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Sammanfattning 
Det har blivit allt viktigare för företag att internationalisera sina verksamheter, 

relationsmarknadsföring är också av stor vikt, speciellt på den industriella marknaden. En 

marknad som ligger nära Sverige och som är attraktiv för svenska företag är den ungerska 

marknaden. Det är även en marknad som enligt litteraturen är relationsfokuserad vilket gör 

det viktigt att beakta relationsmarknadsföringens principer. Detta har lett fram till följande 

problemformulering. 

 

Hur bedrivs svenska företags relationsmarknadsföring på den ungerska marknaden?  

 

Min uppsats har haft en hermeneutisk och induktiv inriktning, att jag har till stor del utgått 

från de enskilda fallen för att finna samband. Jag har till stor de förlitat mig på kvalitativ data 

som jag har insamlat genom telefon och e-post intervjuer, samtidigt som jag även använt mig 

av sekundärdata. De respondenter jag har intervjuat har varit representanter för exportrådet 

och svenska företag på den ungerska marknaden. Det resultat jag kom fram till utifrån mitt 

empiriska material och mina teorier inom relationsmarknadsföring och internationell 

marknadsföring är följande. 

 

Det är viktigt för de ungerska dotterbolagen med informations och sociala utbyten. Företagen 

har även olika stor erfarenhet av den ungerska marknaden som är en internationell marknad. 

Det är viktigt både på den ungerska marknaden, och i företagens praktiska verksamhet med 

personliga kontakter för att stärka relationer och få nödvändig information i företagens 

verksamhet. Sociala relationer och byggande av personlig förtroende är också av stor vikt, 

samtidigt som förhandlingar och affärsuppgörelser kan ta lång tid på den ungerska 

marknaden. Det kulturella avståndet anser inte vara stort och de svenska företagen har anställt 

lokalt. Personliga marknadsföringsmetoder är av stor vikt på den ungerska marknaden och 

företagens praktiska verksamhet, och det är viktigt att vara känd hos motparten vid starten av 

en relation. 
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1. Inledning 
 
Jag har valt att fokusera på relationsmarknadsföring i denna uppsats. Jag är intresserad av att 

studera detta utifrån ett internationellt perspektiv. Hur vanliga är och hur användbara är 

relationsmarknadsföringens principer på den internationella arenan? Jag har fokuserat på den 

ungerska marknaden för att jag finner det vara en växande marknad som borde ha både 

intressanta likheter och skillnader med den svenska marknaden. Detta samtidigt som det är 

intressant marknad på grund av att det är en marknad som anses vara relationsfokuserad, till 

skillnad från den svenska marknaden som är transaktionsfokuserad.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Relationsmarknadsföringens betydelse 
Två dimensioner av det moderna samhälle leder till att relationsmarknadsföring har blivit allt 

viktigare i företagens praktiska verksamhet, först att fokus inte längre ligger på egenskaperna 

hos produkter, tjänster och information, utan istället på vilket nytta de skapar för användaren. 

Den andra dimensionen är trenden mot ett nätverksamhälle med komplexa professionella och 

sociala relationer mellan individerna. Det krävs därför ett nätverks perspektiv vid studier av 

företag och marknader som fokuserar på nätverken mellan individerna. (Gummessons 1996) 

 

Gummessons (sid. 16 1996) definition på relationsmarknadsföring är följande 

”relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum”. Fördelarna med relationsmarknadsföring är att det kan leda till längre och stabilare 

relationer till kunderna och andra intressenter. Detta möjliggör större lönsamhet i relationerna, 

då det oftast är mycket dyrare att rekrytera en ny kund än att behålla en existerande kund 

(Cheverton 2000). Det leder till att det är viktigt för företagen att bygga upp långsiktiga 

relationer som är till gagn för båda parterna (Gummesson 1996). Som Hutt (sid. 11 2004) 

formulerar det, ”att bygga onte-to-one relationer är industriell marknadsförings hjärta”.  

