 
sammansättningsfabriker i landet. På så sätt kan företaget arbeta utifrån sitt befintliga 
nätverk av underleverantörer och exportera in nödvändigt materiel från utlandet. Har du 
mycket internationell erfarenhet är ditt nät av leverantörer större och chansen att 
någon/några vill följa med eller exportera in i Ryssland större. För Leax del, i egenskap av 
högkvalitativ underleverantör, tror vi att denna situation kommer att gynna deras 
möjligheter i Ryssland. 

Att företag väljer att gå in i Ryssland med sammansättningsfabriker och därigenom arbeta 
med tidigare leverantörer är i linje med etableringskedjan ett sätt att ta mindre steg in på 
marknaden. För att på längre sikt få större marginaler på sin produktion kommer den bli 
nödvändigt med fler lokala leverantörer. Men under processen att hitta dessa är 
etableringskedjan ett bra sätt att bibehålla befintlig kvalitet på underleverantörer. Detta kan 
även appliceras på underleverantörerna själva. Även Leax har som strategi att till en början 
importera in råmateriel till sin ryska fabrik. Detta för att garantera högsta möjliga kvalitet 
men även för att prisbilden är stabilare.   

Av samarbetspartners nämnde, främst Wistrand, att man genom närvaro på andra 
marknader lär sig att utvärdera potentiella samarbetspartners duglighet. 

7.7 Kontakter i offentlig sektor 

Att ha en bra relation med lokala beslutsfattare och offentlig sektor menar flertalet 
respondenter påverkar hur smidig en etablering på den ryska marknaden blir. Lars 
Davidsson tar exempelvis upp att ha god kontakt med skolor som ett sätt att på sikt 
rekrytera välutbildad personal. Han betonar också att diverse myndigheter mycket väl kan 
sätta en nyetablerad, internationell firma på prov med bland annat återbetalning av moms. 
Står företaget i fråga på sig i tvisten kan det medföra att man förvärvat respekt hos 
myndigheten i fråga. Detta tolkar vi som att relationerna med myndigheter tar tid att bygga 
upp och därmed är marknadsspecifik. Trots att Ryssland beskrivs som ett toppstyrt land 
där kontakter i offentlig sektor är viktiga så har respondenterna i fråga inte haft några 
utförliga svar på hur dessa kontakter skapas. Man har bara konstaterat att det är viktigt och 
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att det kan vara svårt att komma i kontakt med just rätt personer. Andra faktorer som 
underlättas av en bra relation med den offentliga sektorn kan vara att få igenom vissa typer 
av certifieringar samt hjälp med byråkratin. Det går att komma i kontakt med myndigheter, 
genom exempelvis Exportrådet, vilket innebär att kunskapen om vilka det är viktigt att 
komma i kontakt med är en överförbar kunskap.     

Det samtliga respondenter har varit uteslutande överens om är att all kommunikation 
måste ske inom lagens ramar och att inte ge vika för den korruption som faktiskt finns i 
landet. Några respondenter har gett exempel på andra företag som har börjat agera inom 
vad man kan kalla en ”gråzon” och därefter fastnat i ett beroendeförhållande till ett mer 
oetiskt förhållningssätt till politiker. Utgången blir oftast att verksamheten till sist blir 
omöjlig att bedriva och den ryska filialen läggs ner. Det som kan vara svårt att avgöra är var 
”gråzonen” mellan faktisk korruption och gott samarbete börjar och slutar. Det är viktigt 
att inte klassificera alla regionala initiativ från ett företags sida som korruption bara för att 
man befinner sig i Ryssland. En av våra respondenter nämnde sponsring av lokala 
idrottsföreningar som exempel. I Sverige ses det som ett gott initiativ som uppskattas av 
kommunen medan samma initiativ i Ryssland kan tolkas som att man försöker att smörja 
politiker. Vår ambition var att undersöka djupare hur företagen uppfattar eventuell 
korruption men har insett att respondenterna ogärna berör ämnet. 

