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Förord 
 
Vi har under arbetet med denna uppsats inte bara haft otroligt roligt utan vi har också upplevt att vi 

fått en djupare insikt i hur ett företag bäst kan gå till väga vid en marknadsetablering. Vårt arbete 

har åtföljts av en del uppförsbackar vilket ibland fått oss att tappa modet. Dock har många glada 

skratt och ord från vår handledare Leif Rytting hjälpt oss på rätt köl igen. Något som verkligen 

hjälpt oss att genomföra denna uppsats är författarnas ivriga intresse när det gäller frågor kring 

internationalisering och export.  

 

Vi vill tacka vår handledare Leif Rytting för alla goda råd som fått oss att jobba vidare. Vi vill även 

utropa ett stort tack till Gunnebo Lifting AB som gett oss möjligheten att inte bara få använda deras 

företag som mål i vår fallstudie utan även gett oss förmånen att få besöka och möta den ryska 

marknaden i huvudstaden Moskva. Stor tacksamhet riktas också till de personer som ställt upp på 

intervjuer och förbättrat vår empiriska data.  
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Abstract 
 
The aim of this thesis is to map important strategies and factors that a firm, in this case Gunnebo 

Lifting AB can use when establishing themselves at the Russian market. The Russian market is 

today considered to be an emerging market. Within this study several areas of theory connected to 

entering new markets have been touched upon. These areas are market analysis, relationships and 

networking, internationalization processes, distribution chains, export issues and finally cultural 

distances. The empirical data for this thesis were collected through qualitative interviews.  

 

The results that arose when analyzing the theories combined with the empirical data pointed 

towards five strategies and factors of importance. According to this study a firm needs to have a 

good knowledge of the market in mind. The firm also needs to have awareness and knowledge 

about the country or region and the specific cultures within it. A third factor is that the firm needs to 

be aware of and possess ability to handle different distances between the firm and the new market. 

A fourth factor identified points to the importance of having the ability to develop good 

relationships and to be able to position the firm within a network. The last factor identified within 

this thesis is the importance for the firm to have clear visions and achievable goals for the firm on a 

new market.  

 



Sammanfattning 
 

Inledning Att etablera sitt företag på en ny och okänd marknad kan vara ett osäkert kort, men  

  det är också dessa osäkra kort som kan skapa mest möjligheter för ett företag att  

  utvecklas samt vara de mest lukrativa utav alla marknader. Vi har i denna uppsats  

  valt att fokusera på den ryska marknaden och således etablering på denna. Detta val  

  av marknad baseras på att det företag vi gjort en fallstudie på Gunnebo Lifting AB  

  innehar tankar på att etablera sin verksamhet i Ryssland. 

 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att kartlägga viktiga faktorer och strategier som ett   

  företag, i detta fall Gunnebo Lifting AB, kan använda sig utav vid en etablering på  

  den ryska tillväxtmarknaden.  

 

Metod  Vi har i denna uppsats valt att göra en fallstudie utav företaget Gunnebo Lifting AB  

  och i jakt på primärdata har vi fokuserat vårt insamlande av empiri till    

  semisstrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört intervjuer både i Moskva,  

  Ryssland och i Kalmar, Sverige. Vi har i denna uppsats arbetat utifrån en abduktiv  

  ansats då vi varvat inläsning av teori och insamlande av empiri för att sedan föra dem  

  tillsammans. 

 

Teori & Analys  I uppsatsens teorikapitel presenteras teoretiska ansatser från olika områden  

   som anses vara relevanta att känna till vid en etablering på den ryska   

   marknaden. De presenterade områdena behandlar marknadsanalysering,  

   nätverk och relationer, internationalisering, distributionskanaler, export samt  

   kulturella skillnader. Dessa områden har sedan kopplat samman med våra  

   intervjupersoners åsikter och vinklar på dessa områden. 

 

Slutsats I denna uppsats har vi bearbetat och angripit flertalet olika områden inom exportens  

  värld. Vi kan konstatera att etablering på främmande marknader är en komplex   

  process som kräver mycket tid, arbete och kunskap. De faktorer som vi kan   

  konstatera är väsentliga inför en etablering på den ryska marknaden är: 

• God marknadskännedom  

• God kunskap om land och kultur 

•  Besitta förståelse för och kunskap om distanser  

• Möjlighet att utveckla goda relationer och positionera sig i nätverk 

• Inneha tydligt uppsatta mål och visioner 
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1. Inledning 

 

 detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till denna uppsats, dessutom 

behandlar vi problemdiskussion, avgränsning och syfte. Vi beskriver också Gunnebo 

Lifting AB, fakta om företaget och dess verksamhet. Eftersom denna uppsats rör den 

ryska marknaden väljer vi att i detta kapitel även beskriva Ryssland som land samt vad som 

är karaktäristiskt för den ryska marknaden och dess affärskultur.   

 

1.2 Bakgrund 

I och med att världens geografiska gränser börjar suddas ut ökar också den internationella 

handeln i rekordfart (Cavusgil, 2002). Att etablera sitt företag på en ny och okänd marknad 

kan enligt honom vara ett osäkert kort, men det är också dessa osäkra kort som kan skapa 

mest möjligheter för ett företag att utvecklas samt vara de mest lukrativa utav alla marknader.   

 

Export är en vital och betydande del för företagande och Svensk ekonomi. Framgång föder 

framgång, likväl exportframgångar som leder till att allt fler svenska företag vågar satsa på 

nyetableringar på främmande, internationella marknader (Berntorp et. al 2001). Vår tids 

globalisering leder till möjligheter för Sveriges alla företag samt ger Sverige en betydande roll 

som land på världshandelskartan. Vidare menar Berntorp et. al (2001) att ökad export bidrar 

till välfärd, arbetstillfällen och verkar gynnande för så väl små som stora svenska företag. I 

dagsläget är det framförallt exporten av tjänster som ökar, dock är denna del av exporten inte i 

närheten av exporten av varor, som fortfarande utgör majoriteten av dagens svenska 

exportindustri. 

 

Exportframgångar är dock inget som bara föds genom en enkel lansering av en produkt på en 

ny marknad. Framgångsfaktorerna bakom en lyckad och god export ligger i hårt, långsiktigt 

arbete i kollaboration med genomtänkta strategier menar Berntorp et al. (2001). Han påpekar 

vidare att noggranna val av marknader, samarbetspartners, marknadsföringsstrategier och 

etableringsstrategier är de nyckelfaktorer som leder till lyckade exportsatsningar.  

 

I 
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Ryssland kan vara ett intressant val att välja som företagare även om det vid första anblick 

kanske inte är simpelt att se det klart. Den ryska marknaden har länge dolts av symboler för 

kommunism, korruption och svarta pengar och tack vare detta så har många företag kanske 

dragit sig för att bege sig ut på den, som många fördomsfulla anser, ekonomiskt otrygga 

marknaden. Det får dock inte förglömmas att Ryssland är ett land som har stora 

naturtillgångar i form av naturgas, olja och skog. Dessa tillgångar gör att landet torde anses 

vara ekonomiskt stabilt. Den ekonomiska instabiliteten baseras förmodligen på det politiska 

styre som landet genomgått genom olika årtionden. Dagens politiska styre kan dock anses 

sträva efter att sudda ut de gamla fördomar som existerar och öppna upp landet för 

västerländsk handel. Får vi tro Cavusgil (2002) rätt så är Ryssland en utav de marknader som 

det i framtiden kommer att existera mycket internationell handel på.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Det är inte ovanligt att företag som har en stark roll på sin nationella hemmamarknad vill 

vidga vyerna och bege sig ut på nya okända marknader. Dock kan det vara riskabelt och 

bakom ett beslut om internationalisering kan en hel del rädsla och osäkerhet gömma sig. 

Enligt Jansson (2007) kan en stark tillväxtmarknad vara mycket mer turbulent, osäker och 

riskfylld än en mättad marknad, men det är också den växande marknaden som är den mest 

lukrativa. Det är ett stort steg att ta och många beslut som ska tas hänsyn till. Ett första val 

som kan komma upp på tapeten är vilken sorts marknad företaget har intresserat sig för. 

Många kan säkerligen spela på det lite mer säkra kortet och välja en marknad som har 

liknande karaktärsdrag och konkurrenssituation som den marknad som betraktas som 

hemmamarknaden. Självklart behöver det inte vara sämre att etablera sig på en marknad med 

liknande marknadssituation, men är företagets målsättning att förstärka sina resurser kan det 

vara klokt att ta till sig Janssons (2007) uttalande om att det är tillväxtmarknader som kan 

vara de mest lukrativa. Det behöver heller inte alltid vara så att det är företaget självt som 

strävar utåt menar Engdahl (2006), internationalisering behöver inte vara ett aktivt val från 

företagets sida. Det kan, påpekar han vara så att köpare eller potentiella samarbetspartners tar 

steget och skickar en förfrågan om etablering hos dem på deras marknad. Engdahl (2006) 

påpekar vidare att för företag som berör sig med unika produkter som inte är så 

konkurrensbelagda är efterfrågan att etablera sig på nya marknader betydligt större.   
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I och med att befolkningen i en tillväxtmarknad blir allt mer köpstarka blir även 

konsumentsidan av marknaden mer spännande att ge sig in i påpekar Cavusgil (2002). Han 

beskriver vidare att viljan att efterleva det västerländska sättet att konsumera smittar av sig 

och bidrar till att de nya marknaderna fortsätter växa. På en tillväxtmarknad finns en hög 

potential för ens produktutbud, då marknaden inte är mättad. Dock står som sagt dessa 

marknader många gånger för en mycket högre politisk och finansiell risk påpekar Söderman 

(1994). Denna faktor menar han vidare är viktig att den sätts i relation till företagets 

investeringar och resurser.   

 

Att arbeta i nätverk är enligt Jansson (2007) en viktig och elementär strategi som bör 

tillämpas vid inträde på en ny marknad. Han menar vidare att skapa och att bibehålla 

relevanta affärsrelationer på en tillväxtmarknad kan vara nyckeln till framgång på en sådan ny 

och okänd marknad. AlWindi et al. (2007) beskriver i sin artikel att det nätverk inom 

affärsvärlden i Ryssland som skapats under sovjettiden hängt kvar och karaktäriseras av den 

personliga faktor som läggs in i relationer. Han påpekar vidare att en rysk affärsman gör 

affärer ur en personlig vinkel och gömmer sig inte bakom en titel eller ett företagsnamn. 

Ryssarna vill veta vem personen är som de gör affärer med. På grund av detta tar det tid att 

etablera en relation och detta bör finnas i åtanke vid ny kontakt med ryska affärsmän.  

 

Vi har i detta arbete valt att fokusera på den ryska marknaden och detta val grundas i Gunnebo 

Lifting AB:s tankar på en etablering av sin verksamhet i Ryssland. Ryssland är världens 

största land sedd till ytan, vilket innebär att enorma förutsättningar finns på denna marknad. 

Ryssland är också ett land i förändring med utveckling och strukturförändring inom politik, 

miljö och handel. AlWindi et al. (2007) beskriver den som en tillväxtmarknad där ett företag 

som vill satsa på framtiden har allt att vinna. 

 

Gunnebo Lifting AB är ett företag som ingår i koncernen Gunnebo Industrier AB. De 

tillverkar lyftprodukter, såsom kätting, wires samt olika typer av lyftkomponenter. Vi fick i 

uppdrag av Gunnebo att få fram viktiga faktorer att ta hänsyn till vid en potentiell etablering i 

Ryssland. Dessutom fanns en liten förfrågan om att analysera och utvärdera hur marknaden 

ser ut idag. För att göra denna kartläggning möjlig besökte vi Moskva under fyra dagar, för att 

komma inpå marknaden och genom detta besök möjligen kunna förstå den bättre. För att ge 

läsaren en bättre förståelse av företaget kommer en närmare presentation av Gunnebo Lifting 
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AB och deras aktiviteter presenteras längre fram i detta kapitel.  

 

Vi vill i denna uppsats ta reda på hur steget in på en ny tillväxtmarknad ska tas för att på bästa 

sätt lyckas nå framgång på den nya marknaden. Ovanstående diskussion har lett oss fram till 

följande frågeställningar: 

 

• Vad kännetecknar en tillväxtmarknad? 

• Vilka strategier kan vara lämpliga vid etablering på en tillväxtmarknad? 

• Hur fungerar det att göra affärer i Ryssland? 

• Vilka karaktärsdrag kan det generellt sammanfattas att den ryska marknaden har?  

• Vilka problem kan ett företag tänkas stöta på vid en etablering på den ryska 

marknaden?  

 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga viktiga faktorer och strategier som ett företag, i 

detta fall Gunnebo Lifting AB, kan använda sig utav vid en etablering på den ryska 

tillväxtmarknaden.   

1.3.2 Avgränsning 

Vi har i vår uppsats valt att avgränsa vår undersökning till den ryska marknaden, med fokus 

på Moskvaområdet. Detta eftersom Ryssland idag möjligtvis är den marknad som har den 

snabbaste tillväxten i Europa. En annan anledning till vår avgränsning är att den ligger i 

symbios med att företaget som vi genomfört en fallstudie på Gunnebo Lifting AB är 

intresserade av Ryssland som marknad. Vidare har vi valt att fokusera på företag som befinner 

sig inom de industriområden som berörs utav tyngre lyft och har användning utav diverse 

avancerade lyftsystem.  

 

1.4 Gunnebo Industrier AB 

Att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter inom lyft- och fästteknik, slirskydd samt 

produkter inom närliggande områden. På detta sätt lyder Gunnebo Industriers affärsidé som 

går att utläsa i deras årsredovisning 2006. Gunnebo Industrier grundades år 1764 i den 
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småländska byn Gunnebo, således därav företagsnamnet. Tillverkningen började främst inom 

spik, band, bult och järn. Användningsområdet för dessa produkter var primärt inom 

skeppsbyggnad. Tillverkningsrangen utvecklades och eskalerade sedan och både skruv och 

kätting kom att få en allt mer framträdande roll i företaget. Under tidigt 1900-tal 

börsnoterades Gunnebo Industrier på Stockholmsbörsen, vilket innebar ett lyft för företaget i 

form av att produktutveckling, rationaliseringar och internationalisering som låg i fokus ända 

fram till 1980- talet. Med detta följde också en ökning av omsättningen från cirka 20 miljoner 

kronor till drygt en miljard kronor per år.  

 

Idag är Gunnebo Industrier etablerade inom flertalet stora branscher, såsom tillverkning och 

byggindustrin samt även transport-, fiske-, och skogsindustrin. Sverige är idag Gunnebo 

Industriers största marknad och de svarar i dagsläget för ca 25 % av den totala försäljningen. 

Under 2006 rådde högkonjunktur inom de flesta betydande marknader där Gunnebo Industrier 

är verksamma, speciellt tillverknings- och byggindustrin hade en positiv utveckling. I 

Östeuropa var dock utveckling ännu större och denna marknad har tillsammans med Asien 

kommit att bli allt viktigare tillväxtmarknader att fokusera på för Gunnebo Industriers del. 

1.4.1 Gunnebo Lifting 

Att med kättingbaserade system vara marknadsledande på strategiskt utvalda marknader inom 

området för industriella lyft, surrning och fiskeri är Liftings grundläggande affärsidé. 

Affärsområdet Lifting, som är den del inom Gunnebo Industrier, är en av världens största 

aktörer inom tillverkning och utveckling av kompletta system för kätting- och 

lyftkomponenter. Dessa lyftsystem används i stor utsträckning för hantering av tungt gods 

inom exempelvis olje-, bygg- och hamnindustrin. Lifting är en marknadsledande tillverkare 

och distributör inom dessa affärssegment. Kvalitet och säkerhet är primära nyckelfaktorer 

som ligger till grund för Lifting som varumärke och verksamhet. Detta ska göra Gunnebo till 

det självklara valet inom industrier där säkerhet är av stor betydelse. De produkter som Lifting 

tillverkar marknadsförs genom några olika varumärken, dessa är; Gunnebo, GrabIQ, Anja 

samt Gemla. Det varumärke som ligger störst i fokus i dagsläget är dock GrabIQ, som är 

deras nyutvecklade lyftkomponent. Denna produkt lanserades år 2000 och är den primära 

produkt de främst vill marknadsföra och lansera på nya marknader. GrabIQ är en 

lyftkomponent med en mer användarvänlig design, där flera olika komponenters funktioner 

fusioneras till en flerdimensionell komponent med en mer ekonomisk, praktisk och säker 
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lösning.   

 

Produktionen av Liftings lyftkomponenter sker i olika fabriker runtom i Sverige. Smidet sker i 

de småländska trakterna kring Gemla. Färdigställningen av produkterna sker dock i den 

största fabriken, belägen i Ramnäs, strax utanför Västerås. Även viss tillverkning är belagd 

utomlands, i exempelvis, Norge, Polen och Sydafrika dock sker all internationell tillverkning 

under Gunnebos regi.  

 

1.5 Ryssland 

Ryssland är ett av världens alla länder som genomgått och än idag genomgår ständiga radikala 

förändringar påpekar Bacon (2006). Landet har länge haft ett kommunistiskt styre under och 

sedan dåvarande Sovjetunionens kommunistiska parti. Detta kommunistiska styre innebar en 

stark planekonomi med hög kontroll och en byråkratiserad politisk struktur. År 1991 brast 

Sovjetunionens era, detta skedde otänkbart snabbt och med stor förvåning. Få hade förutsett 

vad som komma skulle, då majoriteten tänkte sig Sovjetunionens kommunistiska styre som 

någonting varaktigt och evinnerligt påtalar Bacon (2006) vidare. I slutet av detta år var det två 

länder som valde att bryta sig ur från Sovjetunionen, dessa två länder var dagens Ukraina 

samt Ryssland. Utan Rysslands medverkan så var Sovjetunionens fall ett faktum och Ryssland 

blev istället självständigt. 

 

Idag ser Ryssland ut på ett annorlunda sett i jämförelse med tiden då Sovjetunionen begav sig, 

då det har kommit att bli alltmer likt en marknadsekonomi med fri konkurrens. Detta har 

enligt Bacon (2006) lett till att Ryssland idag är ett land med hög tillväxt. Det råder även 

liberal demokrati och individuell frihet i dagens Ryssland, vilket innebär stora förändringar 

mot och differenser med Sovjetunionen. Den drastiska övergången från planekonomi till 

marknadsekonomi under den relativt korta tiden innebär att dagens Ryssland innefattar vissa 

monetära klyftor mellan välbärgade och behövande invånare i landet. Från att gå från 

monopol till en totalt fri marknad med konkurrens menar Bacon (2006) att det direkt skapas 

stora skillnader i landet. I och med Rysslands stora landyta förekommer även differenser 

mellan olika geografiska områden, mycket beroende på att landet styrs lite olika inom de olika 

regionerna.  
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Idag bor det cirka 144 miljoner människor i Ryssland, utav dessa bor ungefär 14 miljoner i 

Moskva, som också är landets huvudstad. Moskva är Europas största stad och världens sjätte 

största stad sett till invånarantalet. Denna stad är landets centrum gällande politik, ekonomi 

och kultur, mycket styrs ifrån denna stad (Bacon, 2006). Huvudspråket i landet är ryska, dock 

existerar flertalet mindre små språk som talas i vissa regioner av landet. Något som är 

karaktäristiskt för Ryssland är den mångfacetterade kultur som existerar. Med de många 

nationaliteter, folkslag och religioner så är Ryssland är ett multinationellt land. Många ryssar 

som vid Sovjetunionens fall var bosatta i utomstående länder valde att immigrera till 

Ryssland. Bacon (2006) skriver också att det år 2001 strömmade en stor del ryssar tillbaka till 

landet och då speciellt de stora städerna St. Petersburg och Moskva. Detta har lett till att dessa 

städer idag är överbefolkade. 

 

Gällande den ryska kulturen och människorna så finns det fördomar gentemot människorna i 

västvärlden. Bacon (2006) menar på att Ryssarna ser den västerländska kulturen som mycket 

annorlunda, då de har en tanke om att människorna där är individualister, materialister samt 

omoraliska i sitt leverne. Ryssarna ser på sig själva och sitt land som väldigt patriotiska och 

sammansvetsade samt att de har mindre fokus på att anskaffa materiella ting till skillnad från 

västvärlden. Dock menar AlWindi et al. (2007) att denna syn på västvärlden sakteliga börjar 

förändras och att de ryska konsumenterna börjar efterlikna de västerländska.  

1.5.1 Ryska marknaden 

Den ryska marknaden är starkt på frammarsch och ser inte ut att stanna av inom den närmsta 

framtiden menar AlWindi et al. (2007) i sin artikel. Trots detta faktum så påpekar han att det 

är många svenska företag som inte vågar ta steget fullt ut på denna nya möjligheternas 

marknad. En utav orsakerna till att många tvekar att träda in tror han kan baseras på att vi 

svenskar har en hel del fördomar om hur saker och ting fungerar i Ryssland. Dessa fördomar 

grundläggs mycket i Rysslands historia och våra länders förhållande till varandra. Andra 

orsaker som AlWindi et al. (2007) påpekar vara att det första steget kan kännas svårt att ta är 

så basalt som de språkliga problemen, men också den ryska byråkratin som tar mycket tid och 

kraft utav de som vill träda in på marknaden. I artikeln presenteras ytterligare en anledning till 

varför svenska företag är försiktiga med att träda in på den ryska marknaden, detta grundas i 

att vi svenskar är vana vid kontroll och har en tendens att vara väldigt konservativa när det 

kommer till förändringar. Detta kunna problem med förändringar skulle dock kunna 
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överbyggas ifall en djupare kunskap om den ryska marknaden och det ryska sättet att göra 

affärer på skapas.  

 

För att kunna förstå vilka möjligheter som finns på den ryska marknaden krävs det enligt 

AlWindi et al. (2007) att företagsledningar skapar sig bättre kunskap kring Ryssland. Han 

talar om att rasera eller bekräfta fördomar är en nödvändighet för att förstå vilken 

utgångspunkt företaget har samt vilka styrkor och svagheter organisationen innehar vid en 

internationalisering. Det påpekas i artikeln att en faktor som underlättar inträdet är att ha en 

rysk organisation eller företag som samarbetspartner. Detta underlättar och snabbar på det 

byråkratiska arbetet enormt samt att det ger företaget en mycket god källa till information om 

hur markanden fungerar. Något som ligger till fördel för svenska företag är att ryssarna har en 

mycket god bild utav Sverige som handelsnation och svenska varumärken kopplas starkt 

samman med god kvalitet. Detta underlättar ett inträde då svenska produkter generellt inte 

möts med skepsis menar AlWindi et al. (2007).  

 

AlWindi et al. (2007) beskriver vidare i sin artikel att den ryska marknaden har genomgått en 

hel del ekonomiska reformer de senaste decennierna. Från en kommunistisk planekonomi som 

nästintill isolerade landet ifrån internationell handel till en marknadsekonomi. När 

Sovjetunionen bröts upp 1994 skapades den marknadsekonomi som idag existerar på den 

ryska marknaden. Denna förändring var dock inte enkel för landet. 1998 drabbades landet av 

en inflation sällan tidigare skådad och vid valutaomvärderingen drabbas en stor del utav 

befolkningen. Nämligen de som hade ett sparkonto, detta raderades helt plötsligt och alla fick 

börja om på nytt. Sedan den stora inflationen 1998 har landet lyckats restaurera sig hjälpligt 

och blir år för år en allt mer stabil och stark ekonomi. Idag har Ryssland inga stora utlandslån, 

utan är kreditvärdigt, dessutom har den genomsnittliga lönen fördubblats sedan 1998 

(AlWindi et al. 2007). Dock på grund utav den osäkerhet befolkningen känner inför sparande, 

baserat den senaste inflationen så är det väldigt få som innehar ett sparkonto utan sparar 

hemma eller spenderar istället sina monetära medel. AlWindi et al. (2007) påpekar att denna 

ökande privatkonsumtion som faktiskt registrerats i Ryssland troligtvis är ett direkt resultat 

utav förbättrade löner och över lag bättre levnadsstandarder samt strävan efter dessa.  

 

Ett problem som den ryska marknaden brottas med enligt AlWindi et al. (2007) är den på 

många håll undermåliga infrastruktur som existerar i stora delar utav landet. Det saknade 
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underhållande av befintlig samt skapandet utav ny fungerande infrastruktur hindrar många 

företag från att placera sig på annat håll än i de större städerna Moskva och StPetersburg. 

Finns det planer på att placera sig i dessa städer möts organisationen av andra problem än 

fallerande infrastruktur, även om den på vissa håll i dessa städer också är undermålig. Ett stort 

problem som påpekas i artikeln är kostnaderna för att etablera sitt kontor centralt i Moskva, 

priserna har skjutit rejält i höjden. Ett alternativ skulle då kunna vara att placera verksamheten 

i en mindre stad nära eller i förorter till exempelvis Moskva, men då är vi tillbaks i 

infrastrukturproblemet.  

 

Det är viktigt enligt AlWindi et al. (2007) för omvärlden att inse att ryssland inte längre är en 

isolerad ekonomi utan är på intåg till att bli en integrerad del i världsekonomin. Det påpekas 

att det är upp till varje enskild organisation att inse fördelar och möjligheter med att etablera 

sig på den ryska marknaden. Det är bäst att passa på medan tillväxten är så pass god att det 

med rätt kunskap och förståelse samt rätt utarbetade strategier är svårt att misslyckas med sin 

etablering.   
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2. Metod 

 

 metodkapitlet beskriver vi den undersökningsmetod vi använt oss utav samt den 

ansats vi valt att tillämpa i vår uppsats. Dessutom beskrivs vår arbetsprocess samt 

även metod- och litteraturkritik, för att ge läsaren en god inblick i vårt arbete. 