 

Ford (2002) vänder sig mot traditionella marknadsföringsbegrepps användning inom den 

teoretiska diskussionen kring industriella marknadsföring. Det är på grund av att industriell 

marknadsföring ska involvera all personal och det ska finnas ett långsiktigt perspektiv i 

affärsrelationerna och kunden ses som en involverad part. Detta samtidigt som Hutt (2004) 

anser att ”trenden mot tätare relationer eller till och med strategiska partnerskap mellan 

tillverkare och deras leverantörer ökar i många branscher på den industriella marknaden”.  
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Fast långsiktiga och goda relationer inget mål i sig utan det finns alltid ett lönsamhets intresse 

och vissa relationer kan därför behöva avslutas (Gummesson 1996). Ford (1998) tar även upp 

att det inte är nödvändigt för alla företag att skapa nära relationer på den industriella 

marknaden. 

1.1.2 Internationell marknadsföring och relationer 
Albaum (2002) definierar internationell marknadsföring som ”marknadsföring av produkter, 

tjänster och information över politiska gränser”. International marknadsföring är av stor vikt, 

då världen har blivit allt mer globaliserade och international marknadsföring blivit en allt 

större del av människors vardag (Czinkota 2004). På den industriella marknaden finns det 

idag många internationella branscher och marknader som håller på att internationaliseras 

(Hutt 2004). 

 

En faktor som är av stor vikt vid internationell marknadsföring är kulturella skillnaders 

påverkan på marknadsföring (McAuley 2001) (Bradley 2002). På den internationella arenan 

har även samarbete, allianser och ömsesidigt beroende blivit allt mer aktuellt enligt Wesley 

(1999). Han anser även att internationella industriella relationer mellan köper och säljare i 

större grad baseras på ömsesidigt beroende. Det är samtidigt viktigt att beakta att 

internationella relationer kan leda till en högre grad av komplexitet i relationerna.  

 

Kulturella skillnader kan till exempel leda till att det blir svårare att skapa närhet i 

affärsrelationerna (Gummesson 1996). Att beakta kulturella skillnaders påverkan kan även 

vara av stor vikt för att minska osäkerheten och öka förtroendet i en affärsrelation mellan 

företag från olika kulturer. Kulturella skillnader har även stor påverkan på kontakten mellan 

säljare och inköpsansvarig på kundföretaget. De påverkar även långsiktighet och målet med 

relationen. (Usunier 2000) Det är även viktigt att tillräcklig hänsyn tas till individernas egna 

tankar och erfarenheter och den stora roll de spelar vid byggandet av internationella 

affärsrelationer (Usunier 2000) (Gummesson 1996). Att bygga upp lokala affärsrelationer kan 

även det vara en viktig del i att få förståelse för en lokal marknad (Czinkota 2004). 
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1.1.3 Ungerska marknaden 
Affärskulturer kan delas in utifrån om de är transaktionsfokuserade eller relationsfokuserade. 

Personer inom transaktionskulturer är mer uppdragsorienterade medan relationskulturer är 

mer personlighetsfokuserade. Detta samtidigt som det främst handlar om en gradskillnad då 

skapande av relationer är viktiga i alla affärskulturer. (Gesteland 1996) 

Den svenska affärskulturen kan anses vara transaktionsfokuserad medan den ungerska 

kulturen kan anses vara relationsfokuserade. Det kan därför vara viktigt att beakta 

skillnaderna som finns mellan dessa två olika huvudtyper av affärskulturer vid 

marknadsföring mellan Sverige och Ungern. I relationsfokuserade kulturer är det i större grad 

nödvändigt att bygga upp och förvalta ett långsiktigt förtroende, som i stor grad baseras på 

personliga relationer. Det kan även vara viktigt i transaktionsfokuserande kulturer, men det är 

inte av samma betydelse. (Gesteland 1996)  

 