7.8 Utvärdera konkurrenssituationen 

Av de företag vi har intervjuat konkurrerar samtliga med produkter i premiumsegment. 
Anledningen till detta är att detta segment är mindre utsatt för konkurrens från ryska bolag. 
Konsekvensen av detta blir att tullsatserna på varor i detta segment blir lägre samt att 
företagen i fråga konkurrerar med internationella aktörer. Genom att analysera den 
inhemska konkurrensen i Ryssland ger detta en fingervisning om hur din kostnadsstruktur 
kommer att se ut vid olika etableringsstrategier. Att konkurrera i lägre och mer priskänsliga 
segment har beskrivits som en olönsam strategi i Ryssland.   

Då de företag vi intervjuat i stor utsträckning konkurrerar med internationella aktörer på 
ryska marknaden har de haft stor hjälp av tidigare internationell erfarenhet. Då 
konkurrenssituationen ser ungefär likadan ut som på tidigare marknader vet företaget i 
fråga hur väl deras produkter står sig i konkurrensen. Vidare så har man bra koll på dessa 
konkurrerande bolag och vet vilka strategier de använder sig av i Ryssland. Detta är ett av 
få områden där respondenterna upplever sig ha haft nytta av internationaliseringskunskap. 
Har företaget i fråga inga internationella konkurrenter med egen produktion i Ryssland kan 
de med fördel fortsätta att exportera sina produkter in på marknaden utan större 
risktagande. Skulle en av dessa aktörer välja att ta steget in i landet med egen produktion 
skulle detta equilibrium brytas då resterande aktörer skulle få en annan kostnadsbild i 
jämförelse. 
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8. Slutsats & Diskussion 

I uppsatsens sista kapitel presenterar vi våra slutsatser från de intervjuer som har 

genomförts. Vidare kommer företagsspecifik rådgivning till Leax baserat på dessa 

slutsatser samt förslag på fortsatt förskning som inte kunde rymmas inom detta område.  

8.1 Slutsats & Diskussion 

Genomgående har vi hört att tidigare internationell kunskap likt den Johanson at el. (2002) 
nämner är av ytterst begränsad hjälp i ett så komplext land som Ryssland. Precis som i linje 
med befintlig forskning är det främst tekniska kunskaper så som anläggningens utformning 
där tidigare erfarenheter hjälper. Andra områden där internationaliseringskunskap är till viss 
hjälp är att acceptera och planera en längre tidshorisont, att utvärdera en samarbetspartner 
inom vissa branscher samt att utvärdera sina internationella konkurrenter i Ryssland.   

Flertalet utmaningar har beskrivits som marknadsspecifika såsom att hantera tullen, kontakt 
med myndigheter, finna lämpliga samarbetspartners, personalrekrytering, lokalisering med 
mera. Dessa faktorer kan företaget i vissa fall förbereda sig på men de är ofta så specifika 
att det är en viss inlärningskurva för företagen. En sådan inlärningskurva tar mycket tid i 
början och det är viktigt för företagen att ha en långsiktig plan och inte räkna med snabba 
lösningar. Att bygga ett nätverk tar också tid. Som vi tidigare nämnt tar det i genomsnitt 
fem år innan ett samarbete blir lönsamt något som också gör att företag måste tänka 
långsiktigt. 

Nätverk från olika utländska marknader kan uppfattas som mycket användbart särskilt om 
företaget också finns på den ryska marknaden. Främst för att ha möjligheten att 
återanvända dessa kontakter i Ryssland såsom strategiska leverantörer, juridisk hjälp eller 
rekryteringsfirmor som annars skulle vara svåra att utvärdera. För ett svenskt företag på 
den ryska marknaden är kontakter viktigare än internationaliseringskunskap. 