Validitet, reliabilitet och urval är också områden som behandlas i detta avsnitt. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

2.1.1 Fallstudie 

Vi har i denna uppsats valt att göra en fallstudie med företaget Gunnebo Lifting AB som 

underlag för studien. Bryman & Bell (2005) beskriver att den grundläggande formen av 

fallstudier innehåller en detaljerad och ingående studie utav ett enda fall. Det är vanligast att 

utföra en fallstudie med fokus på en organisation eller en arbetsplats, så är det även i fallet 

med denna uppsats. En fallstudieforskare fastnar ofta för den komplexitet och specifika natur 

som det utvalda enskilda fallet uppvisar påpekar Bryman & Bell (2005). Vidare skriver de att 

det för fallstudieforskare finns en benägenhet att koppla samman fallstudien med kvalitativa 

forskningsmetoder, så som till exempel ostrukturerade intervjuer. En fallstudie handlar om är 

det fråga om att forskaren har en stark vilja att belysa ett fall ingående som ligger inom 

dennes intresseområde. Det som skiljer en fallstudie ifrån andra undersökningsmetoder och 

möjligheter är att forskarna oftast är intresserade av att belysa unika drag för ett specifikt fall. 

Så upplever vi inför denna uppsats, vi är intresserade av att undersöka Gunnebo Liftings unika 

drag och deras speciella situation som gäller vid en Rysslandsetablering.   

 

Bryman & Bell (2005) tar upp tre olika typer utav fall; nämligen det kritiska eller det 

avgörande fallet, det unika fallet och det informationsrika och avslöjande fallet. Det 

kritiska/avgörande fallet väljs ett fall utifrån en tydligt skriven hypotes för att bekräfta denna 

med empiriskt material. Att använda ett fall som skulle kunna klassas som unikt är vanligast 

vid kliniska studier. Det tredje och sista typfallet som Bryman & Bell (2005) tar upp är det 

informationsrika och avslöjande fallet. Grunden för denna typ av fall kännetecknas av att 
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forskaren har möjlighet att studera och observera ett område eller skeende som inte tidigare 

varit tillgänglig för forskningen. Dock behöver denna typ av fall inte begränsas till att det är 

helt ny och revolutionerande forskning som genomförs, så som föregående resonemang 

förespråkar. Utan att det är en kvalitativ studie som genomförs på ett informationsrikligt fall 

räcker, Bryman & Bell (2005) påpekar dock att resultatet bör generera en relevant mängd 

information. Det är denna sistnämnda typ utav fall som vi kan se ett samband med vår 

uppsats. Den är inte banbrytande men dess resultat tillhandahåller oss en mängd matnyttig 

information om hur Gunnebo Lifting lämpligast bör gå till väga när de internationaliserar sin 

verksamhet ytterliggare. 

2.1.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman & Bell (2005) menar på att använda sig utav en kvalitativ forskningsmetod med 

semi- eller ostrukturerade intervjuer fungerar ypperligt i fallstudier då en intensiv och 

detaljerad granskning av ett fall ämnas utföras. En kvalitativ forskningsansats innebär att det 

läggs större fokus på ord än kvantifiering, siffror, som är rådande i den kvantitativa metoden 

(Ibid.). Gubrium & Holstein (1997) menar på att den kvalitativa forskningsstrategin är 

induktiv och tolkande. Metoden innebär alltså en induktiv syn på relationen mellan praktik 

och teori. Bryman & Bell (2005) påtalar att en induktiv ansats innebär att teorin är resultatet 

av en forskningsfråga, detta i sin tur innebär att slutsatser dras genom observationer och 

datainsamlande från verkligheten. Grunden i den kvalitativa metoden menar Gubrium & 

Holstein (1997) är att förstå verkligheten beroende på hur deltagarna i miljön tolkar den, 

metoden är alltså tolkande.  

 

Kvalitativ metod innebär många olikartade metoder såsom etnografi/deltagande observation 

samt kvalitativ intervju. Den metod vi valt att använda oss utav är kvalitativa intervjuer. Det 

är vanligt att forskare kombinerar deltagande observation tillsammans med kvalitativa 

intervjuer, det är dock inget vi utfört i denna uppsats utan vi har fokuserat vårt insamlande av 

empiri till kvalitativa intervjuer. Grundtanken med kvalitativa intervjuer enligt Bryman & Bell 

(2005) är att fokus ska hållas mot den intervjuades individuella ståndpunkter. Patel & 

Davidson (2003) menar på att kvalitativ intervju är ett mycket generellt begrepp som 

innefattar många olika sorters intervjuer, generellt är dock att dessa intervjuer oftast innehar 

en låg grad av standardisering. Denna låga standardiseringsgrad innebär att både intervjuare 

och intervjuperson är aktiva skapare till en diskussion. För att intervjun ska mynna ut i ett så 
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värdefullt resultat som möjligt är kan intervjuaren hjälpa intervjupersonen att komma in på 

rätt spår genom sina frågor och följdfrågor (Ibid.). Bryman & Bell (2005) påpekar att i dessa 

intervjuer ska en öppen dialog hållas där intervjupersonen ges möjlighet att fritt berätta om 

det som denne anser vara relevant och viktigt. Patel & Davidson (2003) understryker att det är 

viktigt att skapa en god stämning vid intervjutillfället och att den som leder intervjun känner 

av läget och lägger sig på samma nivå som intervjupersonen så att denne inte hämmas i sina 

svar. Det är enligt Merriam (1994) omöjligt att radera den mänskliga faktorn i en 

intervjusituation, men det är bra att försöka vara så neutral som möjligt och inte döma 

intervjupersonens svar genom olika reaktioner. 

 

De intervjuer som vi genomförde i Moskva gick till så att vi satt oss ner avskilt tillsammans 

med våra intervjupersoner.  Vi presenterade oss lite närmare och samtalade inledningsvis löst 

och ledigt om lite allmänna intryck av Moskva och berättade sedan om vår utbildning och 

våra tankar kring den stundande intervjun. Detta gjorde vi medvetet för att skapa en trevlig 

och avslappnad stämning så att både intervjupersonen och vi själva skulle känna oss 

avslappnade och bekväma i situationen. Efter en stunds samtalande ledde vi in samtalet på 

den första punkten på vårt intervjumaterial. Vi hade inga direkta konkreta frågor att ställa i tur 

och ordning utan har jobbat efter ett par stolpar som berör de områden och saker som vi kände 

att vi måste få ut av intervjun. Vi lyssnade igenom vad intervjurespondenten hade att berätta 

om dessa punkter och sedan diskuterade vi oss igenom stolparna. Detta för att få en djupare 

förståelse för de olika områden som vi berörde.  Intervjupersonerna har hela tiden fått berätta 

fritt, men vi har styrt in dem på rätt spår igen om de svävat ut för mycket eller missuppfattat 

vad vi varit ute efter. Även den telefonintervju som vi genomförde var semistrukturerad och 

intervjupersonen fick tala fritt efter att vi lett in på ett visst spår och område. I alla intervjuer 

har vi ställt följdfrågor för att få ut så mycket relevant information som möjligt från våra 

kunniga intervjupersoner.  

 

2.2 Ansats 

Enligt Hartman (2001) karaktäriseras en induktiv forskningsansats av att datainsamlandet 

inleder forskningsarbetet för att sedan kunna passas in i teoretiska referensramar. Detta 

innebär att datainsamlandet baseras endast på en grundfrågeställning. När väl datainsamlandet 

känns färdigt och bearbetat gäller det att försöka få sina empiriska svar bekräftade utav 
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sekundärdata i form av teorier och hypoteser. Till skillnad från den induktiva ansatsen har den 

deduktiva ansatsen en hypotes att bekräfta med hjälp av empirisk data. Fördelen med att 

använda sig utav en induktiv ansats är att det empiriska datainsamlandet inte blir färgat utav 

andra teoretikers framarbetade teorier. Dock kan det hjälpa datainsamlandet att ha en viss 

teoretisk grund att stå på, då forskningsresultatet antagligen kommer att gå djupare i och med 

förförståelsen istället för att endast skrapa lite på ytan (Hartman, 2001). En sammansmältning 

utav dessa båda ansatser finns också som en möjlig forskningsansats, denna kallas då för en 

abduktiv ansats.  

 

Vi hade i vår uppsats en utgångspunkt att utgå ifrån en induktiv ansats i och med att vårt 

datainsamlande inledde uppsatsarbetet innan teorier och hypoteser började sammanfattas. 

Dock läste vi in en del teori om Ryssland samt en del metodteori om hur kvalitativa intervjuer 

bör genomföras på bästa sätt. Så det skulle kunna hävdas att vi använt oss utav en abduktiv 

ansats. Att arbeta med en abduktiv ansats innebär att de två ansatserna induktiv och deduktiv 

smälter samman (Patel & Davidson, 2003). Detta innebär då i sin tur att vi varvat inläsning av 

teori och insamlande utav empiri för att sedan föra dessa två tillsammans.  

 

2.3 Validitet, Trovärdighet & Närhet 

Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det som från början var avsett att mäta 

(Ejvegård, 2003). Har forskaren från början klara mått och vilka mätmetoder som avsetts 

användas så ska det inte uppstå några problem med validiteten, dock är det viktigt att 

forskaren anger specifika mått. Det är lättare att bekräfta och vara säker på validiteten vid 

kvantitativa undersökningar än vid kvalitativa. Just för att vid en kvantitativ undersökning ges 

mer konkreta resultat ofta i form utav siffror eller i alla fall olika orsaksparametrar. Begreppet 

reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett utav forskaren framtaget 

mätinstrument. Att se till att ens mätinstrument innehar en god reliabilitet är fundamentalt för 

att forskningsresultatet ska vara av god kvalitet samt anses vara valid menar Ejvegård (2003). 

Holme & Solvang (2006) påtalar att det i en intervjusituation behöver finnas en närhet mellan 

intervjuare och intervjuperson. Denna närhet ska underlätta den krävande situation som det 

faktiskt innebär att genomföra en intervju, för båda parter. För den som intervjuas krävs det att 

kunna redovisa och argumentera för sina åsikter påpekar Holme & Solvang (2006). De påtalar 

vidare att om forskaren/intervjuaren lyckas med att hela tiden vara uppmärksam och öppen i 
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intervjusituationen så kommer intervjupersonen antagligen att uppfatta att denne lyssnas på 

och att åsikterna går fram. Sker detta skapas det enligt Holme & Solvang (2006) en möjlighet 

för utvecklandet av en relation som präglas utav tillit och detta leder då i sin tur till att 

undersökningssituationen blir meningsfull för båda parter.   

 

2.4 Urval 

Hartman (2001) menar på att välja rätt personer att intervjua till en kvalitativ undersökning är 

självklart relevant för forskningens resultat. Hartman (2001) fortsätter med att påpeka att ens 

urval ska vara ändamålsenligt. Vi har till denna uppsats valt att använda oss utav ett icke- 

sannolikhetsurval. Vårt urval består utav intressanta personer som vi och Gunnebo Lifting AB 

kan dra nytta utav deras erfarenheter, kunskaper, tips och råd kring etablering, export och den 

ryska marknaden. Ett exempel ur vårt urval är intervjun med marknadschefen Özcan Batmoro 

på Scania Russia i Moskva. Detta företag valde vi för att de är ett svenskt företag som har 

etablerat sig på den ryska marknaden och dessutom lyckats utomordentligt med detta. En del 

utav vårt urval skulle enligt Bryman & Bell (2005) kunna klassas som ett bedömningsurval, 

nämligen intervjun med Frida Hafström på Exportrådet i Moskva. Innan vi påbörjade vårt 

insamlande av våra empiriska data tog vi kontakt med exportrådet för att få lite mer 

information om vilka svenska företag som etablerat sig på den ryska marknaden. När vi då 

ändå haft kontakt med exportrådet så ordnade vi även en intervju med dem under vårt besök i 

Moskva, just på grund utav att vi ville intervju människor som innehar en stor kunskap om 

Ryssland och dess marknad. Denna intervju var då tänkt att ge oss mer och djupare 

information om hur den ryska marknaden fungerar. Det vi ville få ut av intervjun fick vi också 

och det var positivt att vi fick träffa Frida personligen och kunde därmed relatera mer till vad 

hon berättade om samt fråga följdfrågor på sådant som vi inte riktigt förstod eller ville ha 

djupare information om.   

 

2.5 Metodkritik 

Tvärtemot från de kvantitativa studierna så tillåts det i den kvalitativa metoden att ändra 

ordningsföljd på frågor och ställa nya uppföljande frågor som ger svar med förhoppningsvis 

ännu större värde. Detta kan enligt Bryman & Bell (2005) vara till stor fördel i många fall, då 

intervjun blir flexibel, innehållsrik och följsam, eftersom den som håller i intervjun tillåts 
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spinna vidare på intervjupersonens svar. Undersökningens fokus kan också anpassas, då man 

får möjlighet att fokusera på de svar som man anser vara mest relevanta, detta kan verka 

positivt för undersökningen. 

 

Den kvalitativa metoden innebär en öppen undersökning, där individens egna åsikter och 

uppfattningar bör vara en central del. Dessa positiva egenskaper leder till en undersökning där 

individen fritt har möjlighet att tycka och tänka precis som denne vill, helt utan att behöva 

tolka in sina åsikter i förutbestämda, anpassade svar, som i den kvantitativa metoden. Denna 

metod anses av många vara optimal, då den på ett mycket bra sätt skapar förståelse för 

människors beteende och värderingar på ett helt annat sätt än kvantitativa undersökningar. 

Den kvalitativa metoden ger möjlighet till att ställa följdfrågor som borrar djupare ner i 

frågornas kärna och förhoppningsvis genererar tydligare svar. Metoden är också mer 

fördelaktig då personen/personerna man konverserar med oftast har mer tid till 

undersökningen, vilket leder till ordentliga, korrekta svar (Patel & Davidson, 2003). En stor 

nackdel med kvalitativa intervjumetoder menar Bryman & Bell (2005) är att det mycket lätt 

kan infalla en intervjuareffekt på personen som blir intervjuad och därmed inte riktigt svarar 

helt sanningsenligt.  

 

Bryman & Bell (2005) beskriver att inom kvalitativa intervjuer så finns det två olika 

tillvägagångssätt, den ostrukturerade intervjun och den semi- strukturerade intervjun. Den 

ostrukturerade intervjun innebär att forskaren endast har några få anteckningar under 

intervjun, på ämnen som ska tas upp. Den semistrukturerade intervjun är den metod vi använt 

oss av. Denna innebär en lite mer strukturerad intervju med specifika frågor och teman att ta 

upp. Utifrån dessa får sedan intervjupersonen möjlighet att fritt berätta och analysera 

frågorna. Det finns många olika saker att tänka på vid kvalitativa intervjuer. Det finns mycket 

praktiska tips och råd som är välbehövliga för att genomföra intervjun på ett så bra och 

fördelaktigt sätt som möjligt. Kvalitativ intervju är bra på det sätt att man får djup inblick och 

mycket information om intervjupersonens kunskap och berättelser. Intervjuer bygger enbart 

på det verbala beteendet, mycket av det som intervjupersonen tar för givet framgår inte i 

intervjun. Underförstådda, dolda beteenden och sociala händelser och sammanhang kan inte 

uppfattas och förstås på samma sätt som i exempelvis en deltagande observation.  

 

I uppsatsen har vi övervägande valt att använda oss utav sekundär litteratur i form av böcker. 
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De böcker vi har utnyttjat oss utav har alla varit givande och gett oss lämplig information 

inom de olika specifika områdena. Med medvetenhet har vi beaktat de olika litteraturkällornas 

årgång och innehåll med en kritisk noggrannhet. Samtliga litteraturkällor som vi har valt att 

nyttja anser vi vara relevanta och användbara då de präglas av väsentlig fakta som tillför oss 

kunskap för att genomföra uppsatsen. Att en litteraturkälla är författad för tio år sedan ser inte 

vi som någon nackdel utan snarare en fördel då de bästa och viktigaste teorierna i dagens läge 

kanske ändå är de som är skrivna och uppfunna för länge sedan. Vi anser det dock viktigt att 

skapa en uppsats som präglar en blandning av äldre, reella samt framtida teorier och 

informationskällor. Detta har vi gjort genom att använda oss utav en blandning av äldre och 

helt nya teorier, vilket ger en intressant skildring utav ämnet. Vidare har vi under hela arbetets 

gång haft en kritisk syn på de källor vi valt, detta för att försäkra oss om att källan är korrekt 

och riktigt. 

 

2.6 Arbetsprocessen 

Arbetet med vår uppsats började med att vi blev inbjudna utav Gunnebo till att delta på en 

informationsdag. Denna informationsdag ägde rum i Ramnäs några mil utanför Västerås är 

Gunnebo Lifting AB har sitt huvudkontor. Den information som denna dag gav oss finns 

placerat i vårt empirikapitel.  

 

Den första tiden in i uppsatsperioden samlade vi på oss teoretisk information i form utav 

sekundärdata och påbörjade en inläsning utav denna. Samtidigt som detta arbete påbörjades 

låg vår primära fokus på att skaffa företagsintervjuer inför den stundande resan till Moskva. 

Detta letande inleddes med att vi kontaktade Exportrådet (Swedish Trade Council) och deras 

kontor beläget i Moskva. Exportrådet skickade en lista till oss med svenska företag som tagit 

sig in och etablerat sig på den ryska marknaden. Vi började då genast att bearbeta denna lista 

och plocka ut företag som kunde vara av intresse för oss, då vi söker företag som gärna har en 

koppling till lyftprodukter och dess system. När utsållningen utav för oss relevanta företag 

vara klar började vi kontakta dessa företag på telefon. Många språkligt problematiska och 

förvirrade samtal senare hade vi lyckats ordna två inbokade intervjuer med Scania och 

Exportrådet. Dessutom hade vi två preliminära intervjuer med två andra företag inom 

byggbranschen, dessa kunde dock inte tidsbestämmas på grund utav intervjupersonens agenda 
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utan vi skulle hela tiden höras längre fram. Dessa två intervjuer slutade i att vi tillslut ringde 

när vi befann oss i Moskva, men då var ett utav företagen inte anträffbara alls och det andra 

företaget lovade en telefonintervju påföljande vecka. Lite besvikna över detta fullföljde vi i 

alla fall de andra två intervjuer vi hade och vi kände att båda dessa gav oss otroligt mycket. 

Väl hemkomna till Sverige igen slutförde vi vår teoretiska bas och kompletterade vår 

empiridel med en intervju med Mikael Hilmersson. Dock framkom det ganska kort efter vår 

hemkomst att inte heller företaget som utlovat en telefonintervju kunde ställa upp på detta. 

Dessutom genomförde vi en telefonintervju med Ulrik Wilhelmsson för att få lite tankar kring 

den stundande etableringen från någon inifrån företaget.  

 

Vi jobbade sedan med vår analys och kopplade där samman vår breda teoretiska bas med de 

empiriska material som vi samlat in. Efter att vi fått en relativt klar bild av vad våra teoretiska 

och empiriska efterforskningar gett oss började vi fläta in Gunnebo i denna och analysera 

utifrån deras situation. Slutligen så resulterade denna analyserande sammanflätning i några 

faktorer som vi anser vara viktiga när det gäller att etablera ett företag på den ryska 

tillväxtmarknaden. Dessutom kom vi fram till några tankar kring potentiella tillvägagångssätt 

som vi tror skulle kunna fungera för Gunnebos etablering i Ryssland.  

 

Slutligen kan vi säga att vår inställning till denna uppsats från början var att utgå mestadels 

utifrån empiriskt material, alltså att anta en induktiv ansats. Men allteftersom arbetet med 

uppsatsen fortskred blev det alltmer tydligt att vi behövde luta oss emot en stark teoretisk 

grund för att kunna besvara vår frågeställning och de underfrågor som skapats i samband till 

denna. Vi har stött på en del problem när det gäller att samla in mer empirisk data och därmed 

kan vi heller inte presentera det antal intervjuer som vi egentligen ville. Därav ligger också 

förklaringen till att vårt teorikapitel är en ganska bred del i vår uppsats.  
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3. Teori 

 

eorikapitlet är ett omfattande kapitel med flertalet olika angreppsområden som 

är av elementär vikt för att kunna besvara vår frågeställning. Kapitlet inleds 

med en beskrivning utav tillväxtmarknader för att sedan fortsätta med teorier 

om marknadsanalysens olika delar för att sedan angripa viktiga delar så som nätverk och 

relationer. Distributionssystem är en annan del som vi valt att fokusera på, likaså export. Den 

avslutande delen som angrips är internationalisering och kulturella skillnader. 

 

3.1 Vår teoretiska tillämpning 

I detta kapitel valde vi att inleda med teorier som rör och beskriver tillväxtmarknaden, denna 

del kändes relevant att ha inledningsvis då Ryssland kategoriseras som en tillväxtmarknad. 

Vidare letade vi oss in i marknadsanalysens värld. Detta är förstås oerhört viktigt när det 

gäller att försöka planera och utarbeta strategier för att på bästa sätt lyckas ta sig in på en ny 

marknad, härav fick den delen lite större utrymme i teorikapitlet. Nästa rubrik i kapitlet lyder 

relationer och nätverk, detta kapitel blev också något större på grund av att relationer ändå är 

grunden för att lyckas med en etablering och det kändes härmed relevant att ha med en bred 

teoretisk bas rörande relationer, nätverk och business-to-business. Påföljande stycke tar upp 

distributionskanaler och system kring dessa, det kan ses som att detta stycke hänger lite ihop 

med relationsavsnittet och är av relevans då inget företag kan fungera ensamt och isolerat från 

sin omgivning. Vidare i kapitlet presenterar vi stycken som handlar om export och 

internationalisering, dessa båda kapitel redovisar tydligt riktlinjer som bör följas och viktiga 

saker att tänka på inför en etablering på en ny marknad. Sista avsnittet i teorikapitlet har vi 

benämnt kulturella skillnader och detta kapitel la vi in i vår uppsats för att påvisa att det inte 

bara är ett annat språk, annan byråkrati och annan politik som påverkar ett företags 

möjligheter på en ny marknad utan det är även kulturen. Detta avsnitt finner vi även intressant 

då det ges lite konkreta råd på hur man bäst gör affärer i Ryssland.    

 

T 
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3.2 Tillväxtmarknader 

Vår tids globalisering involverar tillväxtmarknader mer än någonsin påpekar Jansson (2007). 

Han påpekar vidare att västerländska företag står inför en mängd olika möjligheter när det 

gäller att göra affärer internationellt. Varför är det då relevant för företag att vända sina blickar 

emot tillväxtmarknader? Antagligen ligger svaret på denna fråga, i alla fall om vi ska lyssna 

till Cavusgil (2002) i att det är omöjligt att bortse från de goda möjligheter som dessa 

marknader har att erbjuda. Internationella affärer har ökat lavinartat de senaste decennierna, 

mycket på grund av att det har blivit allt lättare för företag att ta sig ut i världen och denna 

ökning förändrar också vårt sätt att se på konsumtion (Cavusgil, 2002). Cavusgil (2002) 

påtalar vidare att sett över de två nästa decennierna så förväntas det mesta utav världens 

handelstillväxt äga rum på dagens tillväxtmarknader.  

 

Vad är då kännetecknande för en tillväxtmarknad? Cavusgil (2002) definierar det som en 

marknad som är villig att adaptera sig till nya teknologiska produktionstekniker, ny 

informationsteknik och en ekonomi som är under positiv förändring. Vidare påpekas att 

tillväxtmarknader är marknader som tidigare varit stängda för internationella företag. Dessa 

marknader ansågs vara eftersläpande inom viktiga områden som forskning och 

informationsteknik. Dessutom ansågs de vara väldigt konsumtionssvaga och ha en låg 

teknologisk utveckling.  Idag är det dock enligt Cavusgil (2002) viljan att efterlikna 

västerländska affärsimperium med köpstarka konsumenter tillsammans med innovativa 

entreprenörer som driver marknadsutvecklingen framåt.  

 

Tillväxtmarknader kan enligt Cavusgil (2002) vara en lösning till företag som kämpar med att 

bibehålla sin tillväxt, reducera sina kostnader och nya produktlanseringar. De barriärer av 

olika karaktärer som tidigare förhindrat internationella företag att kliva in på marknaden 

börjar sakta men säkert att suddas ut. Detta påtalar han vidare bidrar till att det blir lättare för 

företag att ta sig in på dessa marknader, mycket på grund av att landet numera strävar efter en 

internationell företagsinvandring.   

 

Slutligen påpekar Cavusgil (2002) att det kan sägas att för att kunna etablera sig på en ny 
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marknad, expanderande marknad eller inte så krävs det definitivt en god marknadskännedom.  

 

3.3 Marknadsanalys 

Albo & Jäverberg (1990) framhåller att marknadsanalysens syften är att kartlägga potentiella 

kunder och beskriva sin egen positionering på marknaden. Vidare påpekar de att 

marknadsanalysens huvuduppgift är att ge företaget en så klar bild som möjligt av den 

specifika marknad som är av betydelse för företaget. Inom marknadsanalysen talas det ofta 

om tre viktiga huvuddelar; konkurrensanalys, Positionerings- och segmenteringsanalys. 

Vidare i kapitlet kommer dessa tre delar belysas noggrant.   

3.3.1 Konkurrensanalys 

Dahlgren (1990) talar om att utreda starka samt svaga sidor inom ramen för det egna företaget 

är en essentiell del inom konkurrensanalysen. Som i sin tur är en betydelsefull analys inom 

den totala marknadsanalysen. Albo & Jäverberg (1990) påpekar även de att det är viktigt att 

bedöma företagets interna och externa styrkor samt svagheter. Genom denna analys påpekar 

de att svagheter kan lokaliseras och förbättras. Dock påpekas det också att den interna 

analysen inte alltid är exakt på grund av att den är gjord på värderingar och bedömningar, 

många gånger inifrån företaget självt. Härmed påpekar de att genom att se till konkurrenterna 

kan den egna interna analysen ge företaget en slags referensram att arbeta utefter. Dahlgren 

(1990) menar att konkurrensanalysen alltid görs utifrån ett nuläge, med detta menas att det 

rådande läget på marknaden med etablerade och befintliga konkurrenter analyseras. Persson 

(1991) påpekar vidare att handlingsutrymmet och strategiska alternativ för ett expanderande 

företag begränsas mycket utav konkurrensen från redan etablerade företag på marknaden. 