Idag finns det runt 90 svenska dotterbolag etablerade i Ungern, samt 350 till 400 joint 

ventures med svensk inblandning. Den svenska exporten uppgår till 5 miljarder kronor 2005 

och ökade med 10 procent sen föregående år och importen var 6,2 miljarder kronor. Det har 

även under de senaste åren skett en kraftig modernisering av den ungerska industrin och det 

finns en positiv trend för marknaden. Det finns därför en stor potential för svenska företag 

som en till stor del är outnyttjad och svenska företagens relationer till de ungerska redan idag 

är mycket goda. (Exportrådet 2006) Ungerska företag har även generellt en positiv inställning 

till västerländska företag och västerländska produkter anses vara av hög kvalité men att de 

samtidigt är relativt dyra. Detta samtidigt som förtroende för företaget och produkterna är 

nödvändigt för att kunna verka på den ungerska marknaden. (Bakonyi 1994) 

1.2 Problemdiskussion 
Relationsmarknadsföring har blivit allt mer aktuell inom den vetenskapliga diskussionen, och 

fördelarna för ett företag att vårda och bygga upp långsiktiga relationer till kunderna har 

betonats allt mer i litteraturen. På den industriella marknaden är detta speciellt viktigt, då det 

ofta är viktigt med ett långssiktigt perspektiv. Detta samtidigt som internationell 

marknadsföring har blivit allt viktigare, i den teoretiska diskussionen och i företagens 

praktiska verksamhet. Långsiktiga relationer och förtroende kan vara av stor vikt i 

internationella relationer. Internationell relationsmarknadsföring har därför blivit allt viktigare 

i företagens verksamhet. Personliga kontakter och sociala relationer kan även vara av stor 

vikt, att det har stor betydelse för att bygga upp förtroende mellan två skilda affärskulturer.  
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Ungern är en växande och allt mer modern marknad som ligger geografiskt nära och en 

marknad som är positiv till svenska företag. Det finns därför en stor potential för svenska 

företag som enligt Exportrådet (2006) till stor del är outnyttjad. Enligt Gesteland (1996) är 

den ungerska marknaden transaktionsfokuserade och skapandet av förtroende är av stor vikt. 

Jag finner det därför vara intressant att studera internationell relationsmarknadsföring i 

Ungern. Det jag finner av största intresse att undersöka i denna uppsats är hur svenska 

företags agerande på och inställning till den ungerska marknaden är jämfört med hur den 

beskrivs i empiriska och teoretiska källor.  

1.3 Problemformulering 
Hur bedrivs svenska företags relationsmarknadsföring på den ungerska marknaden?  

1.4 Syfte 
Syftet är att genom studier av svenska företags erfarenheter och andra källor få en bild av hur 

svenska företagens relationsmarknadsföring bedrivs på den ungerska marknaden. Både vad 

som är typiskt för marknaden som hur företagen bedriver sin verksamhet på marknaden. 

1.5 Avgränsningar 
Jag har avgränsat mig till svenska företags som har dotterbolag på den ungerska marknaden. I 

denna uppsats har jag har även valt att avgränsa mig till företag som till största delen är 

verksamma på den industriella marknaden. 

1.6 Teoretisk relevans 
Det finns redan många studier om relationsmarknadsföring och internationell marknadsföring 

och dess betydelse på industriella marknaden, samt forskningar som kombineras dessa två 

fält. Fast det finns inte alltför många engelskspråkiga och än färre svenska undersökningar av 

internationell marknadsföring och relationsmarknadsföring på den ungerska marknaden, de 

undersökningar som finns är även relativt gamla. Jag anser därför att det är intressant att göra 

en nyare undersökning och även då från ett svenskt perspektiv. 