Den ryska marknaden är också, på grund av bland annat sin protektionism och en ekonomi 
som är starkt bunden till rådande priser på bland annat olja och gas riskfylld att gå in på. 
Skulle priset på olja drastiskt sjunka finns en stor risk att köpkraften i landet följer efter. 
Vår slutsats av detta är att befintlig forskning kring etableringskedjan kan utvecklas och 
förfinas i fallet Ryssland för att beskriva riskminimeringen vid inträde i landet. Utöver de 
befintliga riskminimeringsstegen export, försäljning genom agent och återförsäljare, eget 
försäljningsbolag och tillverkande fabrik så kan tilläggas att först hyra en fabrik med avsikt 
att enbart sätta ihop importerade delar till att senare äga sin anläggning för fler delar i 
produktionen. Den utvidgning av etableringskedjan som vi föreslår är illustrerad i figuren 
nedan. 

 



 

 
48 

 

Figur 8.1 Modifierad etableringskedja 

Källa: Sammansatt av uppsatsens författare 

Vi hoppas att modellen kan komma till användning i undervisning och etableringsstrategier 
med det perspektivet att en marknad där tidigare internationell kunskap är av liten 
betydelse kräver fler etableringssteg och högre försiktighet. Det centrala frågorna man bör 
ställa sig i valet av fabriksstrategi är: Lever de inhemska underleverantörerna upp till 
önskvärd standard? Är tullarna höga på underleverantörernas produkter? Om nej, satsa på 
en sammansättningsfabrik. Är byggnadstillstånd och övriga tillstånd relaterade till själva 
anläggningen svåra och dyra att erhålla? Är det i dagsläget svårt att avgöra var fabrikens 
optimala lokalisering är? Om ja, hyr en befintlig fabrik. 

Man kan givetvis spekulera i om den här utvidgningen av den befintliga etableringskedjan 
enbart appliceras på fallet Ryssland. Vi tror att den kan vara användbar på fler marknader 
som klassificeras som riskfyllda eller har en låg internationaliseringsgrad. Vidare spekulerar 
vi i att flera av de utmaningar som svenska företag upplever i Ryssland inte är unika på just 
denna marknad. Dock tror vi att Ryssland med sin geografiska storlek och sin sent 
avskaffade planekonomi gör att kunskapsgapet bli ovanligt påtagligt på just denna marknad. 

Varför fungerar inte tidigare kunskap mellan baltländerna och Ryssland lika bra som mellan 
Kina och till exempel Taiwan? Av det vi läst och våra personlig erfarenheter så har vi två 
möjliga förklaringar till varför Carlsson, Nordengren och Sjöholms (2005) ideér inte är 
applicerbara i Ryssland - Baltikum situationen. Vår första möjliga förklaring är den mer 
historiskt närliggande konflikt mellan Ryssland och Baltikum. 

Medan Sovjet officiellt upphörde att existera så sent som 1992 (Jonsson & Vendil Pallin, 
2009) har Kina i jämförelse inte haft någon officiell makt över Taiwan sedan 1949 
(Globalis). Att det bara är 20 år sedan Ryssland hade makten över Baltikum gör att vi 
spekulerar i att historien fortfarande finns i närminnet hos många Balter. Många av de som 
idag arbetar och lever i Baltikum har själva upplevt det ryska fötrycket till skillnad från 
Taiwan där troligen extremt få av arbetarna själva har upplevt någon direkt påverkan av 
Kina. Även vår handledare Peter Lubets adresserar problemet mellan ryssar och balter men 
menar att mentaliteten skiljer sig mycket mellan äldre och yngre generationer. Redan nu 
börjar rivaliteten länderna emellan att avta i den generation som nu har börjat etablera sig i 
yrkeslivet. 