Därför är det väsentligt att förstå hur konkurrens fungerar inom olika branscher och inte minst 

inom den bransch det egna företaget verkar.  

 

Det finns olika sätt att genomföra konkurrensanalyser på och en uppsjö av olika metoder som 

sägs vara mer fördelaktiga än andra. Grunden i en konkurrensanalys enligt Dahlgren (1990) är 

att identifiera konkurrenterna samt identifiera de områden där det egna företaget kan komma 

att behöva förbättra sig samt analysera de egna starka sidorna som kan vara fördelaktiga att 

utveckla ännu mer. Det är otroligt viktigt att bedöma och utvärdera konkurrenternas starka 
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och svaga sidor, för att detta ska vara möjligt krävs det en förståelse för vilka företag som 

egentligen är ens konkurrenter. Persson (1991) påpekar dock här att det i detta läge gäller det 

att inte fastna för företag inom ramen för exempelvis samma tillverkning som det egna 

företaget. Utan det gäller att utvärdera företag som kanske inte finns i branschen i dagsläget 

men som snabbt skulle kunna ta sig förbi och bli en storkonkurrent. Även Dahlgren (1990) 

håller med om att konkurrensanalysen handlar om företag som existerar på marknaden idag 

och är en konkurrent, men också företag som kan tänkas bli en konkurrent i framtiden. 

 

Inom ”business-to-business-sektorn” är det enligt Dahlgren (1990) ofta svårt att få en god och 

rätt bild av de befintliga konkurrenterna, då flera olika aktörer inom olika områden agerar på 

marknaden. Flertalet företag tror sig ha en god bild av marknaden som de är verksamma på. 

Dock när de minst anar det så är de utkonkurrerade av ett nyligen etablerat företag som 

arbetar med substitutprodukter, istället för direkt konkurrerande produkter. Genom att fråga 

kunderna vilka de anser vara de största konkurrenterna så menar Dahlgren (1990) att ett ärligt 

och korrekt svar kan erhållas. Ett annat sätt att skapa denna bild av marknaden kan vara att 

själva definiera vad som är det egna företagets bransch. Detta innebär dock en stor risk, då 

den framarbetade branschdefinitionen kan leda till att företaget följer utvecklingen inom vad 

som egentligen är fel bransch. Inträffar detta kan företaget gå miste om betydelsefulla 

marknadsandelar inom andra branscher, vilket i så fall enligt Dahlgren (1990) innebär att 

företaget sedan hamnar efter inom dessa branscher och kommer för långt efter inom 

utvecklingen. 

 

Vilka olika områden som behandlas och analyseras inom en konkurrensanalys skiljer sig som 

sagt åt beroende på bransch och marknad. Dahlgren (1990) framhåller några grundfaktorer 

som är väsentliga och avgörande för att få en god bild utav konkurrenterna. Produkter är 

självklart en viktig del, då det är produkten som är grunden till att företagen existerar. För ett 

etablerande företag är det viktigt att analysera konkurrenters sortiment, dess bredd och djup 

samt deras produktutveckling. Även de karaktäristiska dragen och egenheterna för just detta 

företags produkter är viktigt, likväl produktsupporten. Genom en analys av dessa olika 

faktorer menar Dahlgren (1990) att en god helhetsbild av konkurrenternas produkter och dess 

erbjudanden skapas. 

 

Distributörer och distributionssystem är en annan vital del inom konkurrentanalysen. Här 
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analyseras återförsäljarrelationerna och återförsäljartäckning. Även utbildning av 

återförsäljare utvärderas, detta för att få en klar bild av hela ledet utav återförsäljare. Gällande 

distributionssystemen så är det enligt Dahlgren (1990) leveranstider, leveransberedskap, 

lagerhållning och leveranssäkerhet som är nyckelfaktorer som bör utvärderas. Detta för att se 

till konkurrenternas distributionsverksamhet, för att på bästa sätt förstå hur det egna företaget 

ska ställa sig inom detta område i jämförelse till konkurrenterna. Priset påpekar Dahlgren 

(1990) som en annan viktig faktor att ta hänsyn till vid en kommande etablering. Att göra 

prisjämförelser och analysera prisrelationer är avgörande för att veta var det egna företaget 

ska lägga sig på för nivå. Vidare menar Dahlgren att även kartlägga rabattsystem, krediter, 

diverse priserbjudanden samt provisionssystem är fördelaktigt för att få en komplett bild av 

konkurrenternas priser. Det är även en fördel att vid en konkurrentanalys undersöka 

konkurrenters image och kvalitetsbild. Hur ser konkurrenternas tekniska utveckling ut, samt 

deras patent och tekniska stöd? Detta är frågor som alla behöver svar för att företaget ska 

kunna skapa sig en korrekt bild som möjligt menar Dahlgren (1990).  

 

Dahlgren (1990) lägger tyngd vid att försäljning och marknadsföring är ett betydelsefullt 

område att undersöka just för att se vilka kanaler konkurrenterna använder sig utav. Här 

analyseras exempelvis vilken typ av annonsering som tillämpas, hur direktreklamen är 

utformad, tillämpandet av sales promotion samt deltagande vid mässor och utställningar. 

Detta är ett stort och brett område att analysera och det gäller enligt Dahlgren (1990) att få en 

klar bild av konkurrenternas varumärke, image, reklam och marknadsföring, internt som 

externt. Detta är viktigt för att kunna vara med och konkurrera på alla olika plan samt för att 

skapa en medvetenhet inom konkurrentanalysens alla olika delar.  

 

De olika delar som är ovan beskrivits utgör ofta grunden i en konkurrentanalys. Med dessa 

grundfaktorer är det sedan möjligt att utveckla analysen i den riktning som önskas. Analysen 

kan göras mer branschspecifik samt inriktas mer på bland annat finansiella faktorer, forskning 

och eller utveckling påpekar Dahlgren (1990). Detaljeringen av analysen görs helt utifrån vad 

som anses vara mest väsentligt samt värdefullt för det egna företagets etablering. Dahlgren 

(1990) menar på att det är en fördel vad gäller utformningen av konkurrentanalyser är att 

analysen görs både utifrån den egna företagsledningens syn på konkurrenternas starka och 

svaga sidor samt i samband med marknadsundersökningar där kunder och andra aktörer inom 

branschen tillåts att svara på frågor. Detta för att få fram en så bred bild av branschen och de 
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involverande företagen som möjligt. 

3.3.2 Segmenterings- och Positioneringsanalys 

Dahlgren (1990) beskriver att positionering som begrepp innebär en produktplacering på den 

aktuella marknaden på ett sätt som gör att den tydligt skiljer sig från de övriga produkterna på 

den marknaden. Han menar vidare att positioneringsanalys är viktig och avgörande för att 

beskriva företagets målgrupp, beträffande behov, beteende, attityder och kunskap. Detta för 

att sedan veta hur företaget ska positionera sig på den nya marknaden, vilka kundsegment som 

är vitala, identifiera behoven hos målgruppen samt förstå hur kundstrukturen fungerar. 

Segmentering kan enligt Dahlgren (1990) definieras som en utveckling av olika marknader 

för samma produkt, men för olika typer av kunder. Gällande segmentering så innebär de olika 

segmenten att kunderna inom varje segment är likartade, dock så är skillnaden stor mellan 

dessa segment. Efter att en uppdelning av marknaden har gjorts så blir det naturliga valet att 

fokusera på de segment som antas vara mest lönsamma. En ordentlig och genomarbetad 

segmentering kräver goda förutsättningar. Det krävs dock enligt Dahlgren (1990) goda 

ekonomiska resurser, eftersom alla kundsegment kräver olika behandling. Det krävs också 

goda möjligheter att identifiera varje kundsegment individuellt samt möjlighet att 

kommunicera med dessa. Detta leder till stora ekonomiska kostnader. Inom segmentering 

finns det också enligt Kotler & Armstrong (2006) olika segmenteringsstrategier, som alla 

innebär olika inriktningar. Marknadssegmentering innebär indelning av kunderna, 

produktsegmentering är en annan typ av segmentering som innebär indelning av produkterna. 

Vidare hävdar Kotler & Armstrong (2006) att segmenteringsstrategier främst är användbara på 

mogna och mättade marknader.  

 

Det finns olika faktorer som kan skapa ett underlag för segmentering. Dessa faktorer är olika 

beroende på om segmenteringen gäller en konsumentmarknad eller producentmarknad. I detta 

fall väljer vi att inrikta oss på producentmarknaden eftersom Gunnebo Industrier AB tillhör 

den marknaden. Dahlgren (1990) nämner fem typer av segmenteringsfaktorer, dessa är; 

demografiska variabler, arbetsvariabler, köpbeteende, situationsvariabler samt köparens 

personlighet. Han förklarar att indelningen av segmenteringen fungerar som en rysk docka, 

analysen utgår från en kvantitativ indelning med början vid demografiska data för att sedan gå 

mot en kvalitativ indelning med köparens personlighet i fokus. Den demografiska 

datainsamlingen innefattar analysering av företagsstorlek, det geografiska läget samt 
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analysering av branschen i stort. Arbetsvariabler innebär utvärdering av företagens 

teknologiska nivå, är det ett hightech företag eller en basindustri? Även produkt och 

märkesstatusen analyseras inom denna faktor (Dahlgren, 1990). Andra segmenteringsfaktorer 

att analysera och bearbeta är enligt Kotler & Armstrong (2006) köpbeteende och 

situationsfaktorer. Vad gäller köpbeteende så gäller det främst att analysera 

inköpsorganisationer och dess verksamhet, även maktstruktur och köpar- och säljarrelationer 

är betydelsefulla faktorer att ta hänsyn och att bearbeta. Vidare handlar situationsfaktorer 

enligt Dahlgren (1990) mer om varje inköpsorganisation i detalj, innefattande exempelvis 

ordervikt och produktapplicering.  

 

Konkurrentanalys och Segmenterings och positioneringsanalys påpekar Dahlgren (1990) är 

viktiga analyser att göra inför en kommande etablering på en främmande marknad. Dock 

räcker det inte bara med dessa analyser för att skapa sig en god bild av de existerande 

marknadsförutsättningar, det krävs också en analys av externa, påverkande miljöfaktorer. 

Exempel på dessa är landets ekonomiska utveckling, strukturförändringar inom industrier som 

är relaterade till den gällande branschen, politiska läget samt miljöfrågor (Dahlgren, 1990). 

Även landets kulturella aspekter menar han på är viktiga att analysera.  

 

3.4 Relationer, Nätverk & B2B  
Gummesson (2002) konstaterar att relationer är grunden i allt mänskligt beteende. Ford et al. 

(2003) beskriver i sin bok begreppet relationer som en interaktion mellan två eller flera 

företag. Han påtalar att relationer innefattar beteenden och de ömsesidiga tillstånd som råder 

under en viss tid. Vidare talar han om tid som en vital och betydelsefull ingrediens i en 

relation. Både dåtid och framtid påverkar relationen, genom erfarenheter, förväntningar och 

löften. Det är affärsvärldens grund, menar Gummesson (2002) att ta sig in i, underhålla och 

utveckla relationer, det är genom dessa kontakter vi når dit vi vill inom affärsvärlden. Ford et 

al. (2003) framhäver även vikten av relationer för företags verksamhet. Vidare påstår han att 

det i princip är omöjligt att existera som ett företag utan några som helst relationer då 

relationer utgör en fundamental del av ett företags verksamhet. Exempelvis är relationen till 

leverantörer, kunder och återförsäljare av största vikt, då det är dessa relationer som leder till 

lönsamhet. Gummesson (2002) menar också att relationer inte bara är till för företagets 

lönsamhet utan också för personalen. Med detta menar han att om personalen får rotera i 
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arbetsuppgifter och därmed också med arbetskamrater så stärks relationerna inom företaget 

och gör det på så sätt starkare gentemot konkurrenter. Något som Ford et al. (2003) framhäver 

är att relationer inte är något standardiserat som kan appliceras på ett mönstersamband, då alla 

relationer är unika och individuella. Dynamiken, tiden, interaktionen och förhållandet mellan 

de berörda parterna inom relationen skiljer sig alltid ifrån relation till relation.  

 

Ford et al. (2003) beskriver tre olika aspekter som enligt honom är grundläggande inom 

framgångsrikt relationsbyggande. Dessa är aspekter benämner han actor bonds, activity links 

samt resource ties. Ford et al. (2003) menar med begreppet actor bonds att kontakt, förståelse, 

förtroende och överenskommelse mellan parter skapas. Den andra aspekten som Ford et al. 

(2003) tar upp är activity links, detta begrepp innefattar de processer och aktiviteter som sker 

mellan de båda parterna i relationen och att dessa måste fungera. Den tredje och sista aspekten 

benämner han resource ties, detta begrepp handlar främst om att företagen som är involverade 

i relationen är tvungna att göra uppoffringar och anpassningar för att få ut det bästa av 

relationen. Ska relationen kunna etableras och utvecklas under en längre tid måste de 

ingående parterna i relationen engagera sig i varandra och göra anpassningar för varandra och 

på så sätt bli ömsesidigt beroende av varandra.  

 

Gummesson (2002) talar om att relationer kan bestå utav flera olika parter och ta sig an olika 

uttryck beroende av vilka stadier som företaget befinner sig. En klassisk relationstyp som i 

princip alla företag har i ett ingående stadium benämner han som den klassiska dyaden. Denna 

relationsutformning består endast utav två parter, nämligen företaget självt och en motpart. 

Denna motpart kan exempelvis vara kund eller kanske ett samarbetsföretag. Jansson (2007) 

talar också om dyader, han menar att en relation kan fördjupas och förstärkas socialt genom 

ett nära samarbete parter emellan och härmed skapas ett dyadliknande förhållande parterna 

emellan, även om det existerar en tredje part i form av exempelvis en agent.  

 

Gummesson (2002) talar vidare om den klassiska triaden som relationstyp, denna 

konstellation innefattar, klassiskt sett som ett drama enligt Gummesson (2002), företaget 

självt, kunden och konkurrenten. Jansson (2007) ser triaden mer som ett nätverk där det är tre 

parter som samarbetar nära varandra, dessa olika parter kan samtliga vara medlemmar utav en 

distributionskedja, men en part kan också vara kunden. Gummesson (2002) påpekar att även 

om en utav parterna är konkurrenter kan det finnas lägen där samarbete mellan dess och sig 
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självt kan gynna båda företagen, sedan är det alltid strategiskt positivt att kunna bevaka sin 

konkurrent på nära håll. Jansson (2007) påvisar i sitt resonemang om etableringsprocessen ett 

begrepp som han benämner entry mode och menar med detta att skapa goda relationer är ett 

viktigt sätt att skapa kontakt och sammankopplas med det lokala affärsnätverket.  

3.4.1 Relationsprocessen 

Ford et al. (2003) beskriver i sin bok de olika stegen inom relationsutveckling som en 

relationsprocess. Dessa steg beskriver och förklarar relationers utveckling från det att kontakt 

tas mellan parterna till att ha en etablerad välfungerande relation. Det första stadiet inom 

relationsbyggande är för- relationsstadium som Ford et al. (2003) också kallar det. Detta 

stadium innefattar, som namnet också förtäljer ett stadium som innefattar den första kontakten 

mellan två parter, exempelvis kund och leverantör. Även Jansson (2007) talar i sin bok om 

olika relationsfaser, just med fokus på internationalisering. Den första utav hans faser 

benämner han också pre-relationship stage och basen i denna fas grundar han på att det sker 

en utvärdering av nya potentiella återförsäljare. Ford et al. (2003) menar att i detta stadium 

innebär en första inblick i den andre partens verksamhet, förhandlingar och en ny relation är 

kanske aktuell. Något som är primärt här är att utvärdera den första kontakten. Vad kan den 

eventuella relationen ge oss? Hur kan vi gå vidare med denna relation i framtiden? Vad kan vi 

lära av varandra? Finns det förtroende? Ford et al. (2003) menar att detta är betydelsefulla 

frågor för företaget att ställa sig, för att skapa sig en bild av vad relationen skulle kunna leda 

till. De båda parternas svar på dessa frågor kan givetvis variera extremt mycket, då parterna 

söker olika typer av relationer. Ena parten kanske söker en intensiv kortsiktig relation, medan 

den andre parten är intresserad av en långsiktig relation, då detta skulle gynna det egna 

företaget mest. Usunier (2005) påpekar vikten av tillit och tilltro i en relation är ett nödvändigt 

krav för att affärsförhandlingarna och det fortsatta samarbetet ska flyta på smidigt och 

effektivt. Vidare vill han dock uppmärksamma att det är svårt att definiera hur tilltro och tillit 

i relationer egentligen skapas samt att relationer är en instabil tillgång och att det är väldigt 

lätt att förstöra en relation.  

 

Det andra stadiet i en relationsprocess är enligt Ford et al. (2003) det så kallade 

upptäckarstadiet. I detta stadium ingår parterna i en diskussion och förhandlingar för att 

komma fram till ett gemensamt beslut gällande relationen och dess innebärande. Även 

Jansson (2007) beskriver det andra stadiet som ett förhandlingstadium där grundstommar för 
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handel fastställs. I detta stadium gäller det också enligt Ford et al. (2003) att lära känna 

varandra, för att kunna reducera den eventuella distansen som existerar mellan dessa parter. I 

ett så pass tidigt stadium som detta upptäckarstadium är så finns inga rutiner eller erfarenheter 

uppbyggt mellan parterna, utan allting handlar om att lära känna varandra och företagens 

affärsverksamheter. Mycket tid går också åt att förhandla fram uppgörelser som är 

gynnsamma och godkända för båda parter. 

 

Det tredje steget som Ford et al. (2003) beskriver i utvecklingen av en relation är 

utvecklingsstadiet. Detta stadium infinner sig när de båda parterna har utvecklat sin 

verksamhet, kommit överens om vad relationen skall ge de båda. Utvecklingsstadiet infinner 

sig också när affärsverksamheterna exempelvis ökar, de båda företagen växer och de vill och 

behöver utveckla relationen djupare. Även Jansson (2007) talar om att utveckla relationen och 

att det här handlar om att uppfylla de kontraktuella krav som sats upp parterna emellan. 

Viktigt enligt Ford et al. (2003) att fokusera på i detta stadium är det ömsesidiga lärandet samt 

att bygga förtroende och att bygga detta förtroende görs främst genom investeringar och 

anpassningar. Detta leder till en djupare, tätare relation där båda parter känner förtroende för 

varandra och vågar ta större ett spelrum gentemot varandra.  

 

Ford et al. (2003) beskriver det mogna stadiet som det fjärde och sista steget i 

relationsprocessen. Detta steg inleds först när de båda parterna i relationen har nått en säker 

stabilitet i deras ömsesidiga lärande om den andre parten, dess investeringar och förtroende 

till relationen.  Stadiet uppkommer också när inköp och situationer har blivit rutinmässiga och 

de båda parterna märker att relationen fungerar bra och är gynnsam för företagets 

affärsutveckling. Här instämmer Jansson (2007) att i det här stadiet har relationerna och 

affärerna dessa emellan blivit säkra och rutiniserade. Det mogna stadiet leder till positiva 

fördelar för de båda parterna då exempelvis etablering av standardiserade operativa processer 

är möjliga menar Ford et al. (2003). Givetvis finns det också nackdelar med detta stadium. 

Det mogna stadiet kan leda till diskussioner och problem mellan parterna ställer krav på 

varandra och blir oense om de bådas engagemang i relationen. Ford et al. (2003) påpekar 

också att det mogna stadiet också kan leda till att parterna känner att den inte utvecklas och då 

likaså affärsverksamheten. Detta kan leda till diskussioner och oenigheter om relationens 

framtida utveckling. Jansson (2007) påpekar att det kan vara farligt att inte vara uppmärksam 

på om relationen antar en karaktär utav slentrian.    
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Salmi (1996) kommer i sin artikel fram till slutsatsen att företagsledare bör vara beredda på 

olika typer av relationer när inträde på en ny marknad sker. Dessutom menar han att en 

holistisk ansats till nätverk bör intas och uppmärksamma de olika relationer som uppstår med 

olika aktörer inom nätverket. Dessutom påpekar han i artikeln att det är av stor vikt att vårda 

sina relationer väl då dessa ofta generar värdefull information om marknader.  

3.4.2 Nätverk  

Enligt Ford et al. (2003) består ett nätverk av olika företag och relationerna dessa emellan. 

Nätverk kan också ses som ett spindelnät där företaget är spindeln och nätet som inte går att 

överleva utan är övriga intressenter, återförsäljare, leverantörer och kunder 

(business.qld.gov.au). Att möta och ha kontakt med andra människor runt omkring är otroligt 

viktigt för att utvecklas, både som företag och som person. Att som företag möta människor 

inom både samma affärsområde likväl som andra områden leder till att nya idéer skapas. En 

god insikt fås också om vad nya människor, nya verksamheter och ny kreativitet kan skapa för 

möjligheter för företagandet. Lyckade affärer och företagande fås genom att ha kontakt med 

rätt människor samt synas i rätt miljö, detta för att skapa en fördelaktig profil och erkänt namn 

(business.qld.gov.au). Salmi (1996) beskriver i sin artikel att när det talas i nätverkstermer så 

är strategier ett försök från de inblandade till att påverka sin position inom nätverket.  

 

I sin bok beskriver Ford et al. (2003) hanteringen av nätverk samt illustrerar en modell som 

tydligt visar hans teorier om nätverk.  De tre delar som ingår i hans modell är network picture, 

networking samt network outcomes. Den första delen i modellen är network pictures, denna 

del innebär den bilden som deltagarna i nätverket har av nätverket. Alla deltagare, företag i 

nätverket har sin egen, unika bild av nätverkets karaktäristika, omfattning och innehåll. Bilden 

företagen, människorna i nätverket har formar deras sätt att agera och handla. Denna bild utav 

nätverket fås genom egna erfarenheter, relationer och positionen i nätverket, vilket leder till 

denna unika egenuppfattande bild.  

 

Den andra komponenten som Ford et al (2003) beskriver i sin bok är begreppet Networking. 

Networking, eller nätverkande handlar om interaktionen mellan alla deltagare i nätverket. 

Någon utav deltagares handlingar inom nätverket påverkar de övriga nätverkets deltagare i 

deras handlingar. Det är just detta nätverk handlar om, att alla styr nätverket på ett eller annat 
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sätt. Alla företag i nätverket föreslår, förfrågar, kräver, framträder och anpassar sig. Det är alla 

dessa aktiviteter som skapar nätverkens unika interaktion (Ford et al. 2003). Ford menar också 

att nätverk baseras på begränsad frihet. Alla de företag som är delaktiga i nätverket har en viss 

frihet att agera, och indirekt har alla deltagare en makt att styra nätverket, då deras beslut och 

handlingar påverkar de övriga i nätverket. Ford påpekar vidare att nätverkets egendom där 

både tävling och samarbete påträffas. Han menar att företagen som deltar i nätverket är 

givetvis konkurrenter men samtidigt kanske de stundtals väljer att samarbeta när de anser det 

leda till lönsamhet. Vidare beskriver han positioner, erfarenheter och förväntningar som 

centrala faktorer inom nätverkandet. Ford et al. (2003) nämner också det ofullständiga 

lärandet som en fundamental faktor för nätverkande. En viktig aspekt inom nätverk är därför 

begreppet ”learning by doing”.  

 

Nätverk är ett universalt fenomen, varje nätverk skapar och producerar såkallade network 

outcomes för varje unik deltagare i nätverket. Dessa network outcomes skapas både 

individuellt och kollektivt. Begreppet outcome kan definieras på olika sätt enligt Ford et al. 

(2003). Han menar att outcome är något som är för någon, denna någon kan dock skildras på 

tre olika sätt. Det kan vara för en, enda aktör, eller ett företag alternativt en organisation. Den 

andra skildringen innebär att det kan vara för en relation och det tredje innebär att outcome 

kan vara för ett nätverk i helhet. Vad som dock är omöjligt att se är vilken specifik outcome, 

eller påföljd som vilket företag fått av vilken händelse. Detta eftersom att nätverkande alltid 

påverkar och berör mer än ett företag, deltagare. Vad Ford et al. (2003) dock säger är att 

nätverkande för varje företag är positivt eller negativt i form av intäkter eller fördelar, idag 

eller i framtiden.  

 

3.5 Distributionssystem 

Mahin (1991) påpekar att för att kunna skapa och etablera ett fördelaktigt distributionsnätverk 

krävs att företaget är väl insatta i de olika alternativa distributionskanalerna som existerar, 

vilka aktörer som finns på marknaden samt vilka kanaler som är fördelaktiga att utnyttja för 

att föra ut produkten på marknaden. Han menar vidare att distributionskanaler är ett viktigt 

subsystem inom verksamhetsstyrning och organisering. De olika distributionskanalerna 

skapar tillsammans distributionssystem som är av största vikt för att på bästa sätt kunna förse 

sina slutkunder med den, i detta fall, aktuella produkten. Mahin (1991) beskriver vidare att det 
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existerar olika typer av distributionssystem, alla mynnar dock ut i samma utstuderade mening, 

nämligen för att länka samman producenter med kunder. Den mest grundläggande, direkt 

distributionskanal innebär att producenten söker sig direkt till slutkunden utan att ta hjälp av 

självständiga mellanhänder. Detta sätt att distribuera de tillverkande produkterna innebär att 

företaget själv handhar det som berör marknadsföringen, försäljningen samt det administrativa 

arbetet vid distribueringen. Detta sätt att distribuera är lätt att kontrollera och hantera för 

företaget påpekar Parment (2006), men ska företaget ges sig ut på nya marknader eller 

expandera sin verksamhet är detta enkla distributionssystem i många fall otillräckligt.  