1.7 Praktisk Relevans 
Jag har redan beskrivit att den ungerska marknaden är en marknad med potential för svenska 

företag, det är även en marknad som har blivit alltmer aktuell genom EU-inträdet. Det är nog 

därför intressant för företag som planerar att etablerar sig på den ungerska marknaden, att få 

förståelse för den ungerska marknaden och hur andra svenska företag bedriver sin verksamhet 

på marknaden. 
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2. Metod 
Jag kommer i denna uppsats ha en hermeneutisk och kvalitativ inriktning. Uppsatsen kommer 

även ha ett induktivt angreppssätt, att jag utgår från de enskilda fallen. Jag kommer att 

insamla mina primärdata genom intervjuer med marknadsföringsansvariga från svenska 

företag verksamma på den ungerska marknaden. Sekundärdata kommer även att vara viktigt i 

denna uppsats, då det ger mig en mer generell bild av den ungerska marknaden. Slutligen 

utgår jag från Ödmans tre kriterier för att uppnå trovärdighet i uppsatsen. Jag börjar dock 

metoden med att beskriva förförståelsen betydelse för uppsatsen. 
: 

2.1 Förförståelse 

2.1.1 Metodteori  
Förförståelse är forskarens tidigare erfarenhet, kunskap och insikt i problemet. Forskarens 

förförståelse består både av tidigare personliga erfarenheter som yttre erfarenhet som 

forskaren har tagit del av genom till exempel föreläsningar och vetenskaplig litteratur. 

Förförståelsen kan även delas in i tre delar, först generell kunskap som är teorier och 

modeller. Det kan även vara specifik kunskap om problemområdet som vilka sociala 

relationer samt mekanismer och särdrag som finns inom undersökningsområdet. Forskaren 

personliga egenskaper har även en påverkan till exempel intuition, kreativitet och sociala 

färdigheter. (Gummesson 2000) 

2.1.2 Betydelse för min uppsats 
Min förförståelse från mina tidigare studier i marknadsföring kommer därför att vara viktigt, 

för genom mina tidigare studier har jag fått en inblick i marknadsföring och specifikt för 

denna uppsats internationell marknadsföring och relationsmarknadsföring. Detta kommer att 

påverka hur jag söker teoretisk och empirisk information till denna uppsats, samtidigt som det 

påverkar vilka författare som jag i största grad baserar uppsatsen på. Jag har som exempel i ett 

tidigt stadium av uppsatsen utgått från teorier som jag har tidigare erfarenheter som 

Gummesson och Czinkota  
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Min förförståelse påverkar även hur jag bedriver vetenskaplig forskning och hur jag 

presenterar resultaten av denna, som att valet av en hermeneutisk ansats baseras delvis på 

mina tidigare goda erfarenheter av att använda denna ansats. Jag har även personligen umgåtts 

med personer från andra kulturer vilket har gett mig en förståelse för likheter och skillnader 

mellan kulturer. Detta samtidigt som jag har en viss inblick i den ungerska kulturen från en 

vän med ungersk bakgrund. Jag har alltså sammanfattningsvis främst nytta av tidigare 

generell kunskap och mina personliga egenskaper. 

2.2  Empirisk ansats 

2.2.1 Hermeneutiken 
Hermeneutiken sätter tolkning och skapandet av förståelse i centrum och forskarens roll är att 

skapar ömsesidig förståelse genom tolkningar av mänskligt språk och handlingar. Inom 

hermeneutiken är det viktigt att forskarens egen förståelse, tankar och erfarenheter bli en del 

av forskningsprocessen. Den hermeneutiska forskaren sätter helheten i relation till delarna och 

pendlar i sitt perspektiv mellan delarna och helhet för att uppnå fullständig förståelse. (Patel 

1994) 

 

2.2.2 Kvalitativa undersökningar 

Kvalitativa undersökningar fokuserar på att skapa helhetsförståelse genom att finna samband 

mellan olika fenomen och att finna den underliggande betydelsen. Kvalitativa undersökningar 

har ingen övergripande hypotes som begränsar forskarens perspektiv utan det är forskarens 

egna subjektiva förmåga att förstå och tolka som begränsar. Kvalitativa undersökningar 

baserar ofta på kvalitativ data som till exempel ord och bilder, det kan samtidigt vara 

nödvändigt att även använda kvantitativ data som siffror och statistik. I kvalitativa 

undersökningar kan det vara lämpligt att använder triangulering som innebär att forskaren 

använda olika typer av data och insamlingstekniker för att ge en tydlig bild av 

problemområdet vid kvalitativa uppsatser. (Chirstensen 2001)  
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2.2.3 Positivism och Kvantitativa undersökningar 

Positivismen försöker att endast ha en yttre och helt objektiv relation till forskningsobjektet. 