Den andra anledningen kan vara att det finns en politisk vilja från både Kina och Taiwan 
att utöka handeln mellan länderna. Kina växer fortfarande kraftigt och är en av världens 
största ekonomier men saknar något som Taiwan har lyckats bra med. Att producera varor 
som runt om i världen skulle klassifiseras som premiumprodukter. Även om det finns bra 
produkter i Kina av hög kvalitet så finns fortfarande stämpeln kvar att Kina inte kan 
tillverka premiumprodukter. Taiwan däremot har lyckats bra på framför allt teknik 
områdena där världskända märken som HTC, Asus och Acer är kända för sin höga kvalitet. 
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Ryssland och Baltikum verkar inte ha samma politiska vilja att samarbeta. Baltikum har inte 
någon nisch på samma sätt som Taiwan har och det ger inte Ryssland något incitament att 
tina den frostiga relationen på samma sätt som Kina.  

8.2 Till Leax 

Det viktigaste strategiska rådet vi kan ge Leax Group är att inte ha för avsikt att från dag ett 
äga och driva sin fabrik i helt egen regi. För att succesivt lära känna den ryska marknaden 
och inte fastna i definitiva beslut är en stegvis uppbyggnad med låg risk att föredra. Bland 
de företag vi har intervjuat med egen verksamhet i Ryssland hyr dessa fortfarande sin 
anläggning för att minimera risken för bakslag. VV är det företag vi varit i kontakt med 
som symboliserar denna strategi bäst. VV har under uppbyggnadsfasen varit berett att flytta 
verksamheten dit man efter en prövotid upplever som mer fördelaktig än nuvarande 
lokalisering. En liknande strategi vore lämplig för Leax då företaget i dagsläget inte vet 
exakt var framtida kunder är lokaliserade. Som nämnts i en av våra intervjuer är det viktigt 
att ha kundnätverket i fokus i val av lokalisering. Den variabel Leax måste ha i åtanke är 
dock att lönerna accelererar snabbt ju närmare storstäderna St. Petersburg och Moskva 
man kommer. 

Vid tillsättning av personal anser vi, med stöd av de personer vi varit i kontakt med, att 
Leax i stor utsträckning bör bemanna sin verksamhet med ryssar. Flertalet företag har i för 
stor utsträckning bemannat sina ryska filialer med egna anställda och därmed underskattat 
den lokala affärskulturens betydelse. Vad Leax bör vara försiktiga med är att i för stor 
utsträckning bemanna verksamheten med balter från sina lettiska filialer. I mindre 
utsträckning kan det vara ett bra sätt att mildra språkbarriären men kan också orsaka 
spänningar mellan de olika nationaliteterna. Rekrytering av bra personal är ytterst svårt i 
Ryssland. Det säkraste sättet att gå tillväga är att anlita en välrenommerad rekryteringsbyrå 
som kan hjälpa företaget. Precis som i fallet med att välja lokalisering av sin filial så kan 
Leax med fördel pröva sig fram för ett finns rätt personal. En anställd som inte når upp till 
företagets kravbild i Ryssland är betydligt lättare att säga upp jämfört med Sverige. Ett 
effektivt sätt att hålla nere personalens lönekostnader är att ge dem en tydlig rollfördelning. 
En ryss som talar flytande engelska kräver betydligt högre lön jämfört med en icke 
engelskspråkig person. Av den anledningen kan man välja ut ett fåtal nyckelpersoner som 
får agera tolk vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter.  

Då Leax har flera produkter i flera olika marknadssegment bör man noga överväga syftet 
med fabriken i Ryssland samt utvärdera konkurrenssituationen inom varje produkt. 
Beträffande riskminimering bör Leax utveckla verksamheten strategiskt sett till företagets 
konkurrenssituation och inte börja för storskaligt. Den produktion som främst bör ske i 
den ryska fabriken är de produkter som har konkurrens från inhemska tillverkare. På så sätt 
minskar man risken för att höga tullsatser urvattnar företagets marginaler vid en eventuell 
exportstrategi. De produkter som i dagsläget skulle kunna exporteras till Ryssland, i väntan 
på att fabriken etablerar sig, är de produkter som har liten eller obefintlig konkurrens i 
landet. Då flera av de företagsrepresentanter vi talat med varnar för att det kan ta längre tid 
än förväntat att göra sin ryska filial lönsam är detta en bra metod att inte ta för stora och 
kostsamma risker. Gällande produkten i sig är det viktigt att Leax ställer samma 
kvalitetskrav som i Sverige trots att de juridiska kraven mycket väl kan vara mindre strikta i 
Ryssland. Att Leax framställer högkvalitativa produkter är och skall användas till företagets 
fördel på en marknad där det är ”lättare” att konkurrera med kvalitet än med pris.  