 

Persson (1987) menar att tanken bakom ekonomin kring distribution handlar om att knyta 

samman producenter och slutkunder, själva distributionskedjan skapas av transaktioner dessa 

emellan. Parment (2006) hävdar att det krävs ett modernt synsätt på distribution, men 

definierar distribution på ungefär samma sätt som Persson (1987). I den enklaste formen av 

distributionskedja så står producent och slutkonsument i direkt kontakt med varandra och 

därmed kan information och monetära transaktioner hanteras utan större problem eller 

missförstånd (Persson, 1987). Vid längre distributionskedjor kan till synes enkla utbyten utav 

information ta lång tid och vara en irritationsfaktor menar Persson då slutkund kan bli 

omkopplad eller tvingas genomföra flera samtal för att nå den information som krävs. 

Parment (2006) påpekar att det självklart inte bara är negativt att ha många mellanhänder när 

det gäller varor, betalningar och information, att ha flera mellanhänder kan leda till en 

effektivisering. Kunden behöver inte åka till ursprungsproducenten, som ofta befinner sig 

ganska långt från, slutkonsumenten, utan denne kan vända sig till närmsta återförsäljare eller 

närmsta företagskontor.  

 

Effektivitet tycker Persson (1987) inom distributionsekonomin skulle kunna kännetecknas 

utav att på bästa sätt kunna tillgodose slutkonsumenternas krav och önskemål på att kunna 

konsumera tjänster och produkter av hög kvalitet till en rimlig prisnivå. Han menar att 

slutkonsumenterna måste kunna få ett bekvämt avstånd till sina tjänster eller produkter samt 

möjlighet att kunna påverka utformningen utav dessa till viss del. Denna effektivitet och 

bekvämlighet kan enligt Parment (2006) förbättras och underlättas genom att företaget själva 

äger sina distributionskanaler. Persson (1987) menar också att det i andra fall där produkter 

inte behövs kundanpassas efter önskemål så ligger det inte riktigt lika mycket tyngd på att 
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produkterna ska finnas i närheten utan i sådana fall är priset en mycket mer avgörande faktor. 

Självklart ligger effektiviseringen utav distributionskedjorna i att hålla nere kostnaderna för 

den totala distributionen och produktionen (Persson, 1987). Ett tydligt exempel på 

distributionskostnader är transport och lagerhållning. Utan dessa kan en distributionskedja 

inte existera i sin tänkta mening menar Persson (1987) på och allt faller tillbaka på att 

slutkonsumenten behöver uppsöka ursprungsproducenten för att få tag i sin tjänst eller vara. 

Även om mellanhänder inte existerar i företagets direkta omgivning eller används alls så är 

transportfrågor alldeles vitala för företagets uträckning till sina kunder.  

 

Själva relevansen i distributionskanaler menar Persson (1987) bottnar i att inget företag 

fungerar isolerat från sin omgivning och för många producenter, då främst inom 

handelsföretag, är mellanhänder i olika led en otroligt viktig del utav omgivningen. Det är 

viktigt ur marknadsföringssynpunkt att veta genom vilka kanaler som ens målgrupp eller 

segment till största del konsumerar genom. Dock måste dagens distributionssystem enligt 

Parment (2006) vara flexibla och inneha möjligheten att hantera de komplexa krav som 

kommer från olika delar i distributionskedjan. Dessutom fortsätter Parment (2006) med att 

påpeka att en utav fördelarna med att äga sina egna kanaler ligger i att det lättare går att 

anpassa distributionen efter företagets varumärke och produkter.  Detta är något som Parment 

(2006) framhåller som oerhört viktigt för vad han benämner dagens moderna 

distributionskanaler, i och med att företaget och produkterna ofta förknippas med de kanaler 

som leder dessa fram till slutkonsument.  

3.5.1 Att välja återförsäljare eller distributör 

Processen med att välja en återförsäljare eller distributör som stämmer överens med företagets 

krav och måluppfyllnad måste enligt Söderman (1994) föregås utav ingående undersökningar. 

Vidare menar han att inneha en god marknadskännedom om vilka aktörer som existerar och 

rådande konkurrenssituationer är en förutsättning för en vinnande utgång vid förhandling med 

en ny länk i distributionskedjan. Kan företag uppvisa en god soliditet för den nya tänkbara 

länken i kedjan skapas en bättre sits och därmed skapas även fler alternativ att välja mellan.  

Ingen återförsäljare vill teckna ett avtal med ett företag som har en osäker framtid och inte 

kan uppvisa stabila tillgångar menar Berntorp et al. (2001). Det är inte ovanligt att för båda 

parters skull att det skrivs ett försöksavtal som ska vara gällande för en kortare period för att 

se om allting fungerar. Fördelen med detta är att om det visar sig att någonting felar i kedjan 
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och missförstånd skapas så löper kontraktstiden ut inom en snar framtid till skillnad från ett 

långsiktigt kontrakt. Något som ger företaget en stor konkurrensfördel på den nya markanden 

är enligt Söderman (1994) att snabbt hitta sig väl fungerande samarbetspartners i en 

distributionskedja. Detta agerande innebär att det blir svårare för konkurrenter att skaffa sig 

goda länkar i sina distributionskedjor. Enligt Holmvall (2004) är det få företag som bemästrar 

konsten att vara på en marknad, men de som lyckas att tidigt under marknadsutvecklingen 

göra en snabb etablering på en tillväxtmarknad blir ofta mycket framgångsrika.  

 

Söderman (1994) påpekar att ett viktigt invägande vid val utav menar återförsäljare och 

distributörer i sin kedja är om företaget ska välja att inleda samarbete med stora giganter eller 

mindre aktörer. Självklart finns det för- och nackdelar med båda och det gäller som i alla 

andra strategiska situationer, att se till vad som kan gynna det egna företaget på bästa sätt, 

både kort- och långsiktigt. Vid första anblick menar han vidare kan en stor aktör vara att 

föredra, just på grund utav dess förmodade starka finansiella situation med många olika goda 

resurskällor. Dock bör det beaktas att med en stor aktör kanske företagets egna produkter inte 

får den uppmärksamhet och behandling som ditt företag ställer krav på påpekar Söderman 

(1994). Återförsäljaren eller distributören kan ha ett brett produktsortiment och till och med i 

vissa fall inneha konkurrenters produkter, detta kan medföra att de produktstrategier som 

planerats utifrån företagets sida kanske inte kan genomföras just på grund utav att 

återförsäljaren har krav från alltför många olika företag angående deras specifika produkter. 

Dessa krav och policys är inte alltid förenliga med varandra, och vissa produkter eller märken 

kan således hamna i skymundan.  När vi talar om en liten aktör kan vi vända på det hela 

menar Söderman (1994) vidare. Nackdelarna med dessa är att de endast har ett begränsat 

kapital och resurser, vilket inte resulterar i den bästa utav soliditet. Mindre resurser är inte den 

enda nackdelen, en mindre aktör har oftast också en mindre marknadstäckning. Företagets 

produktsortiment kan behöva en stor marknad och en bred produktspridning utöver denna, så 

som det ser ut i Gunnebo Industriers fall. Söderman (1994) påpekar att fördelen med att 

samarbeta med en mindre aktör är således ett större inflytande. Vidare påpekar han att kanske 

kan företaget få till en produktdominans vilket kan underlätta konkurrensen, dessutom kan 

möjligheten finnas att få dominera återförsäljarens hela säljprogram.  
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3.6 Export 

Vid funderingar kring att internationalisera sitt varumärke samt sina tjänster och eller 

produkter så finns det en hel del som bör tas i åtanke samt noggranna förberedelser. Oavsett 

om ett företag är stort eller litet så är det viktigt att satsa sina resurser på rätt saker, vilket 

innebär att satsningen sker på rätt produkter eller tjänster på rätt marknader (Berntorp et. al. 

2001). Vidare är det självklart viktigt att lära känna den marknad som är tänkt att träda in på. 

Enligt Söderman (1994) är viktig grundläggande kunskap om marknadens ekonomiska, 

kulturella samt praktiska förhållanden på exportmarknaden vital. Även ett företag som 

innehar en relativt god exportvana bör hela tiden hålla sig uppdaterad med vad som händer på 

olika marknader både på det ekonomiska och politiska planet. Holmvall (2004) menar på att 

även marknader som kan vara intressanta för potentiella framtida etablering bör vara under 

övervakning för att kunna avgöra ett strategiskt tillfälle att träda in på marknaden. Söderman 

(1994) ger några exempel på faktorer som är relevanta att följa, inte minst på de marknader 

som företaget existerar på är konjunkturutvecklingar, prisförändringar och konsumtion.  

 

Söderman (1994) påpekar att det finns olika sätt att lära känna hur en marknad fungerar rent 

praktiskt genom att läsa olika landsguider som innehåller en ganska generell känsla för hur 

marknaden och politiken fungerar, dock rekommenderar han att kontakt tas med personer med 

affärserfarenhet från de aktuella marknaderna. De intressanta uppgifter som rör 

konsumtionsmönster och levnadsstandards hos de tänkta konsumentgrupperna på den aktuella 

marknaden kan fås genom statistiska basfakta. Dessa fakta sätter marknaden i ett 

internationellt perspektiv (Söderman, 1994) och kan således enligt Holmvall (2004) jämföras 

och sättas i relation till olika marknadsstrategier som företag genomfört på redan etablerade 

marknader.     

 

Ett alternativ när företaget ska etablera sig på en ny marknad och dessutom en 

tillväxtmarknad kan vara att skapa ett så kallat ”Joint venture”. Denna form av att driva ett 

företag innebär enligt Söderman (1994) att två eller flera företag hjälper varandra att skapa en 

stabil tillvaro på en ny marknad. Rent praktiskt innebär en joint venture många gånger att ett 

visst ”know-how” säljs ut mot att en viss royalty erhålls. Detta samarbete eller utbyte ska 

bidra till att företaget snabbt och lätt kommer in på en ny marknad, som det annars skulle ha 

tagit en avsevärd tid att etablera sig på.      
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Berntorp et al. (2001) har satt samman några råd för företag som funderar på att ta sig in på en 

ny marknad via ett joint venture. Dessa råd kan även appliceras på dotterbolag. Att utse en 

god advokat som företag kan lita på att denne jobbar utifrån uppsatta policys, idéer och 

synvinklar. I länder som har ett omfattande byråkratiskt system så som Ryssland, bör 

tidsaspekten räknas in i processplanen påpekar Berntorp et al. (2001). Det tar tid att etablera 

sig på en sådan marknad, bara certifiering och tillstånd utav olika slag kan ta lång tid att 

skaffa. En annan sak som bör tas i åtanke vid ett joint venture samarbete är enligt Söderman 

(1994) att företaget måste inneha en majoritet, annars blir det bara en finansiell placering. 

Viktigt påpekar han vidare är det också att det sedan innan bestäms hur partnern ska lösas ut, 

när och till vilket pris.  

 

3.7 Internationalisering 

Samhället vi lever i går allt mer mot en globaliserad värld där en integrerad ekonomi och ett 

integrerat företagande mellan världens alla länder blir allt mer vital (Johansson 2002). 

Johansson (2002) talar om Sverige som en av världens största handelsnationer då vi svarar för 

1.3% av den totala världshandeln. Det finns idag drygt 45000 svenska företag som exporterar. 

Inom denna svenska export sker det ständigt förändringar i form av högre kundanpassning 

inom ramen för teknologi och tjänster. Johansson (2002) påpekar att exportvarorna har 

kommit att bli mer komplexa, hela system i jämförelse med det standardiserade, industriella, 

enkla som har kommit att hamna i skymundan. Jansson (2007) menar på att det är kunskap 

och viljan att lära som är nyckelfaktorer vid internationalisering. Han påpekar vidare att 

företag engagerar och lär sig genom att göra affärer internationellt och skaffar sig således 

kunskap om den aktuella marknaden.  

 

Johansson (2002) påvisar i sin bok två viktiga faktorer vid internationellt företagande. Den 

ena faktorn pekar mot vilka marknader som är möjliga för företaget och den andra faktorn 

pekar mot frågan om i vilken form arbetet med internationaliseringen ska bedrivas. Vidare 

beskriver han forskningsundersökningar som gjorts på hur företag gått tillväga vid 

etableringar på nya marknader. Det påvisades genom dessa undersökningar att företag från 

början tänkt gå tillväga helt enligt teorier och påläst kunskap. Dock slutade 

internationaliseringen i att företagen slumpmässigt gick tillväga på olika sätt, på grund av att 
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de efter hand lärde sig under vägens gång. Alla företag handlar och agerar på individuella sätt 

som för de själva är fördelaktiga (Johansson 2002). Jansson (2007) menar att 

internationalisering är något som sker stegvis. Han påpekar att företag börjar generellt med att 

placera sig geografiskt och lära känna kulturen och härigenom förstärks troligen 

engagemanget för den egna etableringen. Detta stärkta engagemang menar Jansson leder 

vidare till och tar sig uttryck i att relationer skapas och affärer rullar igång. Engdahl (2006) 

påtalar att en planerad, genomtänkt och motiverad internationell expansion måste backas upp 

utav goda instrument. Dessa instrument ska finnas till för att förklara och påvisa olika 

situationer och dessas samband. Engdahl (2006) pekar vidare på ett antal modeller som skulle 

kunna fungera som sådana instrument. Dessa modeller rör områden som marknadsexpansion, 

tillväxt och marknadsandelar samt hur marknader väljs och bäst tas över. Han påpekar att 

skapar företaget väl fungerande strategier för att analysera och agera rätt i situationer som rör 

dessa instrumentområden är mycket vunnet på den nya marknaden.  

 

I Johanssons (2002) bok beskrivs något som finns benämnt som psykiskt avstånd. Med detta 

menas skillnaden i utvecklingsnivå, utbildningsnivå, lagstiftning, språk samt kultur mellan 

Sverige och övriga länder. Det är viktigt att mäta och inneha kunskap om dessa rådande 

skillnader då medvetenhet om differenserna leder till bättre förutsättningar för en lyckad 

etablering. Jansson (2007) talar också om att det förekommer distans mellan företaget och den 

nya marknaden. Denna distans menar han baseras främst på språkliga skillnader och 

korruption, dock påpekar Jansson (2007) att den geografiska distansen inte längre har någon 

större inverkan.  

 

Johansson (2002) menar att en god marknadskännedom är a och o inom internationellt 

företagande och etablering på främmande marknader. De forskningsundersökningar som ovan 

nämndes kom enligt Johansson (2002) fram till att företag först gör etableringar på marknader 

som är psykiskt närbelägna. Anledningen till detta är att ju längre psykiskt avstånd som hägrar 

mellan marknader, desto sämre informationsflöden existerar, därför är det fördelaktigt att 

börja etablera sig på närbelägna, likartade marknader för att sedan arbeta sig utåt och längre 

bort (Johansson 2002). Även Engdahl (2006) menar att det första ett företag bör göra är att 

utnyttja sin nuvarande marknad till fullo innan steget ut på nya okända marknader kan göras. 

Engdahl (2006) påpekar vidare att företaget bör vara medvetna om att varje 

marknadsexpansion kostar mer och ger sämre lönsamhet än att fullt ut exploatera nuvarande 
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marknader, förutsatt att dessa är lönsamma.  

 

Engdahl (2006) menar också på att anfall är bästa försvar vid en internationalisering. Med 

detta menas att det enligt Engdahl är fördelaktigt att vid en internationell expansion ligga 

steget före konkurrenterna genom att skaffa sig flera lönsamma marknader och via detta 

kunna välja när och var som konkurrensen ska tas upp. Denna strategi menar han vidare 

bygger på att företaget själv aktivt söker sig till nya marknader och inte inbjuds till dessa, då 

en mer passiv och försiktig strategi är att föredra.  

 

Etableringskedjan är en annan intressant, fundamental del inom internationalisering som 

Johansson (2002) beskriver i sin bok. Undersökningar som bedrivits av forskare visade att alla 

de företag de följt, agerade inom ett visst mönster som mynnade ut i detta begrepp; 

etableringskedjan. Detta begrepp innebär att företag börjar med att enbart exportera till den 

nya marknaden. Nästa steg är att anlita en agent i det landet där exporten bedrivs, efter detta 

bildas ett försäljningsbolag. Det fjärde och sista steget är att skapa egenproducerad 

tillverkning i landet. Tidsintervallet mellan dessa successivt ökande etableringar är lite olika 

beroende på företag, exportvaror och tid.  

3.7.1 Internationaliseringsprocessen 

Johansson (2002) beskriver i sin bok internationaliseringsprocesser som en modell, denna 

modell är framtagen genom forskningsstudier bedrivna vid Uppsala universitet. Denna modell 

tydliggör internationaliseringsprocessernas samspel mellan kunskapsutveckling och 

engagemang. Modellen innefattar fyra olika begrepp som är sammankopplade för att beskriva 

processen. Två av dessa begrepp är engagemangsbeslut och löpande aktiviteter. Dessa två 

skildrar hur företagets internationalisering sker. Begreppet engagemangsbeslut innebär att 

utlandssatsningar görs som en påföljd av att företaget ser affärsmöjligheter som är grundade 

på erfarenheter. Erfarenheter ger en kunskap som leder till att nya affärsmöjligheter kan 

upptäckas (Johansson 2002). Begreppet löpande aktivitet innebär att de erfarenheter som är så 

viktiga för internationaliseringen kan anskaffas genom det ständiga arbetet på marknaden. Det 

vardagliga arbetet, samspelet med leverantörer, kunder och övriga intressenter leder till den 

erfarenhetsbaserade kunskapen.   

 

De två andra begreppen som Johansson (2002) beskriver är marknadskunskap samt 
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marknadsengagemang, som istället framställer hur internationaliserat företaget är. 

Marknadskunskap innefattar den erfarenhetsbaserade kunskap företaget tillhandahåller genom 

personliga erfarenheter. Johansson (2002) tar upp ett exempel på erfarenhetsbaserad kunskap 

då han beskriver arbetet med människor som leder till att kunskap fås om hur människor 

agerar och reagerar i specifika situationer. I boken beskrivs det fjärde och sista begreppet 

marknadsengagemang som något företag får genom att ha resurser involverade och knutna till 

marknaden. Företagets marknadsengagemang blir starkare ju hårdare dessa resurser är 

involverade i marknaden. Johansson (2002) påpekar det att om företaget kan sälja till flera 

kunder, samt har nära och täta relationer till kunder och intressenter samt innehar ett högt 

intellektuellt kapital innebär detta att företaget har ett starkt marknadsengagemang.  

 

Tanken med denna modell är att påvisa sambanden mellan den internationella utvecklingen 

och hur internationaliserat företaget är. Forskningsstudierna påvisar hur utvecklingen 

påverkas av företagets internationalisering samt hur utvecklingen influerar företagets nivå av 

internationalisering. Modellen innebär att företag ständigt många likartade beslut gällande sin 

utlandssatsning och sitt engagemang på marknaden. Dessa beslut är likartade och av samma 

slag och därför kan internationaliseringen ses som en process som drivs av ett funktionssätt. 

Detta funktionssätt innebär att kunskaper utvecklas parallellt med arbetet på marknaden. I sin 

tur leder detta till att befintliga och nya affärsmöjligheter kan förbättras samt skapas och nya 

marknadssatsningar kan därför göras. Dessa nya marknadssatsningar innebär nytt lärande och 

nya tankar som kan appliceras på företagets verksamhet och nya möjligheter föds åter igen 

efter hand (Johansson 2002). Ett talesätt som enkelt kan beskriva denna modell sätt att tänka 

är ”learning by doing”.   

 

3.8 Kulturella skillnader 

Enligt Usunier (2005) används ordet kultur ofta för att generellt kunna hårdra ett beteende hos 

en viss folkgrupp eller ett lands befolkning. Att generalisera människor beteende kan i vissa 

fall vara både missvisande och riskabelt samtidigt som det kan underlätta skapandet av 

förståelse för andra kulturer. Det är komplicerat att analysera exempelvis affärsbeteendet 

baserat på en viss kultur, men nås ett gott resultat kan denna analys vara till god hjälp vid 

förhandlingar och andra affärshändelser. Något som Gesteland (1999) framhäver som en 

grundläggande punkt, är att inget företag gör affärer med en internationell främling, en 
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relation måste etableras först.  

 

En kultur innefattas utav en mängd komplexa delar, men ett par nyckeldelar kan urskiljas som 

riktlinjer för att enklare förstå. Olika element eller nyckeldelar som kan identifieras är tro, 

moraliska och etiska värderingar, lagar och normer, sociala beteenden samt olika former utav 

speciella kunskaper. Språket kan starkt förknippas med ett visst kulturellt beteende, kraftfulla 

uttryck påvisas ofta genom kroppsspråk som både kan vara utsvävande eller minimalistiskt 

och detta skapar ofta en känsla för den rådande mentaliteten. Språket och hur det uttrycks sägs 

vara en reflektion utav språket (Usunier, 2005). Gesteland (1999) påpekar att det förväntas 

utav det inträdande företaget att iaktta och visa sig ödmjuk till den rådande kulturen på den 

marknad som inträdet planeras. Han menar vidare att ett bortseende från den rådande kulturen 

kan vara ödesdigert för den rådande etableringen.  

 

Johansson (2002) påpekar en tänkvärd detalj vad det gäller kulturella skillnader och det är att 

relationen mellan företag och exempelvis ett dotterbolag på en internationell marknad är 

betydligt med sårbar och känslig för kulturella skillnader om dessa båda i hög grad är 

beroende av varandra. Ett vanligt sätt att hantera de konflikter och missförstånd som kan 

uppstå på grund av kulturella skillnader menar Johansson är att använda sig utav 

dotterbolagschefer från det egna landet.  

 

Usunier (2005) syftar på att den nationella kulturen påverkar hur vi människor interagerar 

med varandra. Det påverkar hur vi tänker och resonerar kring vissa ämnen och frågor, 

dessutom påverkar den det beteende vi använder oss utav när vi sedan reagerar och agerar på 

situationer vi ställs inför. Det går inte att blunda för den eller stå emot den, kulturen 

runtomkring oss påverkar oss i det mesta utav våra liv. Alla samhällen oavsett var i världen 

har problem, Usunier (2005) påpekar här att det enda som är skillnaden mellan dessa 

samhällen är hur vi resonerar kring dessa problem och de metoder vi använder oss utav för att 

lösa dem.  

 

Enligt Gesteland (1999) genomförs de flesta förhandlingar mellan internationella och ryska 

affärsmän öga mot öga, och att detta är något som är viktigt för den ryska affärsmannen. Han 

menar vidare på som så många andra, för att kunna göra affärer i Ryssland måste företaget 

förstå hur det ryska affärsbeteendet fungerar. Att ha många goda relationer i ryssland är a och 
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o för att lyckas på denna enorma marknad enligt Gesteland (1999), vilka företaget innehar en 

personlig relation med är av stor vikt. Frekventa besök och telefonsamtal betyder mycket vid 

en inledande etablering av olika relationer för att nå framgång. Gesteland (1999) påpekar 

vidare att en kort tid efter ett kontrakt skrivits bör företaget vara beredda på att 

omförhandlingar kan komma att krävas. Gesteland (1999) för fram att ryska affärsmän skiljer 

sig ifrån många svenska då dessa tenderar att gå rakt på sak och vara brutalt ärlig men också 

vara pålitliga och stå för det som sägs. Viktigt att känna till om de ryska affärsmännen är 

också att de är bundna till en kultur som präglas av formalitet och hierarkisk samtidigt som de 

är strävande efter en jämlikhet påpekar han vidare. Kanske då inte i genusfrågan utan mer att 

de ogillar när någon annan har eller kan mer än de själva (Gesteland, 1999). Ryssarnas 

formalitet påvisas mest enligt Gesteland (1999) i deras sätt att klä sig och föra sig i 

förhandlingssituationer och affärsmöten. Han råder besökare att de bör ta denna formalitet i 

akt och försöka följa efter bästa förmåga. Detta kan vara ett problem då vi skandinaver ofta 

vill hålla en avslappnad stämning och vara familjära emot varandra i affärssituationer. Något 

som också skiljer svenska och ryska affärsmän åt enligt Gesteland (1999) är att medan 

svenskar ofta vill vara i tid kan de räkna med att planerade möten med ryssar ofta börjar sent 

och ibland till och med en timma försenat. Vidare påpekar han att ryssar kan agera både 

reserverat och expressionellt i förhandlingssituationer och detta bör den svenske förhandlaren 

vara beredd på och därför inte komma av sig i sina förhandlingar.  

 

Gesteland (1999) presenterar några konkreta råd att ta hänsyn till vid sitt första möte med en 

rysk affärsman, oavsett förhandlingsläge eller ej. För det första ska det formella iakttas vid ett 

första möte, stå exempelvis aldrig med händerna i fickorna då detta anses vara nonchalant och 

osympatiskt. För det andra, börja aldrig en presentation med ett skämt, detta ger ett oseriöst 

intryck och din mening med samarbetet kan uppfattas vara av en oseriös karaktär. Vid de 

första kontakterna är det även viktigt att titel och efternamn används, förnamnet kan användas 

när relationen fått en mer stabil karaktär. Gesteland (1999) beskriver vidare att i en 

förhandlingssituation så är det klokt att undvika ord som aggressiv reklamkampanj och 

kompromiss, då dessa ord har en väldigt negativ klang för en ryss. Sedan kan dessa råd vara 

tänkvärda men kanske inga schabloner som kan användas i alla lägen. En duktig 

företagsrepresentant kan känna av situationen och avväga vilket beteende som är mest 

lämplig. 
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4. Analytisk sammankoppling av teori och empiri 

 

 detta kapitel binder vi samman och analyserar de teorier som vi valt att belysa i 

uppsatsen med det empiriska material vi samlat in. Genom denna sammankoppling 

försöker vi se vad teoretikernas idéer och intervjupersonernas åsikter kan ge oss för 

svar. Med hjälp av analysering och det resultat som det genererar så kommer vi 

förhoppningsvis att kunna besvara de frågor som vi resonerade fram i problemdiskussionen, 

dessa kommer att besvaras löpande i analysens text.  