För att genom denna objektivism skapa övergripande teoretiska strukturer genom 

framställande av generella lagar om orsak och verkan som är huvudsyftet med forskningen. 

Positivismen studerar objekt som är direkt mätbara och observerbara. (Patel 1994) I 

kvantitativa undersökningar studeras specifika fenomen utifrån en förutbestämd hypotes. 

Kvalitativa undersökningar syfte är att finna samband mellan variablar och de utgår ofta från 

kvalitativ data. (Chirstensen 2001) 

2.2.4 Betydelse för min uppsats 
Jag kommer att i denna uppsats övergripande ha en hermeneutisk och kvalitativ ansats, på 

grund av att jag finner det vara mest lämpligt för syftet med denna uppsats. Jag kommer även 

i denna uppsats utgå från kvalitativ data för att få en bild av den ungerska marknaden. Därtill 

kommer jag till stor del utgå från min empiri och jämföra den med de existerande teorierna. 

Tolkning och förståelse av mina data är därför viktigt, att jag tolkar mitt empiriska material 

utifrån min teoretiska referensram. Jag kommer även att se mina tidigare erfarenheter och 

förståelse som en tillgång i stället för en belastning.  

  

Triangulering kommer även vara av stor betydelse. Jag kombinerar därför olika former av 

kvalitativ data. Jag använder därmed olika insamlingstekniker och intervjuar personer med 

olika bakgrund och erfarenheter och komplimenterar mina primärdata med sekundärdata Jag 

får därigenom både en generell bild av situationen på den ungerska marknaden, samtidigt som 

jag får en inblick i några svenska företags specifika situation.  

2.3 Det induktiva synsättet 

2.3.1 Metodteori 
Den empiriska induktionen utgår från det enskilda fallet för att komma fram till allmänna 

slutsatser. Detta till skillnad från deduktion som utgår från en redan existerande teori för att 

analysera det enskilda fallet. (Stigendal 2002) Molander (1983) ger ett exempel på induktion 

att om forskaren vid ett flertal tillfällen och fall upptäcker ett samband mellan A och B kan 

denna därmed komma fram till slutsatsen att det finns ett generellt samband mellan dessa.  
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2.3.2 Betydelse för min uppsats 
Jag finner det lämpligt att ha ett induktivt synsätt på grund av att jag utgår från kvalitativ data 

och har en hermeneutisk. Det är utifrån mina empiriska data som jag kan komma fram till 

slutsatser men som också kopplas till existerande teorier. Jag använder alltså existerande 

teorier och kommer att bli influerade av dessa, dock ser jag dom som endast en del av att 

skapa förståelse.  

2.4 Primärdata  

2.4.1 Metodteori 
Intervjuer är en effektiv metod för insamling av data (Eneroth 1984). Det finns även andra 

insamlingsmetoder av kvalitativ data som observation som är studier av fenomen i dess 

naturliga miljö. Enkäter är ett annat exempel på kvalitativ data, där respondenten får välja 

mellan färdiga svar eller svara med ord på en skriftlig sammanställning av frågor. 