Vad gäller ledningen av Leax ryska filial rekommenderar vi en svensk chef. En av 
anledningarna till detta är, som tidigare nämnts, att det är svårt att hitta lämpligt folk 
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samtidigt som chefsposten är central. Övervakningen av den ryska filialen från svensk håll 
är också viktig för att inte riskera att verksamheten hamnar i prekära situationer. Vi har ett 
exempel från en av våra respondenter, som på detta specifika område önskar vara anonym, 
där filialens ryska medarbetare försatte verksamheten i omfattande mutor. Just att ta starkt 
avstånd från korruption och även undvika korruptionens gråzoner en viktig arbetsuppgift 
för verksamhetschefen. En utmaning som Leax ryska chef troligtvis kommer att ställas 
inför är en omfattande hierarki som präglar ryska arbetare. Scania tog på det här området 
upp vikten av att mötas halvvägs i kultur och inte försöka tvinga på ryssar ett svenskt 
arbetssätt.  

Leax har sedan företagets grundande vuxit delvis genom diverse förvärv och delvis genom 
organisk tillväxt. Att förvärva ryska bolag eller internationella bolag närvarande på ryska 
marknaden har varit en vanligt förekommande strategi bland de företag vi varit i kontakt 
med. Leax bör överväga möjligheterna att rekrytera en stabil kundkrets och lokal expertis 
genom ett strategiskt förvärv.  

Mindre teknikaliteter som vi anser att Leax bör göra är att upprätta avtal på engelska, skriva 
omfattande avtal med sina klienter samt underleverantöre. 

Avslutningsvis tror vi att flera av de företag vi varit i kontakt med under skrivandet av 
denna uppsats skulle fungera som utmärkta benchmarkingalternativ för Leax även i 
fortsättningen. Främst tänker vi då på Nefab som i dagsläget befinner sig i ungefär samma 
situation som Leax samt Väderstad Verken som fortfarande får anses vara i 
uppstartningsfasen med sin fabrik. 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har vid val av avgränsningar flertalet gånger stått vid ett antal vägskäl. Vägskäl där vi valt 
vissa avgränsningar men som samtidigt öppnat dörren för annan forskning som tyvärr inte 
kunde rymmas inom vår uppsats.  

Först och främst är vår uppsats riktad mot tillverkande företag. Enligt Exportrådets lista på 
svenska företag i Ryssland, som vi tidigare har hänvisat till, finns det också en betydande 
del tjänsteföretag i landet. Bland annat finns några av de ledande svenska bankerna idag på 
plats i Ryssland. Det skulle säkert finnas möjlighet att undersöka motsvarande faktorer 
inom tjänsteföretagen för att sedan jämföra hur kompatibla de är med vår forskning.  

En annan inriktning på fortsatt forskning skulle kunna vara att djupdyka mer i själva valet 
av etableringsmetod baserat på de kritiska faktorer som tas upp i uppsatsen. Hur undviker 
man enklast problem? Genom helägda  filialer, förvärv eller så kallade joint-ventures? 
Eftersom inte alla av de företag som vi har intervjuat har valt att lägga egen tillverkning i 
Ryssland har flertalet samtal avhandlat export kontra inhemsk tillverkning. En intressant 
studie vore att undersöka vilka faktorer som väger tyngst i valet mellan att enbart exportera 
eller att ta steget mot en inhemsk produktion.  

Ett tredje förslag skulle vara att undersöka varför så få underleverantörer väljer att följa 
med sina kunder in i just Ryssland trots att efterfrågan beskrivs som stor.   
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