 

4.1 Tillväxtmarknader – framtidens handel? 

Det påpekas i artikeln att en faktor som underlättar inträdet är att ha en rysk organisation eller 

företag som samarbetspartner. Detta underlättar och snabbar på det byråkratiska arbetet 

enormt samt att det ger företaget en mycket god källa till information om hur markanden 

fungerar. 

 

Frida Hafström på Exportrådet i Moskva berättade för oss att den ryska marknaden är en utav 

de starkast växande marknaderna som existerar just nu. Hon säger i enlighet med Cavusgil 

(2002) att det finns goda möjligheter att lyckas på en tillväxtmarknad, så länge företaget 

innehar en väldigt god marknadskännedom och baserat på denna kunskap vet vilka steg som 

bör tas i vilken ordning. Det borde dessutom för Gunnebos del finnas goda möjligheter till att 

utveckla och sälja sina lyfttekniker på en tillväxtmarknad om vi ska tro Cavusgil (2002). Han 

menar nämligen att en tillväxtmarknad i hög grad är villig att lära och ta till sig nya tekniker 

inom olika områden. Detta talar för att Gunnebo kan komma långt med sitt revolutionerande 

lyftsystem GrabIQ. Exportsäljare Ulrik Wilhelmsson påpekar att han tror på att det finns en 

stor efterfrågan efter lyftprodukter på den ryska marknaden då det är en marknad i stor 

förändring och utveckling. Även Johan Lilja påtalar att den ryska marknaden förmodligen har 

mycket att ge företaget då det är en marknad som verkar vara fylld utav möjligheter, just på 

grund av dess utveckling.  

 

I 
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Teorierna vi samlat från Cavusgil (2002) och Jansson (2007) samt den information som Frida 

Hafström på Exportrådet gett oss pekar mot att skillnaden på en tillväxtmarknad och en 

mättad marknad är att aktörerna på denna marknad har en hunger efter ny kunskap, nya 

aktörer och viljan att vara köpstarka. Ett företag som spelar sina kort rätt på en sådan marknad 

har enligt Cavusgil (2002) och Frida allt att vinna. Trots allt menar Jansson (2007) på att en 

satsning på en osäker marknad är den marknad som också kan generera företag störst 

framgång, och med den framgången också mest avkastning. Att en tillväxtmarknad är en 

möjligheternas marknad är det nog inget Gunnebo kan blunda för, för att vinna måste de våga 

och med rätt investeringar, relationssatsningar och strategier kan Ryssland bli en väldigt 

lukrativ marknad för företaget tror Johan Lilja.  

 

Det kan vara svårt med en tillväxtmarknad att veta hur och var företaget ska inleda sin 

etablering. Cavusgil (2002) hävdar dock att dagens tillväxtmarknader kommer att fortsätta 

utvecklas under de nästa två decennierna och efter det kommer det mesta utav världens handel 

att äga rum på dessa marknader. Johan Lilja säger att han tror att Ryssland som nu 

kännetecknas som en tillväxtmarknad kan erbjuda Gunnebo goda möjligheter att föra ut sina 

produkter i Ryssland. Att Gunnebo är bland de första internationella företagen i sin bransch att 

ge sig in på den nya marknaden kan göra dem osäkra på om det är rätt beslut eller inte. Men 

då kan en strategi vara som Exportrådets Frida Hafström tipsar om att ta kontakt med dem för 

att få lite information hur ens eget branschläge ser ut på marknaden.  Hon menar att fördelen 

med att ta kontakt med exportrådet är att det finns personer som talar det egna språket och 

därmed minskar risken för att missförstånd uppstår vid informationsutbyte mellan parterna 

och att detta i så fall skulle leda till att felaktig information slutligen hamnar i företagets 

händer. Skulle detta inträffa vore det ödesdigert då beslut och strategier skulle baseras på fel 

grunder menar hon. 

 

Albo & Jäverberg (1990) menar på det att i och med att en tillväxtmarknad ofta är en relativt 

nyöppnad marknad kan det vara en god idé att utföra en marknadsundersökning, framförallt 

när det kommer till marknadens konsumenter. Är företagets produkter eller tjänster helt nya 

för marknaden finns det ingen tydlig statistik eller indikationer på vad som säljer och inte 

säljer. Dock för Gunnebos del som är verksamma inom lyftindustrin så finns det redan en 
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inhemsk produktion, men det är fortfarande oklart i vilken omfattning och hur konkurrenters 

produkter ställer sig gentemot Gunnebos egna produkter. Det som talar för att Lifting inte har 

så mycket att vara oroliga över att inte kunna konkurrera på ett gott sätt är för det första att de 

innehar en hel del patent på sina produkter menar Johan Lilja på. Detta patent gör att de är 

marknadsledande när det kommer till att kunna erbjuda lättare, smidigare och mer flexibla 

produkter som utför samma jobba som äldre och mer otympliga lyftprodukter. Özcan 

Baromoro menar dessutom på att svenska företag och dess produkter har ett litet försprång i 

och med att de ofta förknippas med noggrannhet, säkerhet och kvalitet.   

 

4.2 Marknadsanalys – en viktig aspekt inför en stun dande etablering  

Att analysera marknaden där en etablering är tänkt kan enligt Cavusgil (2002) konstateras 

vara a och o inför en marknadsexpandering. Detta kan också baseras på Dahlgrens (1990) 

teorier om att en vital del för att lyckas på en marknad är att ha en god kännedom och kunskap 

om de konkurrenter, målgrupper och möjligheter som finns där.  Dahlgren (1990) menar att en 

utredning av de starka samt svaga sidorna inom branschen som det egna företaget verkar i, är 

avgörande för en god konkurrensanalys. Albo & Jäverberg (1990) menar också på att det finns 

en relevans i att analysera fram företagets svagheter så att dessa kan förbättras i förhållande 

till konkurrenterna. Dessutom påpekar de att marknadsanalysens huvuduppgift är att få en 

överblick över hur marknaden ser ut. Detta är något som Özcan Baromoro, marknadschef på 

Scania även instämmer i. Özcan menar vidare att en komplex bild av hela marknadsläget är 

otroligt väsentligt inför en etablering på en ny marknad. Detta bör även ställas mot företagets 

egna styrkor och svagheter menar Dahlgren (1990) och Özcan på. Dahlgren (1990) anser, 

precis som Özcan att det finns flertalet olika sätt att genomföra konkurrensanalyser på och de 

flesta företag väljer att göra sin egen individuella analys utav marknaden. Något som både 

Özcan och Dahlgren (1990) poängterar är dock att det är viktigt att faktiskt analysera vilka 

som är företagets primära konkurrenter på marknaden. Dahlgren (1990) påpekar också att det 

är viktigt att analysera potentiella storkonkurrenter som snabbt kan komma att ta över stora 

marknadsandelar. Enligt Dahlgren (1990) är det vitalt att analysera konkurrenternas sortiment 

med alla dess produkter, samt även de distributionssystem som råder på marknaden. Özcan 

instämmer i detta resonemang och berättar om Scanias etablering på den ryska marknaden 

som en långsam process där man successivt lärde känna marknaden med allt vad det innebär, 
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såsom konkurrenter, kunder, priser och distributionssystem. 

 

Positionerings- och segmenteringsanalys är en annan viktig del inom marknadsanalysen som 

Dahlgren (1990) tar upp i sina teorier. Det finns även här en uppsjö av olika 

segmenteringsstrategier så som marknadssegmentering och produktsegmentering. Vad det 

gäller positioneringsstrategier så tror Johan Lilja att Gunnebo kommer att kunna positionera 

sig väl gentemot konkurrenterna på den ryska marknaden i och med att de säljer 

högkvalitativa lyftsystem och inte endast enskilda lyftkomponenter. Vidare har vi sett att det 

gäller även att analysera målgruppen och var de olika kunderna finns på marknaden samt 

vilka produkter som efterfrågas var. Dahlgren (1990) beskriver segmenteringsindelningen 

som en rysk docka där den demografiska indelningen är den primära och den slutliga 

fokuserar på köparens personlighet och beteende. Detta kan anses vara helt i linje med en 

tänkbar strategi för Ryssland. Eftersom landet är så stort till ytan och de olika demografiska 

områdena kräver olika produkter så är Dahlgrens (1990) teorier i linje med vad Frida 

Hafström menar på är en utav de speciella egenskaperna med den ryska marknaden.  

 

Vad det gäller segmentering menar Kotler & Armstrong (2006) att det främst är en strategi 

som används på mätta och mogna marknader. På en tillväxtmarknad som Ryssland krävs inte 

lika stort fokus på detta, på grund av att alla möjligheter existerar. Scanias marknadschef 

Özcan klargjorde för oss att de har otroligt många fler kunder än vad de är kapabla att leverera 

fordon till, det säger lite om Ryssland som marknad. I och med att det byggs så mycket i 

Ryssland så menar Exportsäljare Ulrik Wilhelmsson på att situationen för Gunnebo borde se 

något liknande ut som Scanias. Med andra ord borde de inte heller ha några större problem att 

få igång en efterfråga efter sina produkter. Ser vi till Kotler & Armstrong (2006) så är det 

viktigt för Gunnebo att använda sig utav kundsegmentering då de kan utforma och bör 

utforma sina erbjudanden på olika sätt då de har kunder inom så många olika branscher, som 

alla har olika specifika krav på sina lyftsystem.  

 

Att lära sig och kontrollera samt analysera det politiska läget som styr marknaden verkar vara 

ett måste för att kunna avgöra om det över huvud taget skulle fungera att genomföra en 

etablering. Det gäller i detta fall att titta historiskt för att se vad som präglat marknaden och 

dess konsumenter samt att titta på dagsläget och framförallt försöka göra en relativt säker 

diagnos över det framtida marknadsläget. Dock menar Dahlgren (1990) att desto tidigare 
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företaget ger sig in på en ny marknad desto större marknadsandelar finns det att vinna och 

sedan kunna kontrollera. Denna möjlighet skuggas dock lite om det inte finns en 

verklighetsförankrad och positiv analys utav marknadsläget. Självklart påpekar Johan Lilja att 

det är viktigt för Gunnebo att utföra en konkurrensanalys innan en etablering för att få reda på 

hur deras produktutbud är uppbyggt och hur de tillverkar eller köper in sina produkter, men 

som tidigare beskrivits så är Gunnebo inte speciellt nervösa för konkurrens inom 

produktområdet. Dock som Persson (1991) påpekar är det av stor vikt att inte enbart snöa in 

på de konkurrenter som idag befinner sig i sin egen bransch, utan det kan finnas företag som 

ägnar sig åt annan produktion men som börjat rör sig mot liknande produktion som företagets 

egna. Ses det inte upp här kan det bli så att detta företag hinner bli marknadsledande innan 

Gunnebo själva hunnit sätta sin fot på marknaden och härmed har deras möjligheter att lyckas 

på marknaden grusats rejält.  

 

Dahlgren (1990) nämner en annan viktig aspekt gällande marknadsanalyser, nämligen övriga 

externa faktorer som det måste tas hänsyn till. Exempel på sådana faktorer är ekonomisk och 

politisk utveckling i landet samt strukturförändringar inom den industrin det egna företag 

arbetar. Det gäller för företaget som etablerar sig att hänga med i utveckling överlag som 

råder i landet menar han. Som Özcan också sa så gäller det att ha en komplex, övergripande 

bild över hela den region som etableringen skall ske på. Han menar vidare på att det vid en 

etablering krävs att vara innovativ, ha framåtanda, samt vara kreativ och risktagande. Ulrik 

Wilhelmsson påpekar att det förmodligen är otroligt viktigt att finnas på plats på marknaden 

för att ordentligt kunna följa vad som sker på den och i övrigt i landet.   

 

4.3 Relationer – en absolut nödvändighet för framgå ng 

Något som står helt klart efter vår teoretiska ansamling samt det empiriska material vi samlat 

in är att relationer har en väsentlig del i de framgångsfaktorer som är avgörande för en lyckad 

etablering. Ford et al. (2003) beskriver att vägen till lönsamhet ligger i goda relationer till 

leverantörer, återförsäljare och självklart kunder. Även Özcan Baromoro, marknadschef på 

Scania, samt Frida Hafström på exportrådet i Moskva intygar att affärsverksamheten inte 

kommer att fungera bra utan goda relationer till olika aktörer som företaget kommer att vara i 

kontakt med. Jansson (2007) påvisar i ett av sina resonemang om etableringsprocessen ett 
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begrepp som han benämner entry mode och menar med detta i likhet med Frida och Özcan att 

skapa goda relationer är ett viktigt sätt att skapa kontakt och sammankopplas med det lokala 

affärsnätverket. Gunnebo Lifting AB behöver vara införstådda med att det kommer att krävas 

ansträngningar för att skapa goda relationer på den nya marknaden. Dom framgick under 

informationsdagen i Ramnäs så har de en fördel i att de besitter förmånen att ha flera 

kompetenta och duktiga exportsäljare inom företaget och med hjälp av dessa borde skapandet 

av relationer gå framgångsrikt. Som Gummesson (2002) påvisar i sina texter så är goda 

relationer en väg till att lyckas med sina affärer och detta är något som Gunnebo kommer att 

ta väl fasta på i sina nya ryska och gör det redan i sina nuvarande arbetsrelationer påpekar 

Johan Lilja.  Även Usunier (2005) påpekar att relationer är oerhört viktiga att inne. Han lägger 

ett stort fokus på vikten av tillit och tilltro i en relation och att det är ett nödvändigt krav för 

att affärsförhandlingarna och det fortsatta samarbetet ska flyta på smidigt och effektivt. Vidare 

vill han dock uppmärksamma att det är svårt att definiera hur tilltro och tillit i relationer 

egentligen skapas samt att relationer är en instabil tillgång och att det är väldigt lätt att 

förstöra en relation.  

 

Dock verkar det som att det kommer krävas att de som tar den första kontakten med den nya 

marknaden är införstådda i att det föreligger en viss distans mellan de olika parterna i de nya 

relationerna. Alla parter kommer definitivt inte att ligga på samma plan och med samma 

målsättningar i de nya relationerna. Precis som Ford et al. (2003) beskriver så befinner 

företaget sig i den första fasen utav relationsbyggande, den fas som Ford et al. (2003) 

benämner actor bonds. Denna fas innefattar just den distans som finns emellan två parter vid 

deras första kontakt. Även Jansson (2007) talar i sin bok om olika relationsfaser, just med 

fokus på internationalisering. Den första utav hans faser benämner han också pre-relationship 

stage och basen i denna fas grundar han på att det sker en utvärdering av nya potentiella 

återförsäljare. I fallet med Gunnebo Lifting AB kan vi se att denna distans främst ligger i 

kulturella skillnader, språkmässiga samt i många fall i en teknologimässig distans. Under 

informationsdagen i Ramnäs påtalades det tydligt att i och med att företaget jobbar väldigt 

mycket med att ta fram nya lyftprodukter som kan ta samma eller tyngre lyft men samtidigt är 

mindre och lättare att hantera. Gunnebo Lifting är genom deras framåtanda och 

utvecklingslusta marknadsledande på vissa utav lyftkomponenterna, som dessutom är 

patenterade. Patentfrågan är viktig för Gunnebo och är en utav orsakerna bakom att de jobbar 
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så mycket med produktutveckling. Denna produktutveckling är också det som kan komma att 

ge Gunnebo stora marknadsandelar. För att kunna komma vidare i dessa olika faser så kan det 

komma att krävas av Gunnebo att de kan överbygga vissa distanser till den ryska marknaden 

och några utav dess aktörer. Sedan ska självklart den teknologimässiga distansen till 

konkurrenter behållas, dock kan denna distans vara ett litet problem i början när vi talar om 

återförsäljare eller distributörer. Johan Lilja påtalade under informationsdagen att Gunnebo 

ständigt arbetar med produktutveckling och att finna nya innovativa lösningar för lyft, detta 

pekar på att det antagligen kommer att föreligga en teknologimässig distans mellan Gunnebo 

och konkurrenter på den ryska marknaden. Detta problem borde vara lätt avhjälpligt med 

information och om samarbete inleds med en mindre aktör som Gunnebo har möjlighet att 

lära upp. Söderman (1994) menar att genom att samarbeta med en mindre återförsäljare eller 

distributör kan vara bra då företagets produktsortiment kan få en dominerande ställning hos 

denna. Fördelen med detta är att Gunnebos produkter inte skulle lida så mycket utav 

priskonkurrens. Gunnebo satsar enligt Johan Lilja på att marknadsföra sina produkter genom 

att ha en prisstrategi som pressar priset lite uppåt men i gengäld ska representera god kvalitet 

inom ett brett produktprogram. Gunnebo kommer troligen tvingas släppa till och lära känna 

sina ryska återförsäljare och leverantörer, likaså låta dem lära känna företaget på grunden och 

nödvändig produktinformation för att kunna skapa en god start på en förhoppningsvis 

framgångsrik relation. För precis som Ford et al. (2003) beskriver så är det i denna inledande 

fas viktigt att hitta en grund att bygga relationer och nätverk på.  

 

Påföljande aspekt på relationer som Ford et al. (2003) benämner activity links, är den fas som 

kan inledas när parterna lärt känna varandra och känner en form av tillit till varandra. Vid ett 

inledande förhållande kan det enligt Söderman (1994) vara en idé att skriva ett kortsiktigt 

prövokontrakt, så att relationen och samarbetet enkelt kan avbrytas om det visar sig att det 

inte fungerar. Även Jansson (2007) beskriver det andra stadiet som ett förhandlingstadium där 

grundstommar för handel fastställs. Ulrik Wilhelmsson talar om i intervjun att det kan vara 

svårt att ta sig ur en relation som inte fungerar med exempelvis en agent utan att skada sitt 

affärsrykte, därför skulle Södermans (1994) teori med ett prövokontrakt vara något att 

använda sig utav. Att aktivera sina länkar i exempelvis sin distributionskedja anser vi vara 

viktigt för att skapa fungerande relationer inom distributionskedjan. I denna fas utav 

relationen menar Ford et al. (2003) att nu ska de processer, aktiviteter och de praktiska 
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funktioner som krävs emellan parterna konstrueras och påbörjas. Självklart kommer det 

krävas anpassning och vissa kompromisser, men då dessa är utredda bör samarbetet börja 

aktiveras och aktiviteter börjar träda i kraft. Johan Lilja påpekar att Gunnebo gärna vill 

influera sina samarbetspartners i Gunnebos sätt att arbeta, för att skapa en Gunneboanda som 

kan genomsyra hela nätverket. På detta sätt vill han väva in alla aktörer i de processer och 

aktiviteter som Gunnebo engagerar sig i. Denna företagsanda är något som ligger dem varmt 

om hjärtat påpekar Johan och det är tack vare denna företagsanda som Gunnebo är noggranna 

med vilka de ingår i relationer med. 

 

Det är viktigt för Gunnebo att processer som de anser vara viktiga tas upp och efterföljs utav 

de parter som ingår i distributionskedjan. Johan berättar till exempel att Gunnebo inte vill 

leverera delar av ett lyftsystem, om det inte handlar om reserv- eller ersättningsdelar, utan 

deras lyftsystem bygger på att det är Gunnebos produkter rakt igenom. Självklart är de till viss 

mån kompatibla med konkurrenters lyftprodukter, men detta rekommenderas naturligtvis inte 

utav Gunnebo, i och med att säkerhet inte kan garanteras samt att inga garantier gäller vid 

sådant användande. Detta är en utav de viktigaste processerna för Gunnebo att poängtera för 

de olika länkarna i kedjan. Fungerar denna del, så skulle det säkerligen inte vara några större 

problem med relationerna dessa emellan. Viktigt att poängtera är att om detta inte skulle 

fungera, eller om något annat felar, till exempel logistik eller leveranstider så är det positivt 

som Söderman (1994) påpekar att ha kortare kontrakt i början så att relationen och samarbetet 

enkelt kan avbrytas då missförstånd och problem uppstår. Trots allt är det så att relationen kan 

verka vara hur ärlig och tillitsfull som helst, liksom processplanerna kan vara explicit 

uttryckta på papper och signerade, men då och då stämmer inte teorin överens med praktiken. 

Sedan när kulturella skillnader appliceras på detta faktum så kan det mycket väl vara så att 

parterna anser sig ha förstått varandra och vara överens, men underliggande förutfattningar 

kan ställa till det, till exempel när saker ska göras. Fördelningen av tid i arbete i vissa kulturer 

kan se ut så att de ofta är ute i mycket god tid och tycker inte om att ligga efter schemat, och 

är det så att exempelvis produktionen halkat efter så jobbas detta ofta in parallellt med 

nyinkomna ordnar. I andra kulturer kan det finnas en annan syn på tillverkning, i ett baksläpp 

på produktionssidan jobbas in efter hand, vilket innebär att alla ordrar förskjuts, dessutom är 

det ofta så att de ordrar som generar mest monetärt värde ofta ges företräde.  
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Den tredje aspekten i skapandet av relationer har Ford et al. (2003) gett namnet resource ties, 

och denna fas innefattar mycket engagemang.  Har företaget sett att aktiviteter och processer 

efterföljs gäller det att börja göra uppoffringar och anpassningar för att få ut det bästa utav 

relationen. För det får inte förglömmas att ingången i en relation eller ett nätverk har bara ett 

syfte, att lyckas få affärsidén och företaget framgångsrikt så att en god och riklig lönsamhet 

kan erhållas. Engagemang är ett nyckelord för att få relationerna att utvecklas och fungera 

långsiktigt, och för att kunna utveckla sina relationer framåt krävs det att företag engagerar sig 

i varandra. I och med att alla på något sätt har investerat och länkat samman företagen ligger 

det i allas intresse att det går bra för alla länkar i kedjan. Alla länkar i kedjan har vid det här 

stadiet skapat sig en beroendeställning till varandra och det föreligger vara en självklarhet att 

ett engagemang skapas och relationer utvecklas och fördjupas. För Gunnebo kommer detta 

förmodligen inte att bli något problem då Johan Lilja menar att organisationen i hög grad har 

en vilja av att vara delaktiga i de olika processer som försiggår inom de olika nätverk och i 

alla olika länkar som omger Gunnebo.  

 

Ford et al. (2003) pratar vidare om olika faser i uppbyggandet utav relationer. Dessa kan 

absolut vara av värde för Gunnebo att känna till, mycket för att kunna registrera och analysera 

var i relationen de befinner sig. Denna information kan enligt Ford vara av värde då det i alla 

olika faser finns vissa strategier att tillgå för att få så mycket som möjligt ut av relationen 

både kort och lång sikt. Detta kan låta som att planen är att utnyttja länkar i kedjan, men fallet 

är snarare så att genom att göra vissa saker rätt vid rätt tillfälle i en relationsuppbyggnad gör 

att relationer utvecklas på ett positivt sätt och därmed ges vinning till alla deltagande parter 

menar Ford et al. (2003). Viktigt att påpeka att genom att känna till de olika faserna i 

relationsutveckling gör att utvärdering utav föregående fas kunna göras, och därmed menar 

han vidare att det då också ges en möjlighet att kunna avbryta relationen eller i alla fall kunna 

styra in den på en annan väg. Jansson (2007) påpekar att det kan vara farligt att inte vara 

uppmärksam på om relationen antar en karaktär utav slentrian. Gunnebo bör nog vara 

vaksamma på de olika relationer som inleds på den nya marknaden, dessa kan säkerligen ta 

vändningar som de inte väntat skulle komma. Detta kan hända då det trots allt är två olika 

affärskulturer som ska mötas och komma överens och det kommer förmodligen inte gå lika 

friktionsfritt som det beskrivs i välordnade teorier.  
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Den första fasen benämner Ford et al. (2003) som relationsuppbyggande, och behandlar 

aspekterna kring att utvärdera de första kontakterna med potentiella samarbetspartners i 

Ryssland. Här kan en snabb bedömning lätt genomföras av Gunnebo, är detta företag något 

som vi vill ha någon form av samarbete tillsammans med? Ifall svaret på denna fråga blir ja 

får den utvecklas till om de ska besluta sig för att ha ett kortsiktigt och intensivt samarbete 

eller om relationen ska ta en mer långsiktig process. Självklart kan dessa förutsättningar 

förändras allt eftersom, och det är något som Gunnebo bör ta i åtanke, att relationer kan ta en 

motsatt vändning. Detta borde dock inte vara till någon större oro för Gunnebo om de väljer 

att gå in i relationer och samarbete med rätt företag. Detta antagande kan göras baserat på 

Frida Hafströms uppfattning om att ryssar är rakt på sak och väldigt ärliga i affärssituationer. 

Stämmer detta torde kontrakt kunna bli skrivna på ett gott sätt och efterföljas likaså. Dock är 

det som sagt elementärt att utvärdera sina potentiella samarbetspartners efter den första 

kontakten för att kunna avgöra om en satsning ska genomföras.  

 

Den andra fasen i relationsprocessen benämner Ford et al. (2003) upptäckarstadiet och det är 

just detta stadium som förhandlingar och avtal ska komma in. Gunnebo har en god fördel vid 

dessa i och med att de flesta inom företaget behärskar en mycket god engelska. När Gunnebo 

väl hamnar i denna fas är det en god idé om de knutit en agent som de innehar ett fullt 

förtroende för till sig. Ryssarna är inte välkända för att vara duktiga på engelska, både Özcan 

på Scania och Frida på exportrådet intygar att språkbarriären är en utav anledningarna till att 

företag upplever det svårt att etablera sig på den ryska marknaden. Naturligtvis existerar det 

människor i branschen som talar en väldigt bra engelska, men detta bör inte förutsättas utan 

förberedelser för tolkning bör göras. Detta då lämpligen genom en agent som då är insatt i 

företaget Gunnebo och deras mål med sin Rysslandsetablering. Som Ulrik Wilhelmsson också 

påpekar att en god agent för dem vore någon som har goda kontakter inom rätt branscher, 

lämpligen bygg, hamn och transportindustrin. Ett alternativ till en agent skulle kunna vara att 

en person från exportrådet träder in och tolkar, detta är inte säkert att deras egen personal har 

möjlighet att ställa upp med detta vid alla tillfällen och företaget kan då bli tilldelade en tolk. 