(Christensen 2001)  

 

Intervjuer brukar göras personligen men de kan även göras via till exempel telefon. Vid 

intervjuer är det viktigt att göra vissa avväganden som vilka som ska intervjuas, för att få den 

data som behövs för undersökningen. Det är även av stor vikt att tänka igenom valet av frågor 

och upplägget på frågorna. Intervjuer kan delas in efter graden av standardisering, om det går 

att förändra svaren efter den enskilda respondentens svar. Det kan även skilja i graden av 

strukturering mellan intervjuer, hur fritt respondenten kan svara på frågorna. Frågorna som 

ställs skall inte vara alltför långa, ledande eller dubbelbottnade. (Patel 1994) 

 

Vilka som ska ingå i undersökning kan bestämmas genom slumpmässigt urval eller icke 

slumpmässigt urval. Slumpmässigt urval används ofta i undersökningar med många 

respondenter för att få ett representativt urval av populationen. Icke slumpmässiga urval är till 

exempel snöbollsurval, där respondenten rekommenderar andra potentiella respondenter. Ett 

annat vanligt urval är strategisk urval, när forskaren själv bedömer vilka som ska ingå i 

undersökningen. Det kan finnas olika typer av strategiskt urval som heterogent, homogent 

samt att forskaren väljer extrema fall. (Christensen 2001) 
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2.4.2 Betydelse för min uppsats 
Intervjuer kommer vara en viktig del av mina empiriska studier, på grund av att de ger mig en 

viktig inblick i praktisk relationsmarknadsföring på den ungerska marknaden. Jag har på 

grund av praktiska skäl valt att endast göra opersonliga intervjuer, via telefon och e-post. För 

telefonintervjuerna kommer jag ha en låg grad av standardisering och strukturering. Jag 

kommer därför att anpassa mig efter respondenternas svar och respondenterna får utveckla 

sina svar. För mina e-post intervjuer kommer jag inte ha möjlighet att anpassa mig efter 

respondenternas svar. Jag kommer dock eventuellt ändra frågorna efter hur tidigare intervjuer 

har gått. För utformning av mina frågor har jag även tänkt på att inte ha långa, ledande eller 

dubbelfrågor. Jag har även bifogat den frågemall som jag har använt som utgångspunkt som 

bilaga 1.  

 

I denna uppsats har jag valt att ha ett strategiskt urval, först väljer jag att intervjua person med 

en mer generell bild av den ungerska marknad, Joakim Bergman på Exportrådet. Jag väljer 

sedan att intervjua marknadsansvariga för svenska företaget i Ungern, och får därigenom en 

djupare förståelse för de enskilda företagens situation. Jag försöker även få ett bredd i mitt 

urval genom att intervjua representanter från företag som både har varit etablerade lång och 

kort tid på den ungerska marknaden samt med olika stor verksamhet. 

2.5 Sekundärdata 

2.5.1 Metodteori 
Sekundärdata kan definieras som data som har samlats in vid ett tidigare tillfälle med ett annat 

syfte och i en annan kontext. Användandet av sekundärdata är därför mest lämpligt i början av 

en undersökning. Detta speciellt för att bygga upp en grundläggande kunskap och insikt i det 

som ska undersökas. Sekundärdata kan ge idéer om alternativa metoder för att samla in data 

och även jämföras med primärdata för att öka tillförlitligheten. (Christensen 2001) Det är 

dock viktigt att beakta att den som har utfört den ursprungliga undersökningen har lagt in sina 

egna tolkningar, teoretiska perspektiv och vetenskapliga innebörd i de insamlade data. Det är 

därför viktigt att beakta relevansen och korrektheten i sekundärdata materialet. (Eneroth 

1984)  
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2.5.2 Betydelse för min uppsats 
Sekundärdata kommer vara ett viktigt komplement till mina primärdata. Detta genom att 

dessa data kan ge en överblick över den ungerska affärskulturen som jag inte kan få genom 

mina primärdata. Sekundärdata kan även vara ett komplement till teorierna, för att det kan 

uppstå svårigheter att finna teorier om den ungerska marknaden. Jag kommer att söka data 

från både tryckta källor, vetenskapliga artiklar och internet, och mina sekundärdata kommer 

att vara kvalitativa data precis som mina primärdata. Sekundärdata är även viktigt på grund av 

trianguleringens betydelse för denna uppsats.  