Detta kan förstås också fungera bra, men som Ulrik påpekade så är det viktigt att den som 

tolkar borde vara relativt insatt i situationen och Gunnebo för att kunna tolka ur precis 

information. Trots allt erhåller representanten från Gunnebo sekundär information, tolkad av 

en mellanpart och detta kan medföra informationsbortfall. Dessutom blir inte 



 
ANALYS 

 
 

 - 50 - 

förhandlingssituationen så personlig och gemytlig, utan mer formell och därmed är det möjligt 

att kompromisser svårare kan mötas.  

 

Är det så att ett avtal har skrivits oavsett om det är lång- eller kortsiktigt så är det i denna fas, 

utvecklingsfasen, som de riktiga affärsverksamheterna startas upp. Har Gunnebo fortsatt 

vidare in i denna fas, bör de inneha en positiv tro till samarbetspartnern samt en stor tillit till 

densamma.  Gunnebo ska vid detta lag ha funnit de länkar i sin distributionskedja som de 

känner fungerar väl. Det är nu förtroenden byggs och mer långsiktiga investeringar görs enligt 

Ford et al. (2003). Här kan vi se Scania som ett exempel, då de en tid efter sin inledda 

etablering knöt ett par privata återförsäljare till sig eftersom de upplevde att de ville 

expandera sin aktivitet i Ryssland. Samarbetet flöt på utan problem och efter tid blev de från 

början privata återförsäljarna erbjudna att bli uppköpta och därmed tillhöra ”Scania-familjen”, 

de flesta tackade ja och idag fungerar samarbetet fortfarande bra och deras relation har flyttats 

ner till den sista fasen som Ford et al. (2003) talar om, nämligen mognadsfasen. I denna fas 

har parterna, precis som i fallet med Scania, kommit till freds med varandra, samarbetet flyter 

på utan större friktion och praktisk kommunikation dessa emellan har blivit tydlig och 

rutinmässig. Här instämmer Jansson (2007) att i det här stadiet har relationerna och affärerna 

dessa emellan blivit säkra och rutiniserade. Båda parter kan tjäna på att tillhöra samma 

koncern, resursmässigt blir båda starkare och genom detta kan expansion och affärsutveckling 

förenklas. Özcan Baromoro påpekar också vikten av att ha goda och trogna återförsäljare 

redan från första början, dock inledningsvis är det viktigt att inse att kraven blir olika stora på 

dem beroende av återförsäljarnas storlek och marknadstäckning. Ulrik Wilhelmsson talar i vår 

intervju med honom om att det är viktigt för Gunnebo att etablera verksamheter som är ägda 

av dem själva och att de aldrig skulle leja bort tillverkning då de anser att detta kan medföra 

en risk för deras väletablerade varumärke och rykte som Johan Lilja påtalar att de har.  

 

Ford et al. (2003) beskriver i sina teorier nätverk som något oerhört väsentligt och viktigt för 

företag.  Detta är även något som Frida, stationerad på exportrådet hävdar. Att få kunskap och 

lära av andra menar hon hjälper det egna företaget att utvecklas. Hon påpekar dock att det 

gäller att skapa och vara kreativ och ligga i framkant för att lyckas, därför behövs en jämn 

balans mellan nytänkande och kunskap menar hon. Hon menar också att uttrycket ”learning 

by doing” är ett begrepp som bra beskriver hur etableringsprocessen brukar gå till. Inom 
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nätverk påverkar alla parter varandra och varje parts handling förändrar strukturen inom 

nätverket på ett eller annat sätt menar Salmi (1996). Han påpekar att nätverk innefattas utav 

strategier som existerar för att kunna försöka påverka företagets egen situation inom 

nätverket. Gunnebo själva är väldigt måna om att ingå i ett bra nätverk då de i dessa innehar 

samarbeten med så kallade slingshops som sätter ihop lyftsystem åt konsumenter berättar 

Johan. Dessa är dock inte alla ägda utav Gunnebo utan ingår i ett nätverk där Gunnebo hela 

tiden jobbar för att kunna inneha en så stark position som möjligt gentemot sina konkurrenter 

vars produkter också existerar bland vissa slingshops produktutbud.  

 

4.4 Distributionskanaler – att arbeta i nätverk 

Att ha insikt i och kunskap om hur distributionssystemen fungerar på den marknaden där 

etableringen är tänkt att äga rum är otroligt betydelsefullt för en lyckad satsning påpekar 

Mahin (1991). Han menar att det krävs att företaget har kännedom om vilka mellanhänder, 

återförsäljare som existerar på marknaden. Detta för att kunna slå sig in och leverera och få ut 

sin produkt på bästa sätt. Detta är något som Gunnebo gärna vill ha reda på hur det fungerar 

på den ryska marknaden då de enligt Johan är måna om att omge sig med goda aktörer inom 

sina distributionskanaler. Denna kartläggning gäller det att ta reda på var kunderna köper in 

sina produkter ifrån samt vilka mellanhänder som existerar. Som Gunnebo själva påpekar så 

är det också viktigt att ha en förståelse och kunskap om hur, i detta fall lyftprodukter, 

marknadsförs samt vilka faktorer de ryska kunderna tycker är viktigt för ett köp av dessa 

produkter. Exempel på faktorer är pris, kvalité, säkerhet, service, design med mera. Tanken 

med distributionssystem är att knyta samman producenter och slutkunder på ett smidigt och 

fördelaktigt sätt menar Persson (1987). Det finns både fördelar och nackdelar med många 

mellanhänder samt få mellanhänder. Som tidigare beskrivits så är medvetenheten om 

distributionskanalerna viktig, inte minst ur marknadsföringssynpunkt. Att veta var kunden 

handlar och hur den hittar dit och varför, gör att företaget i ett tidigt stadium kan påverka 

kunden dit man vill. I detta avseende kan det vara lämpligt att som Parment (2006) påpekar i 

sin litteratur att själv äga sina egna distributionskanaler, då Gunnebo i ett sådant läge skulle 

kunna uppnå en god effektivitet. Om de själva skulle äga sitt distributionssystem när det gäller 

från tillverkning direkt till slutkund skulle även kunna underlätta deras just-in-time, då detta 

annars kanske inte skulle fungera så väl till en början på den nya marknaden.  
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Johan Lilja talar vidare om att de omdefinierat sin roll i de distributionskedjor som de ingår i. 

De vill numera se sig själva som ”service providers” istället för bara tillverkare utav 

lyftprodukter. Parment (2006) menar att effektivitet inom dagens moderna 

distributionskanaler handlar om att kunna anpassa sitt distributionssystem efter kundens 

specifika önskemål.  

 

Gällande distributionen på ryska marknaden, existerar givetvis flertalet mellanhänder inom 

vissa branscher medan det inom andra branscher är direkt handel mellan producent och kund. 

För internationella företag som etablerar sig i Ryssland är mellanhänder oerhört vanligt med 

mellanhänder, då främst i form utav agenter som då exempelvis kan vara grossister eller 

återförsäljare enligt vår intervjuperson Frida Hafström. Även Mikael Hilmersson påpekar att 

användandet utav agenter existerar i ganska stor utsträckning. Gummesson (2002) och 

Jansson (2007) talar om relationsformationer i form av dyader där ett flertal parter ingår i ett 

nätverk. Detta är precis vad som sker när ett företag anlitar en agent för att hjälpa dem in på 

marknaden. Mikael påpekar att när ett företag väljer att ingå i en triad utav detta slag så blir 

företaget väldigt beroende utav denna relationssammansättning och då framförallt av agenten. 

Innan en agent anlitas kan det därför vara klokt att inför en etablering på den ryska marknaden 

gäller det att tydligt och noggrant kartlägga hur distributionssystemen ser ut enligt Persson 

(1987).  

 

Att analysera distributionssystem är en stor del i Gunnebos förarbete menar Johan Lilja på, då 

de i dagsläget har en begränsad kunskap om den ryska marknaden. För att kunna använda sig 

utav det bästa tillvägagångssättet när det gäller att marknadsföra och föra ut produkterna på 

marknaden krävs det att veta var och hur de övriga konkurrenterna agerar på marknaden. Att 

lära av varandra är otroligt betydelsefullt när man som nytt företag ska etablera sig på en 

främmande marknad menar Parment (2006). 

 

4.5 Export  

Exportrådet beskriver vikten av att satsa sina resurser inom företaget på rätt produkter och rätt 

marknader, detta för att expanderingen skall ge tillbaka så mycket som möjligt till företaget. 

Även Berntorp et al. (2001) påpekar att oavsett om ett företag är stort eller litet så är det 

viktigt att satsa sina resurser på rätt saker, vilket innebär att satsningen sker på rätt produkter 
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eller tjänster på rätt marknader. Söderman (1994) beskriver även han vikten av att satsa på rätt 

marknader och även anskaffa kunskap och en tydlig bild av inte bara marknaden för 

företagets produkt utan även landets ekonomiska, kulturella samt politiska läge. Holmvall 

(2004) påpekar att de marknader som är av intresse för ett företag att träda in på bör hållas 

under övervakning för att kunna avgöra ett strategisk läget att etablera sig. Ulrik Wilhelmsson 

säger i intervjun att han tror att finnas nära marknaden och kunna hålla den på övervakning 

genom att fysiskt finnas där är ett gott sätt att kunna avgöra vilka möjligheter som faktiskt 

finns på marknaden. Detta är avgörande för att kunna agera på rätt och mest fördelaktiga sätt i 

sin expandering.  Dessa tankar och teorier är några som också delas med Özcan Baromoro. 

Som marknadschef på Scania beskriver även han vikten av dessa betydelsefulla komponenter 

inom expanderingens värld. Att våga satsa och vara kunnig om landets läge och marknaden i 

stort anser han vara otroligt relevant.  En god överblick över landet och var efterfrågan och 

potential finns för god försäljning är a och o menar Özcan. Han betonar också vikten av att 

analysera konkurrenter för att se hur de gått tillväga och vad det gett för resultat. Av Özcan att 

döma så är det en marknadschef som har total koll på Ryssland som land och dess 

ekonomiska och politiska läge. Han är även kunnig om landet som helhetsmarknad samt de 

olika områdenas speciella efterfrågan, detta kan tänkas har hjälpt Scania att bli så stora som 

de faktiskt är idag i Ryssland. Özcan beskriver Scanias etablering på den ryska marknaden i 

linje med Södermans (1994) teorier då Scania skapade sig stor kunskap och en god bild av 

den ryska marknaden samt anpassade sina produkter till vad som var efterfrågat, detta ledde 

till att de etablerade sig i rätt tidpunkt med rätt produkt. Berntorp et al. (2001) har satt 

samman några råd för företag som funderar på att exportera till en ny marknad, då exempelvis 

via ett joint venture. Dessa råd kan även appliceras på dotterbolag. Att utse en god advokat 

som företag kan lita på att denne jobbar utifrån uppsatta policys, idéer och synvinklar. I länder 

som har ett omfattande byråkratiskt system så som Ryssland, bör tidsaspekten räknas in i 

processplanen påpekar Berntorp et al. (2001). Det tar tid att etablera sig på en sådan marknad, 

bara certifiering och tillstånd utav olika slag kan ta lång tid att skaffa. Detta är någonting som 

Gunnebo är väl medvetna om menar både Ulrik och Johan på. Denna kunskap har lett till att 

de redan påbörjat arbetet med certifieringshandlingar redan innan beslut tagits om hur de ska 

etablera sig på marknaden.  

 

Söderman (1994) talar i sin teori om att företagets visioner, mål och finansiella status ska vara 

avgörande för om företaget ska sluta sig samman med en större eller mindre återförsäljare 
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eller distributör. Just med belysning på finansiell status Instämmer Berntorp et. al. (2001) i att 

ingen återförsäljare vill teckna ett avtal med ett företag som har en osäker framtid och inte kan 

uppvisa stabila tillgångar. Johan Lilja påtalar under vår informationsdag att de är verksamma 

inom många olika branscher som alla har den gemensamma nämnaren att de måste lyfta och 

transportera tunga föremål. Härmed påpekar han att de är noggranna med vilka återförsäljare 

de väljer att använda sig utav då det är viktigt att dessa återförsäljare har en bred kundkrets 

som sträcker sig över de branscher som innefattar Gunnebos målgrupp. Ulrik Wilhelmsson 

talar om i intervjun att han inte bara kan tänka sig att Gunnebo ska exportera produkter till 

Ryssland utan också upprätta tillverkning på den ryska markanden. Dock påpekar han här att 

det endast sker i Gunnebos regi, de skulle nämligen aldrig leja bort tillverkning utav deras 

produkter då detta skulle kunna skada deras varumärke.  

 

4.6 Internationalisering 

Gällande internationalisering talar Johansson (2002) om företags olika, individuella sätt att 

handla och agera vid internationaliseringsprocesser. Han talar om begreppet ”learning by 

doing” som ett begrepp som är starkt relaterat till internationalisering. Jansson (2007) påpekar 

det faktum att det är viljan att lära som är nyckelfaktorn vid internationalisering. Alla företag 

skapar sig egna, unika sätt att slå sig fram på nya marknader. Det rätta sättet att agera och 

genomföra eventuella expanderingar menar Frida på exportrådet likväl som Johansson (2002) 

vara helt individuella och att det existerar en uppsjö av olika tillvägagångssätt. Vad som är bra 

tillvägagångssätt vid internationaliseringen menar även hon beror helt på företagets mål med 

etableringen. ”Learning by doing” är ett begrepp som även Frida uttrycker sig med för att 

beskriva processen med internationaliseringar, speciellt vid expanderingar till så pass 

främmande marknader som Ryssland ändå är i dagens samhälle. Att tidigt utstaka mål och 

visioner menar hon är betydelsefullt, dock kommer dessa förändras ständigt under arbetets 

gång. Även Özcan beskriver internationaliseringsprocessen som ett komplext begrepp där 

man som företag behöver göra allt för att göra sig förberedd för etableringen genom tydliga 

mål och riktlinjer, dock menar även han, i linje med Johansson (2002) och Frida att 

omständigheter och förutsättningar ständigt förändras och ändringar sker och alla företag 

väljer att agera och handla utifrån vad de tror passar sitt företag bäst. Johansson, Frida och 

Özcan talar alla i samklang även om det så kallade psykiska avståndet som en nämnvärd och 

betydelsefull faktor vid internationalisering. Betydelsen av att lära känna och komma nära den 
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främmande marknaden som är tänkt att etablera sig på. Gällande Ryssland menar Frida och 

Özcan att det är mycket att lära och att processen vid etablering i landet är relativt lång. 

 

Johansson (2002) beskriver även han i sina teorier, vikten av god marknadskännedom. God 

marknadskännedom menar han ger bättre förutsättningar för en lyckad etablering på en 

främmande marknad. Johansson (2002) beskriver i sin bok ett begrepp som kallas psykiska 

avstånd. Detta begrepp innefattar faktorer såsom utbildningsnivå, utvecklingsnivå, kulturella 

skillnader, lagstiftningar, politiska skillnader. Jansson (2007) påpekar att den stora distansen 

främst ligger i språket och korruptionsfrågan, dock är den geografiska distansen inte längre 

något att ta hänsyn till. Med psykisk distans menar Johansson (2002) att företag allt som 

oftast väljer att etablera sig på närbelägna marknader vad gäller det psykiska avståndet. Detta 

för att det finns många likheter till den marknad man utgår ifrån, vilket leder till att det blir 

enklare att etablera sig på dessa psykiskt närbelägna marknader. Engdahl (2006) menar att det 

första ett företag bör göra är att utnyttja sin nuvarande marknad till fullo innan steget ut på 

nya okända marknader kan göras. Genom att ordentligt känna sin egen marknad och vara 

säker på de strategier som krävs där får ett företag lättare att ta sig an en mer distanserad 

marknad. Johanssons (2002) teori kan appliceras på Scanias tillvägagångssätt i sin 

etableringsprocess. Scania startade sin etablering på precis samma sätt som Johanssons (2002) 

teori beskriver, nämligen på de psykiskt närbelägna marknader som för svenska företag är 

marknader som liknar vår egen, så som till exempel Norge. Efter att etableringsprocessen 

inletts med bland annat försäljningskontor och produktionsanläggningar var belägna, startade 

etableringar på marknader där det psykiska avståndet var längre. Ryssland är ett exempel på 

detta, då det mellan Sverige och Ryssland är ett långt psykiskt avstånd, Frida Hafström 

påpekar att det skiljer sig i avseenden som utbildningsnivå, politik, lagstiftningar och kultur. 

Gunnebo har redan startat med att etablera sig på marknader som ligger, i enligt med 

Johansson (2002) är psykiskt närbelägna sin svenska hemmamarknad. Johan Lilja berättar 

under informationsdagen att de först etablerade sig på de nordiska marknaderna innan de 

kände sig redo att vidga vyerna mot mer okända marknader. I och med att de nu känner sig 

bekanta med hur de hanterar de närbelägna marknaderna är de mer förbereda att ta sig an mer 

distanserade marknader.  

 

Efter en tids arbete på den ryska marknaden hittade Scania nyckeln i att fokusera och erbjuda 
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service som ingen konkurrent tidigare fokuserat på. Detta ledde Scania till den position de har 

idag på den ryska marknaden. Att de fann servicen som en nyckelfaktor till framgång var 

genom deras ständiga arbete under etableringsprocessen och att de lärde under tiden de 

arbetade. I Johanssons (2002) bok illustreras den internationaliseringsprocessmodellen vi 

tidigare berättat om. Denna modell beskriver just detta fenomen ”learning by doing”. Denna 

modell beskriver precis det som Özcan berättade för oss om Scania, nämligen att kunskaper 

utvecklades parallellt med arbetet på marknaden. Enligt Johansson leder detta till att befintliga 

affärsmöjligheter kan förbättras samt att nya marknadssatsningar skapas. Precis på detta sätt 

skedde Scanias etableringsprocess. Som tidigare beskrivits så började de i lugn takt, för att 

idag vara ett av de största företagen på den ryska marknaden, tillverkandes bussar, bilar och 

traktorer. Johansson (2002) beskriver genom de forskningsundersökningar som gjorts i hans 

bok, likväl som Mikael Hilmersson berättade för oss att företag från början planerar att gå 

tillväga helt enligt passande teorier. Dock ändras oftast företagens strategier under 

etableringsprocessens gång och företag agerar helt på unika och individuella sätt som för egen 

del är fördelaktiga. Vidare kan vi se ett samband med Scania och Johansson (2002) påtalar om 

att kunskap fås genom erfarenhet, därför är det omöjligt att lägga upp strategier som är 

hållbara från början till slut, eftersom lärdom och kunskap fås genom hela 

etableringsprocessens gång. Att etablera sig på nya marknader handlar om att lära under 

tidens gång och att sedan agera efter den kunskap som erhålls av företaget.   

 

Den internationaliseringsprocess som både Johansson (2002) och Jansson (2007) talar om 

inleds med att ett engagemangsbeslut tas om att påbörja arbetet med att försöka ta sig in på 

nya marknader. Bland annat så ingår det enligt Mikael Hilmersson ett beslut om att antingen 

anlita en agent eller upprätta ett försäljningskontor i internationaliseringsprocessen. I enlighet 

med detta påpekar AlWindi et al. (2007) att en faktor som underlättar inträdet är att ha en rysk 

organisation eller företag som samarbetspartner. Detta underlättar och snabbar på det 

byråkratiska arbetet enormt samt att det ger företaget en mycket god källa till information om 

hur markanden fungerar. Johan Lilja berättar under informationsdagen att ett 

engagemangsbeslut från deras sida har tagits i och med att de inlett processen med att försöka 

skaffa ett certifikat för att få kunna upprätta ett kontor i Ryssland. Nästa steg i denna process 

är enligt Johansson (2002) att skapa sig marknadskunskap och ett marknadsengagemang. 

Några fördelar som Gunnebo kan ha påtalas av Ulrik Wilhelmsson, och det är att vara en av 

de första liftingföretagen på plats med den specifika produktteknik som företaget besitter. 
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Engdahl (2006) menar också på att anfall är bästa försvar vid en internationalisering. Med 

detta menas att det enligt Engdahl (2006) är fördelaktigt att vid en internationell expansion 

ligga steget före konkurrenterna genom att skaffa sig flera lönsamma marknader och via detta 

kunna välja när och var som konkurrensen ska tas upp. Denna strategi menar han vidare 

bygger på att företaget själv aktivt söker sig till nya marknader och inte inbjuds till dessa, då 

en mer passiv och försiktig strategi är att föredra.  

 

4.7 Kulturchock eller lyckade samarbeten? 

Att det existerar kulturella skillnader mellan det svenska och ryska sättet att leva och göra 

affärer har Gunnebo varit införstådda med från första stund. Dock kanske det varit oklart på 

vilka specifika sätt som dessa två kulturer skiljer sig åt. Usunier (2005) menar på att kultur är 

ett sätt att hårdra ett folks beteende och detta beteende baseras på den historik som folkslaget 

genomgått. Här kan vi tydligt se att det är en väsentlig skillnad över hur Ryssland och Sverige 

har haft sitt politiska styre under de senaste femtio åren. Viktigt för Gunnebos representanter 

kommer att vara att respektera varifrån de ryska affärsmännen kommer ifrån. Om denna 

förståelse och respekt kan etableras så att de ryska affärsmännen känner av det kan det säkert 

underlätta relations- och nätverksuppbyggandet som Gesteland (1999) påpekar. Engdahl 

(2006) påpekar att anfall är bästa försvar när det gäller att slå sig in på en ny marknad, men 

dock får inte Gunnebo köra över eller låta sig köras över utan också köra med det raka spel 

som Gesteland (1999) och Frida på Exportrådet menar på att ryska affärsmän använder sig 

utav. Viktigt för Gunnebo att känna till är att ryssen vill göra affärer öga mot öga och de gör 

affärer med personen i första hand, och ser inte personen som en företagsrepresentant. 

Ryssarna vill enligt Gesteland (1999) och Frida Hafström lära känna den som de gör affärer 

med, härmed kan tänkas att det kan ta ett par möten innan man kan komma att tala om riktiga 

affärer.  Det kan tänkas att det börjar talas lite löst vid de första tillfällena för att sedan längre 

fram hamna i skarpt förhandlingsläge. Här är som sagt ryssen rättfram, ärlig och rakt på sak 

något menar Frida Hafström som utan förberedelse kan komma som en överraskning för 

Gunnebo då den vänskapliga relationen tagits till en ny dimension befolkad av hårda 

affärsmän.  

 

Gesteland (1999) påpekar att de som är gäster och nya i relationen förväntas från den ryska 
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sidan att agerar ödmjukt och lite iakttagande, annars finns det en risk för att ett intryck av 

burdushet och nonchalans levereras. Här kan vi se ett exempel från Scania hur de uppvisade 

en försiktighet och iakttagande sida när de först började sin tillverkning i Ryssland. De 

började ju som sagt med att tillverka fordon som låg på ungefär samma nivå som de inhemska 

tillverkarna, detta för att inte verka avskräckande. Sedan efter en tid när de etablerat sig ett 

namn som konsumenterna kände till men inte blev osäkra inför deras produkter började de 

utvidga sitt sortiment.  

 

Usunier (2005) menar att vi människor hanterar våra problem i samhället baserat på den 

kultur vi lever i. Detta är något som Gunnebo säkerligen kommer att få uppleva på sin nya 

marknad, det är inte bara förhandlingssituationer som skiljer sig åt utan säkerligen hur saker i 

samhället fungerar. Om inte annat så har de redan fått ett smakprov på detta genom de 

komplicerade certifikatshandlingar som först och främst måste styras med för att i princip 

över huvud taget ens få planera att upprätta verksamhet i landet. Ulrik Wilhelmsson talar om 

att det som han tror kommer att bli det största problemet vid en etablering i Ryssland är att 

hitta lojal och rätt personal. Han säger att det kan tänka sig uppkomma en hel del missförstånd 

och därmed också konflikter, hans tips för att undvika detta skulle vara att ha med sig egen 

personal. Johansson (2002) har en teori om att för att kunna undvika missförstånd mellan 

huvudkontoret och egna arbetsplatser på andra håll i världen kan det tillsättas chefer från det 

egna landet, i alla fall till en början. Detta för att kunna se till att inga onödiga missförstånd 

uppstår och kunna reda ut de som ändå gör det och härmed kan ledningen också enkelt se till 

att arbetet fortskrider efter uppsatta mål och policys.  

 

Ryssland är som tidigare beskrivits ett land i förändring. Övergången från planekonomi till 

dagens marknadsekonomi har gjort att stora förändringar och differenser råder i landet. 

Ryssland är en riktig tillväxtmarknad med otroliga möjligheter. Detta är något som både 

Özcan, Frida och Gunnebo Lifting AB själva är införstådda i. Det är världens största land till 

ytan och självklart finns det otroliga möjligheter för Gunnebo att etablera sig här, i och med 

alla de resurser som ryssland har som passar Gunnebos produkter. Vi anser att en viktig del 

för att kunna etablera sig i Ryssland är att vara medveten och ha kunskap om den ryska 

kulturen. Detta är något som Özcan och Frida instämmer i. Bacon (2006) beskriver i sin bok 
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Ryssland som ett patriotiskt land där människorna är otroligt sammansvetsade och eniga. 

Samtidigt säger Bacon att ryssarna ser på västvärldens befolkning som riktiga materialister 

och en aning omoraliska. Att ryssarna ser på västvärlden som omoraliska är något som Özcan 

och Frida dementerar, då de istället menar att ryssarna ser på Sverige som ett bra land där 

människorna är pålitliga och vänliga. De båda menar också att ryssarna förknippar Sverige 

med kvalité och som ett ärligt land. AlWindi et al. (2007) påpekar att något som ligger till 

fördel för svenska företag är att ryssarna har en mycket god bild utav Sverige som 

handelsnation och svenska varumärken kopplas starkt samman med god kvalitet.  Det ska 

dock påpekas att det i Bacons (2006) bok inte framgår om de räknar med Sverige i deras 

generalisering av västvärlden.  

 

AlWindi et al. (2007) beskriver i sina teorier vikten av att ha en rysk samarbetspartner, detta 

för att kunna få kunskap om Ryssland, kulturen, marknaden, företag och möjligeter. Även 

Frida belyser vikten av att ha god förståelse för Ryssland och dess marknad, detta för att 

kunna skapa goda förutsättningar för en etablering. Att göra grundliga 

marknadsundersökningar och analyser gör att arbetet på den ryska marknaden blir lättare 

menar hon. Ulrik Wilhelmsson påpekar i sin intervju att användandet utan en rysk agent eller 

annan samarbetsparter i sitt nätverk skulle underlätta för dem att komma in på markanden. För 

svenska företag som vill etablera sig på den ryska marknaden är exportrådet i Moskva en 

otrolig resurs att utnyttja menar hon. Ett stort problem som garanterat uppstår vid en 

rysslandsetablering är det kommunikativa, språkmässigt så är det ryska folket extremt svaga 

på engelska. Özcan och Frida talade mycket om detta och kunde ur deras perspektiv verkligen 

förtydliga och klargöra detta stora problem som det faktiskt är. Dock menar de på att Ryssland 

som den tillväxtmarknad landet faktiskt är även ligger i utveckling gällande utbildning och 

språk också.  

 

Ett annat problem med Ryssland som återkommit flertalet gånger i vår uppsats och som alla 

intervjurespondenterna talat om är korruption och ryska myndigheters höga kontroll över alla 

affärsverksamheter som pågår i landet. Korruption innebär ett missbruk av sin 

förtroendeställning, detta görs för egen vinnings skull, ofta i form av exempelvis mutor. Det 

kan förekomma antingen ett mottagande av mutor, eller alternativt bestickning, som innebär 

ett givande av mutor. Detta är något som försiggår på flera håll i Ryssland förklarar Frida. Ett 
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annat problem är att polisen är ett organ som på vissa håll kan vara korrupt, likaså kan vissa 

agenter vara svåra att lita på ibland. Det är just denna problematik hon talar om, att det ofta är 

en fråga om vilka som är pålitliga och ärliga samt vilka som inte går att lita på. Mikael 

Hilmersson talar om korruption i affärssammanhang och då handlar det främst om att en agent 

eller annan inhemsk ”partner” använder sig av mutor för att få igenom vissa handelsavtal. 

Detta kan ske utan det anlitande företagets vetskap.  

 

Att göra affärer i ryssland kan teoretikerna AlWindi et. al. (2007), Gesteland (1999) samt de 

personer vi har intervjuat skriva under på att det skiljer sig ganska markant från att göra 

affärer i Sverige.  Detta förefaller dock inte så underligt när vi ser till den olika historik som 

detta land uppvisar gentemot Sverige. Kort sammanfattat skulle det kunna sammanfattas att 

göra affärer i Ryssland är en balansgång mellan personliga relationer och att kunna sin sak i 

affärer. Från alla håll i vår uppsats får vi information om att Ryssland är ett land med hög 

formalisering och är byråkratiskt tungt för företag att ta sig fram i. Certifikat och tillstånd 

kantas utav otaliga möten och samtal med otaliga myndigheter och avdelningar. Något som de 

flesta utav de teoretiker och intervjupersoner som finns presenterade i denna uppsats anser är 

att det är mödan värt att kämpa sig igenom byråkratin och etablera sig på denna 

möjligheternas marknad.   
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5. Diskussion 

 

iskussionen är vårt femte och sista kapitel i denna uppsats. Här kommer vi att 

redovisa vad vårt syfte med den här uppsatsen har lett till, med andra ord vad 

vi anser vara viktiga faktorer att betänka vid en etablering på den ryska 

marknaden. Vidare beskriver vi våra egna tankar kring etablering på den ryska marknaden 

och även vad vi tror om Gunnebos förutsättningar och möjligheter i Ryssland.  

 

5.1 Betydelsefulla faktorer 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga viktiga faktorer och strategier som ett företag, i 

detta fall Gunnebo Lifting AB kan använda sig utav vid en etablering på den ryska 

tillväxtmarknaden.  

 

Vad är då viktiga faktorer och strategier för att lyckas etablera sig på den ryska marknaden? I 

denna uppsats har vi bearbetat och angripit flertalet olika områden inom exportens värld. Vi 

kan konstatera att etablering på främmande marknader är en komplex process som kräver 

mycket tid, arbete och kunskap. De faktorer som vi kan konstatera är väsentliga inför en 

etablering på den ryska marknaden är: 

 

• God marknadskännedom  

• God kunskap om land och kultur 

•  Besitta förståelse för och kunskap om distanser  

• Möjlighet att utveckla goda relationer och positionera sig i nätverk 

• Inneha tydligt uppsatta mål och visioner 

 

Att inneha en god marknadskännedom är något som vi anser vara en grundläggande faktor för 

att över huvudtaget kunna avgöra om en etablering på en ny marknad är att föredra. Vi kan 

genom denna uppsats konstatera att noggranna analyser av marknaden i nuläget är av största 

vikt, men även den framtida marknadspotentialen på ryska marknaden är av hög betydelse. 

Dock kan en analys av framtiden vara osäker och svår att genomföra men är ändå något som 

D 
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företaget bör genomföra då detta kan lägga grund för strategier inom bland annat 

marknadsexpansion. Att analysera om vad som kan komma att hända i framtiden kan vara 

riskabelt och därför bör denna analys genomföras noggrant och tillförlitas med försiktighet. 

Inom marknadsanalysen vill vi framhäva att fundamentala och tydliga analyser av 

konkurrenter, kunder, samarbetspartners och distributionssystem bör genomföras. Utan 

grundlig fakta och kunskap inom dessa områden är det svårt att påbörja en etablering, då 

dessa faktorer är avgörande för om en etablering blir gynnsam för företaget eller inte. Vi anser 

också att beslutstagandet och byggandet av internationaliseringsstrategier inför en etablering 

är av storbetydelse för ett företag. Detta antagande grundas i att vi tror att företag ofta har små 

marginaler att lyckas och att besluten företaget tar i början av etableringsprocessen bör vara 

väl genomtänkta och strategiska. Detta för att ha goda förutsättningar inför en stundande 

etablering. En väl genomförd marknadsanalys kan tydliggöra tänkbara och fördelaktiga 

strategier rörande internationalisering, export och marknadsetablering. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att marknadsanalysen är en otroligt väsentlig del för Gunnebo i sin 

etableringsprocess mot den ryska marknaden. Det är ett stort land med en gigantisk marknad i 

tillväxt, detta innebär att en grundlig kartläggning av marknaden krävs, med allt vad det 

innebär. Det kan också vara en god idé att dela upp den ryska marknaden i regioner så som 

exempelvis Moskvaregionen. Detta kan vara fördelaktigt då ett så pass stort land som 

Ryssland faktiskt är kan variera enormt i efterfråga, marknadsbehov och typ av kund i olika 

delar utav landet. Givetvis har Gunnebo kunskap och erfarenhet om hur man expanderar och 

etablerar sig på främmande marknader, dock är Ryssland en speciell marknad nämligen en 

tillväxtmarkand med egen affärskultur att ta hänsyn till.  

 

En annan viktig faktor som vi ser det är att anskaffa företaget djup kompetens om 

etableringsområdets olika delar. Med detta menas att en bred och djup kunskap om landets 

kultur, näringsliv, ekonomi, branschmarknad, politik är av största vikt. Att påbörja en 

etablering utan denna kompetens anser vi försvårar etableringsarbetet och 

internationaliseringsprocessen radikalt, detta eftersom kunskap inom dessa områden är en stor 

del i en lyckad export. Vi anser det också vara av största vikt att som företag skapa en 

medvetenhet om de svårigheter som kan uppkomma på den nya marknaden, detta för att i 

förväg veta hur företaget ska agera i olika lägen och situationer för att kunna lösa 

svårigheterna på bästa sätt. Att förstå de skillnader som faktiskt existerar mellan olika 

marknader är enligt oss avgörande för att kunna lägga upp specifika strategier för hur 
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företaget på bästa sätt ska kunna etablera sig på marknaden. Att den ryska affärskulturen 

skiljer sig från andra kulturer står helt klart och inget konstigt ligger i det. Alla kulturer har en 

egen specifik bakgrund och därmed formas också ett speciellt beteende som skiljer sig från 

andras i olika situationer. Vi anser att innan ett företag ger sig in på en ny och okänd marknad 

så bör agerandet föregås av en noggrann analys av omgivningen. Omgivningen påverkas av 

olika faktorer på såväl macro, meso som micronivå. Exempel på sådana faktorer kan ligga 

inom politiska, kulturella och sociala aspekter. Vi anser liksom Frida Hafström på exportrådet 

att företaget i god tid bör ta reda på och söka de certifikat som krävs för att överhuvudtaget få 

träda in med sin verksamhet i landet. Även om det sker en förändring av ekonomin inom 

nationen, mot en mer konkurrens och handelsbaserad marknad så styr fortfarande den 

politiska sektorn mycket av det som sker i landet. Härmed bör företaget gå tillväga med sin 

etablering genom att följa konstens alla regler som krävs för att ta sig in i landet. Vi kan tänka 

oss att precis som Frida berättade att genomförs inte ansökningar på rätt sätt eller om företaget 

råka bryta någon regel så försvåras och bromsas etableringsprocessen avsevärt upp. Dock bör 

de omoraliska ”affärsregler” så som exempelvis korruption och mutor hanteras med en 

nolltolerans från företagets sida för att inte riskera att skada sin image och legitimitet bland 

omgivningen. Vi förstår ändå att det kan tänkas vara svårt att ta en lättare och snabbare väg in 

på marknaden. En del kan säkert gå efter principen att man tar seden dit man kommer, men vi 

talar för att bära affärsetikens fana högt oavsett vilken marknad företaget än ämnar träda in på.      

 

En annan faktor som vi tror påverkar en etablering är det psykiska avståndet. Desto kortare 

psykiskt avstånd desto lättare blir det att snabbt skapa en framgångsrik etablering på kortare 

tid, eftersom företaget snabbt kan få kunskap om eventuella skillnader. Dessa skillnader är 

exempelvis kultur, språk, utveckling och sättet att göra affärer på. Att då etablera sig i 

Ryssland som är en marknad med långt psykiskt avstånd från Sverige medför svårigheter, för i 

detta fall Gunnebo. De faktorer som innefattar det långa psykiska avstånd är speciellt de stora 

språkbarriärerna och komplikationer vid uppstarten på den ryska marknaden. Exempel på 

komplikationer är att få certifikat som ger rätten att få produkterna till Ryssland samt den 

korruption som är utbredd i Ryssland. Efter vårt besök i Ryssland har även vi fått erfara att 

den misstänksamhet som våra intervjurespondenter också nämner vid flertalet tillfällen. 

Redan på flygplatsen och vid kontakten med ryska företaget möts vi av skepsis av de ryska 

invånarna och företagarna gällande vad vårt ärende är och varför vi är intresserade av att 

komma till Ryssland. Med denna uppfattning anser vi att företag tidigt inför en etablering bör 
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sätta sig in i det ryska klimatet och dess kultur. Detta för att underlätta och undvika eventuella 

kommande problem och komplikationer när det är dags att börja exporten av produkterna 

ordentligt. Distansen vad det gäller avstånd till världens alla hörn tror vi inte att det är ett stort 

distansproblem i dagens globaliserade värld. Detta baserar vi på det att i och med att världen 

blivit allt mindre, tack vare innovativa teknologiska lösningar, i frågan om att ta kontakt med 

och samla information från andra länder. Vi tror att det idag är den kulturella distansen mellan 

olika länder som möjligtvis sätter de största hindren för nya företag att ta sig in på marknaden.   

 

Att skapa, etablera och utveckla relationer och nätverk tror vi är betydelsefullt under hela 

etableringsprocessens gång, då ett företag gynnas av att ha ett brett kontaktnät med olika typer 

utav aktörer. Detta kontaktnät tror vi kan leda till att företag kan ta hjälp de aktörer inom 

nätverk när behov uppstår, samt att det finns goda förutsättningar för att hitta 

samarbetspartners. Vi menar att företaget ska lära av andra företag, både företags misstag och 

lyckade utspel. Detta tror vi gynnar en verksamhet genom att de redan innan etableringen då 

har kännedom om tidigare svårigheter och fördelaktigheter som kan förekomma på den ryska 

marknaden. Vi vill trycka på att uttrycket ”Learning by doing” är ett bra begrepp som vi 

påpekar att företag inte ska vara rädda för att arbeta efter. Självklart behöver företag utstakade 

riktlinjer och strategier, dock tror vi att verksamheter måste vara beredda på att snabba 

vändningar och förändringar kan komma att ske under etableringsprocessens gång. Vi tror att 

företagets engagemang är av största betydelse, då det gäller att följa med i utvecklingen, satsa 

resurser samt lära efter hand i början av etableringsprocessen, för att sedan satsa och ligga 

steget före. Detta för att vinna marknadsandelar och nå de mål som tidigare satts upp under 

perioden för beslutsfattandet inför etableringen. Vi anser att nätverk och networking är av stor 

betydelse för ett företags utveckling och vida expandering. Argumentet för detta baseras på att 

verksamheter ska kunna lära av varandra, hitta och ta hjälp av potentiella samarbetspartners 

för att som tidigare påpekats kunna lära av andras misstag för att förebygga att det egna 

företaget gör samma misstag. Vi hävdar också att ett starkt utnyttjande av företagets nätverk 

ska finnas, då företaget ska dra nytta av de kontakter och resurser som redan existerar. Det 

gäller även inte försumma någon annan i nätverket, samtidigt som det gäller att ge och lära till 

övriga aktörerna. Genom att vara involverad i ett stort kontaktnät och ha många trådar ute 

anser vi att det skapar företaget möjligheter till utveckling inom många olika områden. 

Företaget kan utvecklas, personalkompetensen inom olika kan höjas i flera nivåer dessutom 

kan utveckling på det personliga planet tillfredställas.  



 
DISKUSSION 

 
 

 - 65 - 

 

En grundläggande komponent som vi tror är avgörande för att etableringen ska kunna 

genomföras på ett bra sätt är att om företaget har tydliga mål, visioner och riktlinjer 

utformade redan i ett tidigt läge. Dessa riktlinjer bör finnas för att veta åt vilket håll företaget 

ska sträva, veta vad verksamheten vill uppnå med sin etablering. Sätts visioner och riktlinjer 

upp tror vi att företagets alla olika delar arbetar och gemensamt strävar efter samma mål. Att 

sedan vara öppen för radikala förändringar är något som är viktigt anser vi, förarbetets 

riktlinjer och mål behövs dock för att ha en strävan mot samma mål med etableringen. Vi 

anser att det kan vara otroligt signifikant för en lönsam etablering om ett företag specialiserar 

sig och skapar en unik målsättning. Med denna målsättning menar vi en riktlinje exempelvis 

som Scania, som skapade en vision om att fokusera på service. Med denna servicefokus 

skapade de sedan en individuell styrka som inget företag på den ryska marknaden tidigare 

hade upprättat. Denna fokusering på service gav Scania deras individuella slagkraft som i sin 

tur gav företaget en lukrativ och fördelaktig position på den ryska marknaden. Att vara 

innovativ och nytänkande vid skapandet av företagets mål och visioner tror vi är avgörande 

för en hållbar och långsiktig tillväxt på en ny marknad. Vi menar också att detta kan hjälpa 

företag att bli marknadsledande. Om vi ser detta ur Gunnebos perspektiv tycker vi att de bör 

fortsätta att utveckla sina visioner om att vara ”service providers” av kompletta lyftsystem av 

hög kvalitet.   

 

5.2 Möjligheter för Gunnebo Lifting AB 

För att kunna genomföra en etablering på den ryska marknaden krävs det att ett fördelaktigt 

och smidigt tillvägagångssätt tillämpas. Det finns givetvis flertalet olika sätt att realisera sina 

visioner och planer kring en etablering på. Ett av de flera tillvägagångssätt som vi behandlat i 

denna uppsats är att primärt använda sig utav en agent. Det bästa som vi ser det är då att 

använda sig utav en rysk agent som kan verka som ett mellanled mellan producent och 

slutkund. Detta är fördelaktigt när det gäller kommunikationen i och med att kunskap i det 

ryska språket ofta krävs vid förhandlingar med ryska företag. Ett problem med detta är dock, 

som Mikael Hilmersson sade att agenter kan vara korrupta och därför inte alltid helt 

tillförlitliga i alla situationer. Detta är ett allvarligt ämne som kan vara känsligt att beröra. Vad 

som är företagets policy kring dessa frågor är inte alltid vad som är praxis eller kutym i en 

viss affärskultur. Det gäller dock att vara medveten om att sådana problem existerar och 



 
DISKUSSION 

 
 

 - 66 - 

således föds en möjlighet att lägga upp en plan att följa när eller om dessa problem stöts på 

Det finns en risk att Gunnebo inte får erhålla all nödvändig information från agenten. Vi anser 

dock att en agent kan vara bra till en början för att snabbt kunna föra ut sin produkt på 

marknaden och genom rätt kanaler. Detta är också en vanlig väg att välja när det gäller 

Ryssland, vilket vi har stor förståelse för.  

 

Vi hävdar också att en annan möjlighet för Gunnebo som kan vara fördelaktig är att ta hjälp 

av exportrådet och deras resurser. Exportrådet kan tillhandahålla företaget med mycket 

information och har möjlighet att analysera marknaden i detalj åt dem. Detta sparar mänskliga 

resurser för företaget, som då istället kan fokusera på att bygga upp strategier och ta beslut 

gällande etableringsprocessens alla områden. Efter research, analyser och hjälp av exportrådet 

skulle de sedan kunna starta upp försäljningskontor direkt och då välja att inte använda sig 

utav en agent. Detta tror vi kan vara förmånligt för att snabbt kunna erövra stora 

marknadsandelar på kort tid och bygga upp ett nätverk som leder till hög försäljning på kort 

tid. Fördelen med att etablera försäljningskontor inom en snar framtid leder till att 

tillgängligheten ökar för kunderna, vilket vi anser vara en otroligt viktig del inom en 

marknadsetablering. Att kunna visa sitt företag utåt och exempelvis delta på mässor och 

events är en betydande del inom ett företags framgång tror vi. Att sedan starta upp en 

tillverkningsanläggning är säkerligen något som kan göras inom en snar framtid och företaget 

skulle snabbt kunna bli välkända på den ryska marknaden.   

 

Vad vi kan tänka oss vore lämpligt att Gunnebo gör är att agera i likhet med Scania, det vill 

säga i lugn takt och samtidigt lära och ta kunskap av redan etablerade företag på marknaden 

och använda sig utav de gynnsamma distributionskanalerna. Vi har tidigare beskrivit 

betydelsen av att delta i nätverk, där kunskap erhålls genom kontakter inom nätverket. Detta 

är något som vi tycker bör utnyttjas när det gäller att analysera och använda sig utav 

distributionssystemen. 

 

Vi vill framhäva att vi tror att en kombination av olika kunskapselement leder till en 

fördelaktig och lönsam etablering på den ryska marknaden. Som företag anser vi att det gäller 

att ha en bred kunskap och kännedom om Ryssland som land och om etablering som ett 

generaliserat begrepp. Dessa kunskaper i samband med specifika lärdomar om de olika 

faktorerna som vi nämnt leder till att företaget följer utvecklingen på marknaden och inom 
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branschen och blir framgångsrika. Att lära under arbetets gång och fokusera på små som stora 

beståndsdelar inom etableringsprocessen gör att alla möjligheter och förutsättningar finns för 

en lyckad expandering.  

 

Genom denna uppsats kan vi också konstatera att internationalisering är en viktig del för ett 

företags tillväxt. Gunnebo Lifting AB har tidigare etablerat sig på marknader runtom i världen 

och de har nu en vision och önskan om att etablera sig på den ryska marknaden. De anser att 

Ryssland är en marknad som skulle kunna hjälpa företaget i sin tillväxt. Detta tror vi också 

och menar att det för Gunnebo finns goda förutsättningar för en lyckad etablering på den 

ryska marknaden. Att etablera sig på en ny, främmande marknad där det psykiska avståndet är 

långt, som i detta fall Ryssland, innebär att en kulturell medvetenhet och kunskap är av 

betydelse för företaget. En förståelse för kulturen, människornas sätt att tänka och traditioner 

är viktigare än vad många tror. Vi anser att en medvetenhet och inblick för företaget, i det nya 

landets kultur och de olika förhållandena underlättar vid etableringsprocessen och de olika 

satsningarna. En förståelse för kulturen tror vi även leder till en förståelse för marknaden och 

den specifika efterfrågan som förekommer där.  

 

Vi har genom vårt besök i Moskva, intervjuer med respondenterna och litteratur fått en god 

bild av de områden i Ryssland där Gunnebo skulle kunna föra ut sin produkt på marknaden. 

Lyftteknik och lyftsystem behövs inom många områden, då främst lokaliserade kring 

storstäderna där den största utvecklingen sker. Ryssland ger Gunnebo goda förutsättningar till 

att kunna etablera sina produkter. Detta för att områden som olja, skog, bygg och 

hamnindustrin är branscher som är väl utbredda och på tillväxt i Ryssland. 

 

5.3 Slutdiskussion 

Frida Hafström på Exportrådet i Moskva berättade för oss att den ryska marknaden är en utav 

de starkast växande marknaderna som existerar just nu. Efter att ha varit i Moskva och sett det 

entreprenörskap som sjuder, hur mycket det byggs och hur många internationella affärsloggor 

som helst finns det ingen anledning att betvivla detta uttalande. Detta expanderande av en 

storstad som Moskva väcker både nyfikenhet hos oss men också en betänksamhet om hur ett 

företag ska kunna göra sig hörda på en så stor marknad. Det gäller inte bara att visa sin 

existens utan att kunna profilera och positionera sig för att på bästa sätt kunna bli ett företag 
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att räkna med i markandens tillväxt. 

 

Det kan vara svårt med en tillväxtmarknad att veta hur och var företaget ska inleda sin 

etablering. Cavusgil (2002) hävdar dock att dagens tillväxtmarknader kommer att fortsätta 

utvecklas under de nästa två decennierna och efter det kommer det mesta utav världens handel 

att äga rum på dessa marknader. Stämmer dessa påståenden vore det högst strategiskt lämpligt 

att redan nu etablera sig på en tillväxtmarknad för att hinna rota sig ordentligt i ett tidigt 

skede. 

5.3.1 Slutord 

Avslutningsvis vill vi understryka att ord som intressant, spännande och fascinerande bäst 

beskriver arbetet med denna uppsats. Vi har genom arbetet med denna uppsats fått en god 

insikt och kunskap om den ryska marknaden och etablering på denna marknad. Vi har fått en 

bred kunskap om exportens alla olika element samt om Ryssland om land. Genom samarbetet 

med Gunnebo Lifting AB har vi fått stor insikt och förståelse för företagets verksamhet, 

visioner och idéer. Under arbetets gång har vi haft turen att få möjligheten att möta 

fascinerande och kunniga människor inom många olika områden, vilket i sin tur har hjälpt oss 

att skapa en god helhetsbild utav ämnet. Vi håller avslutningsvis med Berntorp et al (2001) i 

att exportframgångar är ingenting som bara föds genom en enkel lansering av en produkt på 

en ny marknad. Framgångsfaktorerna bakom en lyckad och god export ligger i hårt, 

långsiktigt arbete i kollaboration med genomtänkta strategier. Vidare kan vi också i enlighet 

med Berntorp et al. (2001) konstatera att noggranna val av marknader, samarbetspartners, 

marknadsföringsstrategier och etableringsstrategier är de nyckelfaktorer som leder till lyckade 

exportsatsningar.  

 

Kunskap om hur en etablering på nya marknader bäst går till har de flesta utav dagens 

moderna företag kunskap och erfarenhet av. Kanske är det då istället dags att besöka ryska 

huvudstaden Moskva för att uppleva kulturen, landet och självklart pröva den kända ryska 

specialiteten, den kulinariska rödbetssoppan - Borsjtj? 
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Bilaga – Empiriskt material 

 

 denna bilaga beskrivs de intervjuer vi genomfört med våra olika intervjupersoner. 

Inledningsvis beskriver vi en intervju med en Exportsäljare anställd hos Gunnebo 

Lifting AB. Vidare presenterar vi två intervjuer som är utförda i Moskva, den första är 

med en marknadschef på Scania. I den andra intervjun talar vi med en anställd på 

Exportrådet i Moskva. I början utav denna intervju beskriver vi företaget lite grann, detta för 

att vi anser det vara av relevans att ge läsaren en god bild om Exportrådet fungerar. Den 

fjärde intervjun som presenteras i detta kapitel är utförd med en Doktorand inom 

Rysslandskunskap. Slutligen beskriver vi värdefull empirisk information som vi 

tillhandahållits under en informationsdag på Gunnebo Liftings huvudkontor i Ramnäs. Vi har 

valt att kalla intervjurespondenten vid förnamn genomgående genom texten, detta för att 

skapa en mer personlig framtoning. 

 

 

Ulrik Wilhelmsson, Exportsäljare Gunnebo Lifting AB   

För att få lite tankar inifrån företaget Gunnebo har vi genomfört en telefonintervju med Ulrik 

Wilhelmsson som är exportsäljare. Han jobbar mycket på marknaden här i Sverige men har 

också kunder internationellt. Förutom då den svenska marknaden är han mycket runt i hela 

Norden samt viss del i Östeuropa och då främst Polen och Ukraina.  

 

Vi frågar honom först och främst vad hans intryck är av den ryska marknaden. Han svarar då 

att den förmodligen är en marknad med väldigt stor efterfrågan efter lyftprodukter i och med 

att den utvecklas i väldigt hög utsträckning just nu. Vidare tror han att det säkerligen kan vara 

svårt att ta sig in på marknaden om man står utanför den. Så han menar på att om Gunnebo 

etablerar sin egen verksamhet med egen personal så är förmodligen potentialen stor att lyckas 

att ta en stor marknadsandel. Vidare påpekar Ulrik det att finnas på plats är något som han tror 

är oerhört viktigt och att det är då man kan komma in på marknaden på ett bra sätt. Det är 

förmodligen svårare menar han på om man bara försöker sälja in sina produkter till 

återförsäljare utan att själva vara verksamma och jobba fram ett erkännande från konsumenter 

med sitt varumärke. Han påtalar också att han tror att det kan vara en stor fördel för Gunnebo 

I 



att inta den ryska marknaden tidigare än sina mest likvärdiga konkurrenter.  

 

Vidare frågar vi Ulrik om han tror på att använda sig utav en rysk agent för att underlätta vid 

det initiala relations- och nätverksbyggandet. Ulrik tror på att använda sig utav en agent kan 

vara bra och underlättande för en etablering om det är rätt agent vill säga. Han påpekar då 

också att det är svårt att veta på förhand om en agent är bra eller inte, och att det kan vara 

svårt att dra sig ur en relation med en agent utan att försvåra för sig själva i framtiden. Men 

med en rätt agent som är verksam och har bra kontakter inom rätt bransch kan det vara 

mycket positivt att samarbeta på det sättet. Han påpekar att mycket handlar om att agenten 

måste befinna sig i rätt kretsar och verkligen vara i den bransch som man själv är ute efter att 

beblanda sig med. Den agent som Gunnebo samarbetar med idag, menar Ulrik på, fungerar 

inte så bra alls, mycket på grund av att de inte befinner sig i samma bransch som dem. Deras 

agent idag är ett katalogföretag som ger ut vad man kan kalla en ”branschtidning”, däri gör 

Gunnebo reklam för sig själva och sina produkter. Dock upplever Ulrik att det är alltför få 

utav Gunnebos målgrupper och segment som verkligen uppmärksammar dem. En tänkbar 

agent som Ulrik själv påpekar troligen skulle kunna fungera bättre vore en grossist som har 

specialintresse mot bygg och hamn. Därigenom skulle deras produkter träffa mer rätt emot de 

kundgrupper som de vill nå. Dock tror Ulrik att stå helt utanför marknaden utan agent, nätverk 

eller andra affärsmässiga relationer så är det förmodligen mycket svårt att ta sig in på 

marknaden.  

 

Vi frågar Ulrik vad han tror kan vara mest problematiskt med en etablering på den ryska 

marknaden. Han svara då att det som han tror kommer att bli det största problemet vid en 

etablering i Ryssland blir att hitta lojal och väl fungerande personal. Gunnebo är väldigt måna 

om att alltid ha rätt personal som på ett passande sätt för företaget kan föra fram Gunnebos 

budskap. Detta budskap handlar mycket om säkerhet och kvalitet. Att allt ska fungera väl i ett 

sålt lyftsystem är naturligtvis oerhört viktigt för dem, därför har de stort servicefokus. Vidare 

menar Ulrik på att ett problem som faktiskt existerar är att det är tidskrävande och 

byråkratiskt krångligt med alla dessa certifikat som ska upprättas inför olika ageranden på 

marknaden.  

 

Ulrik har, när han inte är ute på vägarna och har kundbesök, sitt hemmakontor i den 

småländska orten Gemla där man har en stor del utav Gunnebos smidestillverkning. På frågan 

om han tror att tillverkning i Ryssland skulle kunna vara något positivt för företaget svarar 



han definitivt ja. Han menar på att tillverkning är något som han absolut kan tänka sig att 

etablera i Ryssland fast då endast i Gunnebos regi. I och med att de är väldigt noggranna med 

att underhålla sitt goda varumärke som idag representerar en svensk kvalitetetsprodukt i 

många utav deras kunders ögon så kan omöjligen tillverkning lejas ut till något annat företag 

än Gunnebos egna menar Ulrik på. Han tror också att det är väldigt viktigt att på marknaden 

med egen tillverkning för att kunna konkurrera med de lokala konkurrenterna.         

 

Slutligen tror Ulrik att när Gunnebo väl finns på plats ordentligt med tillverkning och 

försäljning så kommer det att fungera bra. Han tror också på att Gunnebo kan lyckas att ta en 

stor marknadsandel just på grund av att de har ett koncept som talar för god kvalitet som han 

tror kommer att locka kunder. 

 

Özcan Baromoro, marknadschef på Scania Moskva 

Scania är ett svenskt företag som tillverkar bussar, lastbilar och traktorer för 

transportbranschen. Företaget är det största på den svenska marknaden men exporterar även 

till flertalet länder runtom i världen. Under vårt besök i Moskva, Ryssland den 21 november, 

2007 genomförde vi en intervju med marknadschefen för Scania Russia, Özcan Baromoro. Vi 

besökte Scanias kontor beläget i en nybyggd företagspark i en förort till Moskva, där vi fick 

gå en rundvandring, träffa den svenske ekonomichefen samt genomföra intervjun med Özcan. 

Denna intervju gav oss en god inblick i Scanias verksamhet i Ryssland, deras etablering där 

samt Özcans tankar och åsikter om Ryssland som handelsmarknad.  

 

Özcan Baromoro jobbade ursprungligen på Scania Sverige men har varit stationerad i Moskva 

som marknadschef sedan fem år tillbaka. Scania står för en tredjedel av tillverkningen av 

lastbilar och bussar på den ryska marknaden. Under Sovjetunionens fall 1993 berättade Özcan 

att Scania påbörjade sin etablering på den ryska marknaden, då de förstod att det i Östeuropa 

fanns en ofantligt stor och orörd marknad att etablera sig på. Detta år öppnade de också upp 

sitt kontor i Moskva. Den seriösa etableringen började dock inte förrän 1998, då det skedde en 

ekonomisk smäll i Ryssland och man tog chansen att satsa.  

 

Özcan berättar att etableringen tog sin början i att de först och främst tog tillvara begagnade 

fordon och förde ut dessa på marknaden genom en enkel upprustning. De gick sedan vidare 

och konstruerade och tillverkade enkla fordon, i samma klass som de ryska 



lokalkonkurrenterna redan hade skapat en marknad med. Özcan berättar vidare att strategin 

var att starta expanderingen i lugn takt, utan innovativa, extraordinära fordon som skulle 

skapa skepsis och tveksamhet. Tanken var att lansera Scania som ett erkänt, svenskt, 

kvalitetsvarumärke med hög standard som kunderna kan känna tillförlitlighet till. 

Tillverkningen började som tidigare beskrivits med enkla, kvalitetsfordon för att sedan börja 

den successiva upptrappningen med utvecklandet av fordonen och föra in varumärket 

ordentligt på marknaden. Efter hand lärde de sig mer och mer om den ryska marknaden och 

vad som efterfrågades av kunderna samt hur konkurrenterna låg till. Scania upptäckte 

exempelvis bristen på tunga fordon samt att det fanns en otrolig marknad inom alla industrier, 

såsom timmer, kol och olja. Ryssland har enorma råvaruresurser, vilket Scania tog fasta på. 

Scania har exempelvis i Ryssland en stor bussfabrik, som även exporterar till flera länder, 

däribland Sverige, Stockholm. Vidare förklarar Özcan vikten av att som företag kunna erbjuda 

samma nivå överallt i hela Ryssland, även om centrallagret ligger i Moskva. 

 

Scania har, som enda företag på transportmarknaden i Ryssland valt att lägga stort fokus på 

servicen, vilket de vinner mycket på i det långa loppet. Detta gör att kunderna känner stor tillit 

och förtroende när det alltid erbjuds möjlighet och tillgång till service av fordonen. Detta är 

något som Scania har som en stark strategi för att utveckla sig och skapa nya kundrelationer 

på marknaden. Vidare förtäljer Özcan vikten av goda, trogna dealers, eller så kallade 

återförsäljare. År 1994 knöt de kontakter med sina första dealers, belägna i St. Petersburg 

samt Moskva. Dessa var till en början privata dealers, för att nu ha kommit att bli en 

blandning av egna samt externa dealers. Özcan bekräftar att ett dealernätverk är av största vikt 

vid skapandet av en fördelaktig etablering. Vidare berättar han att man kan kräva mer eller 

mindre av dessa återförsäljare, beroende på deras storlek och etablering på marknaden. 

 

Gällande konkurrenterna så berättar Özcan att det existerar flertalet ryska konkurrenter som 

till största delen tillverkar enkla, lågt standardiserade fordon. Özcan beskriver också 

skillnaden på konkurrenterna beroende på geografiskt område. Ryssland är som tidigare 

skrivits världens största land till ytan, och i de många olika landgränserna till andra land finns 

en differentierad efterfrågan på typer av fordon. Detta leder till att man som företag måste ha 

en komplex bild av den totala marknaden och förutsättningarna för de olika områdena menar 

Özcan. Han påpekar det att i och med den tillväxtmarknad som Ryssland är så finns det hela 

tiden fler kunder än vad de kan leverera till, vilket leder till en ökad konkurrens, då fler 

transporttillverkande företag lockas in på marknaden och börjar konkurrera med, i detta fall, 



Scania.  

 

På frågan om vad Özcan tänker om den ryska marknaden i framtiden svarar han att det 

självklart är beroende på vilken bransch man befinner sig i. Men generellt så tror han att den 

kommer att förändras och börja likna vilken västerländsk marknad som helst. Dock påpekar 

han att detta kommer att ta tid, men så fort de komplicerade stegen att som företag ta sig in i 

Ryssland lättas kommer marknaden genomgå en förändring. Den är redan igång idag, men 

tack vare att många företag är skeptiska mot den ryska marknaden i kombination med att det 

är krångligt att ta sig in gör det att marknadsförändringen saktas ner.  

 

På frågan vad Özcan tycker ha varit det svåraste med att etablera sig på den ryska marknaden 

beskriver han problematiken med alla de avtal och papper som ska skrivas på och gås igenom. 

Özcan talar också om problemen med kontaktuppgifter och språkbarriärerna, att det är svårt 

att få tag i rätt person för rätt ärende samt svårt att göra sig förstådd, då få människor i 

Ryssland pratar god engelska. Vidare talar han om problematiken med att få information om 

vem som äger vilken mark samt vilka tillstånd som behöver anskaffas för att få tillgång till 

vilka marknader. Dessa processer med att ta sig in på marknaden är det som är mest 

tidskrävande och det är enligt Özcan viktiga att de hanteras korrekt från första början, annars 

kan det dra ut ännu längre på tiden med certifikat och andra tillstånd.    

 

Frida Hafström, Exportrådet Moskva 

Under vår resa till Ryssland och Moskva besökte vi exportrådet i Moskva. Där intervjuade vi 

Frida Hafström som länge arbetat med exportfrågor och är sedan juni 2007 stationerad på 

exportrådet i Moskva. Genom att besöka deras kontor fick vi en god inblick i deras arbete 

samt värdefull och intressant information om hur de arbetar samt hur Ryssland är som 

handelsmarknad. Exportrådets primära uppgift är att främja svensk handel samt underlätta för 

svenska företag vid etablering på internationella marknader. De bildades år 1972 och staten 

och näringslivet är gemensamma finansiärer av detta råd. De erbjuder olika typer av tjänster, 

vissa är avgiftsfria som en del utav det statliga. Majoriteten av tjänsterna är dock inte 

avgiftsfria, då exportrådet lägger ner mycket tid och resurser på att göra ett gott arbete åt 

företagen. Exportrådet besitter en lång erfarenhet inom affärsutveckling på drygt 40 av 

världens marknader, detta gör dem till en tillförlitlig instans att vända sig till vid en planerad 

etablering på en främmande marknad. De hjälper inte bara svenska enskilda företag, utan 



arbetar ständigt med att profilera Sverige som varumärke samt att marknadsföra svenskt 

näringsliv utomlands. Att exportrådet hjälper svenska företag samtidigt som de försöker 

profilera Sverige som varumärke leder till framgångar för svenska företag samt att Sverige får 

en viktig plats på världskartan.  Vi väljer även att i den kommande texten kalla vår 

intervjuperson vid förnamn för att även här skapa en personlig och levande text.  

 

Frida börjar med att beskriva exportrådet och dess verksamhet. De har i dagsläget cirka 500 

anställda i både Sverige och utomlands. Huvudkontoret är beläget i Stockholm, i utlandet 

finns de belägna i drygt 40 länder. I kontoret i Moskva arbetar 10 personer totalt. Det de 

erbjuder vid exportrådet i Moskva är att tillhandahålla information och kunskap om Moskva 

och den ryska marknaden, dessutom kan de hjälpa företag att kontakta myndigheter samt 

hjälpa till med certifieringshandlingar som krävs för att få starta upp en verksamhet i 

Ryssland. En stor del av deras tid går också åt att delta vid events och mässor samt att bedriva 

consulting, i form av att hjälpa företag med det de behöver hjälp med. Som företag kan man 

kontakta exportrådet för att få hjälp med vissa delar, alternativt att få stöttning och hjälp från 

början till slut vid en etablering.  

 

Frida berättar vidare att Ryssland är den starkast växande marknaden, med de otroliga 

förutsättningar som faktiskt finns där. Vidare berättar hon om den stabilitet som faktiskt finns 

på den ryska marknaden, efter många år i ekonomisk kris och labilitet. Efter den stora 

inflationen som ägde rum 1998 där många småsparare förlorade hela sitt sparkapital så har 

mentaliteten om att spara upp en buffert till sämre tider förändrats. Nu spenderas de pengar 

som intjänats nästan direkt och det som möjligen sparas förtros inte i hög grad till banker och 

deras fonder numera. Dagens ryssar har fått en blick utåt i världen menar Frida och vill omge 

sig med produkter som resterande västvärlden omger sig med och detta är också en förklaring 

till varför ryssarna inte spara i någon hög utsträckning. Frida berättar också mycket om den 

ryska generella mentaliteten. Vidare berättar hon också om vikten av statussymboler för 

ryssarna, kvalité och varumärke är primära faktorer om man ser på ryssarna generellt. Vad 

gäller arbetskraften i Ryssland så är det inga problem att skaffa personal menar Frida, dock är 

de flesta lågutbildade med begränsade kunskaper inom språk. Människorna är dock ärliga och 

rakt på sak.  

 

De vanligaste frågorna och tjänsterna som utnyttjas säger hon vara marknadsundersökningar 

samt stöttning under etableringens gång. Som nyetablerat företag på den ryska marknaden 



krävs god insikt i den ryska kulturen och det ryska sättet att se på förhandlingar och affärer. 

Frida berättar vidare att det bästa sättet att gå tillväga vid en etablering på den ryska 

marknaden är att använda sig utav en agent, gärna då en rysk agent som besitter kunskap inom 

området, språkkunskaper samt förmåga att förstå marknaden. 

 

Frida talar mycket om Ryssland som det byråkratiska landet där formaliteter och restriktioner 

är av högsta grad. Allting ska ske väldigt formellt och officiellt, genom formella brev till 

diverse myndigheter. Ett av de stora problem som existerar i ett inledningsskede är att hitta 

rätt kanaler att gå igenom, olika certifikat och handlingar ska skickas till olika myndigheter 

och avdelningar. Olika certifikationshandlingar ska sökas och gås igenom för varje produkt 

som företagen vill exportera.  Kommer något fel eller blir stämplat fel, får man börja om från 

början igen. Dock är det otroligt viktigt att allt blir rätt från början, annars möts den nya 

ansökningarna med skepsis. Det är ett annat problem med Ryssland menar Frida, man möts 

ofta med stor skepsis och tveksamhet vid förhandlingar. Hon påpekar också vidare att 

problematiken med certifikationshandlingar är en stor fråga i Ryssland som de kämpar med 

för att kunna underlätta för företag att ta sig in i landet.  

 

Att förstå och skaffa sig en god inblick i det ryska generella tankesättet, affärskulturen, landet 

och näringslivet säger både Özcan och Frida är otroligt betydelsefulla faktorer för att nå en 

gynnande och lönsam etablering. Förstå de kulturella skiljaktigheter, men också likheter är 

oerhört meningsfullt i både förarbete men också under etableringens gång menar de båda. 

 

Intervju med Mikael Hilmersson 

Vi genomförde en personlig intervju med Doktorand Mikael Hilmersson, som har ett 

brinnande intresse för Ryssland och den ryska marknaden.  

 

Mikael inledde med att berätta om de olika sätten som existerar för att etablera sig på en ny, 

främmande marknad. Han talade om att etablera sin verksamhet genom att gå via en agent, 

samt sättet att etablera sig genom att starta och bygga upp ett försäljningskontor på den nya 

marknaden, i detta fall Ryssland. Mikael nämner två huvudsakliga problem som är starkt 

förekommande på den ryska marknaden, dessa är korruption samt språket. Gällande språket 

talar han om de stora språkbarriärer som gör att kommunikationen med ryssarna är otrolig 



komplicerad och svår. De ryska företagen har extremt dåliga språkkunskaper och därför 

begränsar det utländska företag i kontakten med nya företag på den ryska marknaden. Ett 

annat problem som garanterat kommer att korsa företagets väg är korruption. Detta säger 

Mikael är något som gäller generellt i Ryssland, det är ett korrupt land med allt vad det 

innebär. Exempel på en vanligt förekommande korrupt situation är exempelvis den ryska 

polisen. Gällande korruption i affärssammanhang talar Mikael om agentens relation till 

kunden som väldigt korrupt, då mutor och diverse betalningar är vanligt förekommande 

”under bordet”. Detta beteende är enligt Mikael inte något som det reflekteras speciellt 

mycket över utav ryssarna själva. Utan detta är något som finns djupt rotade i de flesta i och 

med att de under tiden med planekonomi så var 40 % utav den nationella ekonomin svart, i 

form av en parallell bytesekonomi. Man bytte helt enkelt varor och tjänster med varandra för 

att undkomma det statliga kontrollerandet av ekonomin. Detta tänk och utbyteskultur inom 

den ryska affärsvärlden lever kvar än idag, men har bara bytt skepnad till monetära medel. 

Utan de procenten under bordet anser mottagande part antagligen att det är extremt underligt 

och således blir det ingen affär.  

 

Mikael förklarar och beskriver de olika etableringsstrategierna med att gå via agent alternativt 

etablera försäljningskontor. Vidare berättar han att när ett företag väljer att använda sig utav 

en agent, blir företaget helt beroende av denne agent, vilket kan vara riskabelt. Han påtalar att 

agenten inte förser företaget, säljaren med tillräcklig information om kunden som de säljer till. 

Detta för att agenten får provision för hur mycket han lyckas sälja till kunden och därför 

givetvis inte vill avslöja för säljaren informationen denne bär på om kunden. Att som agent 

förse säljaren med värdefull information om kunden skulle leda till att agenten kanske mister 

sitt jobb, då säljaren lyckats få den information om kunden som de är i behov av för att 

förhandla och göra lönsamma affärer med kunden. Agenten fyller då inte längre någon viktig, 

betydelsefull funktion och kan då avsättas. Som tidigare nämnts så är också korruption mellan 

agenten och kunden otroligt vanligt enligt Mikael. När säljaren använder sig utav en agent så 

bildas det därför en intressekonflikt dessa emellan.  

 

Mikael beskriver vidare hur etableringssystemet med försäljningskontor fungerar, den stora 

skillnaden gentemot att gå via agent. När det gäller att starta och etablera försäljningskontor 

måste fokus läggas på att analysera var kunderna finns samt skapa en nära kontakt med det 

lokala nätverket. Vid uppbyggning av försäljningskontor förklarar också Mikael vikten av att 

rekrytera rysk personal, detta för att skapa goda förutsättningar för den nära kontakten till det 



lokala nätverket, som Mikael påpekade som en viktig faktor.  Mikael berättar vidare om 

Sverige som ett väl ansett land utomlands. Sverige har ett rykte om sig att bistå med hög 

kvalité på sina varor och tjänster samt vara lojala och professionella.  

 

Informationsdag i Ramnäs 

Vid det inledande skedet utav vårt arbete med uppsatsen och vårt case blev vi uppbjudna till 

Gunnebo Liftings huvudkontor beläget i Ramnäs. Under dagen i Ramnäs erhöll vi information 

kring hur företaget fungerar som organisation och dess historik. Dessutom fick vi information 

kring deras arbete med produktutveckling samt deras nuvarande produktutbud. Denna 

informationsdag gav oss en god inblick i företaget och dess arbete.  

 

Den första delen utav av dagen presenterade Johan Lilja som har titeln V.P. Sales & Marketing 

en hel del grundläggande information om företaget och hur de arbetar. Ett ord som Gunnebo 

använder som nyckelord är framtiden menar Johan på. Han påpekar att de jobbar ständigt hårt 

med sin produktutveckling. Målet de vill nå med sina produkter är att skapa säkra 

arbetsplatser med hjälp av högkvalitativa lyftsystem. Oavsett vad vilket arbete som pågår på 

arbetsplatsen eller vilka saker det är som behöver lyftas så ska Gunnebo finna en säker 

lösning som sak underlätta och säkra arbetet. En anledning till att Gunnebo Lifting AB behöll 

i princip samma utseende på namnet Gunnebo i sin logga vid separationen från det 

ursprungliga Gunnebo är att de har lyckats att skapa sig ett så starkt varumärke med denna 

logga. De saker som de väger in i sitt varumärke är ett högt pris men för det får man kvalitet 

och ett brett produktprogram samt service och garantier på sina lyftsystem. Johan berättar 

vidare att de arbetar väldigt mycket med utbildningsinformation till sina kunder, just för att 

påvisa hur säkra deras lyftsystem är och hur dessa kan hjälpa till att minska arbetsrelaterade 

skador. Johan är också noga med att poängtera att deras reklamkampanjer är utformade så att 

de utrycker att de vänder sig till alla oavsett kön, ålder, etnicitet o.s.v. för att kunna passa in i 

ett mer globalt perspektiv och inte stöta sig i någon kultur. De vill framhäva att de är ett 

företag i tiden för framtiden.  

 

Johan berättar också att de innehar en nära relation med affärspartners som är drivande utav 

vad de benämner som Gunneboandan. Denna företagsanda är något som ligger dem varmt om 

hjärtat och som företaget vill vårda ömt, och det är tack vare denna anda som företaget är 

noggranna med vilka de ingår i relationer och nätverk med. Johan berättar vidare att de har 



omdefinierat sin roll i de distributionskedjor som de ingår, de vill se sig själva enligt Johan 

som ”service providers”, med detta menar de att Gunnebo fungerar i bakgrunden och 

tillhandahåller kunskap och produkter som bidrar till att andra kan leverera. De är en viktig 

del i en värdeförädlingskedja enligt dem själva. Johan påpekar. Deras egen distributionskedja 

inom företaget fungerar som så att de olika komponenterna som krävs i ett lyftsystem 

tillverkas i olika delar utav Sverige därefter transporteras de olika komponenterna till lager 

där de ligger i väntan på beställningar. När väl en order kommer in till Gunnebo transporteras 

de delar som krävs till en så kallad sling-shop där det beställda lyftsystemet sätts ihop. Dessa 

slingshops kan ha flera varumärken i sitt produktutbud, då dessa också kan vara återförsäljare 

som ingår i det nätverk som Gunnebo Lifting AB skapat runtomkring sig.  

 

Johan påpekar under sin presentation att Gunnebo är väldigt noga med att värna om sitt 

säljnätverk. Med detta menar han att Gunnebo aldrig bara går in och slänger in en offert till en 

potentiell kund utan de vill bygga upp en relation med denna kund. Relationen måste finnas 

där enligt Johan då Gunnebo inte bara säljer lyftprodukter utan de säljer ett servicesystem. 

Här menas att Gunnebo vill i samarbete med den potentiella kunden få uppfattning om dennes 

problem och behov för att sedan kunna utforma ett idealiskt lyftsystem åt denne. Att 

företagets exportsäljare underhåller relationer med kunder är en förutsättning för att deras 

säljkoncept ska kunna fungera väl och att kundrelationer blir varaktiga över tid.  

 

Johan påpekar att det enligt honom finns stora möjligheter för Gunnebos lyftprodukter och 

lyftsystem då det på många håll i världen transporteras och byggs med föråldrade 

lyftanordningar. Detta är inte bara en säkerhetsrisk utan också en fråga om personalhantering. 

Han tror att Ryssland som nu kännetecknas som en tillväxtmarknad under stor utveckling kan 

erbjuda företaget stora möjligheter att föra ut sina produkter. Något som kanske kan hindra 

dem inledningsvis innan de kunnat påvisa sina produkters överlägsenhet är att de ligger i en 

högre prisklass. Men då deras budskap om vad som verkligen ingår i deras produktsystem nått 

fram till konsumenterna tror han att de kommer att vinna marknadsandelar. Idag har företaget 

smygstartat med arbetet att skaffa certifikat för att få upprätta säljkontor i Ryssland. Detta är 

ett startskott för det beslut som fattats om att satsa på den ryska markanden berättar Johan. 

Gunnebo känner avslutningsvis en stor förhoppning om att den ryska marknaden kommer 

gynna dem väl då det är en enorm marknad med många olika möjligheter och områden för att 

sälja lyftsystem.  
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