2.6 Kriterier för hermeneutisk forskning 

2.6.1 Metodteori 
I de flesta vetenskapliga undersökningar presenterar forskaren hur han ska uppnå reliabilitet 

och validitet i rapporten. Enligt Christensen (2001) är reliabilitet att undvika slumpmässiga 

fels påverkan och validitet att mäta det som avses. Jag har istället valt att utgå ifrån Ödman 

som presenterar tre huvudkriterier för att uppnå hög tillförlighet i hermeneutiska uppsatser. 

Jag har gjort detta val på grund av att det kan vara lämpligt att använda alternativa begrepp 

som inte är kopplade till positivismen. Ödmans indelning är även intressant och relevant för 

min uppsats. Det första kriteriet Ödman presenterar, är att forskarens tolkningsstruktur på ett 

logiskt sätt hänger samman. Detta kriterium kan kontrolleras genom att uppnå en inre logik i 

uppsatsen, att forskarens olika tolkningar inte motsäger varandra eller går emot dennes 

huvudtolkning.  

 

Det andra kriteriet är att tolkningar och tolkningssystemet ska vara kopplade till 

tolkningsobjektet. Utifrån detta kan två krav ställas det första att forskarens tolkningar ska 

kunna förklara fenomenet, det andra mer strikta kravet är att det ska vara den enda teorin som 

förklarar fenomenet.  (Ödman 1994) 

 

Det tredje och sista övergripande kriteriet är hur forskaren förmedlar och skapar förståelse av 

ett fenomen. Att den framlagda uppsatsen har ett klart inre sammanhang samt att det ger 

mottagaren referenser till sin egen situation. Detta kan uppnås genom att forskaren skapar 

enkelhet och tydlighet i sin språkliga kommunikation med läsaren. Det är även av stor vikt att 

beakta hur förförståelsen påverkar uppsatsen och att denna påverkan beskrivs. Det är även av 

stor vikt att vederhäftighet och god dokumentation uppnås i uppsatsen. (Ödman 1994) 
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2.6.2 Betydelse för min uppsats 
Jag kommer att sträva efter att skapa inre logik där mina tolkningar överensstämmer med 

varandra, att jag försöker sammanlänka mina olika typer av data. Det är samtidigt intressant 

om jag kan se skillnader mellan till exempel företagens erfarenheter och vad teorierna och 

sekundärdata beskriver.  Jag ska sträva efter att i min uppsats förmedla och skapa förståelse 

för fenomenet svenska företags relationsmarknadsföring i Ungern. Jag ska därför ge en bild 

av svenska företags praktiska marknadsföring i Ungern. Denna bild kan jag sedan jämföra 

med sekundärdata och rådande teorier inom detta område. Min uppsats kommer därför att 

förmedla både den rådande diskursen, samt bedöma denna utifrån några företags praktiska 

erfarenheter. 
 

Det kommer även att vara viktigt att försöka uppnå tydlighet och enkelhet i mitt språk. Jag 

utgår dock från att läsaren har viss förförståelse för marknadsföring, alltså kommer jag inte 

utförligt beskriva grundläggande marknadsföringsbegrepp. Min egen förförståelse kommer att 

påverka skrivandet av denna uppsats, jag har därför noga presenterat förförståelsen påverkan 

under stycket 2.1. Jag kommer även att sträva efter god dokumentation i denna uppsats, 

genom att jag har både tydliga källhänvisningar och en överskådligt och utförlig 

källförteckning.  

2.7 Insamling av min teori 
Jag kommer i denna uppsats i främst använda mig av böcker som teoretiska källor. Jag 

kommer även att främst söka litteratur på Växjö Universitetsbibliotek och genom fjärrlån.  

Detta samtidigt som jag även kommer att begagna mig av vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

kommer jag främst att hitta genom olika databaser som Business Search Elite. 
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3. Teori 
I mitt teorikapitel har jag fyra huvuddelar först interaktionsmodellen, som på ett bra sätt 

presenterar komplexiteten i företagen interaktion med andra företag. Jag tar sedan upp 

personliga kontakter betydelse inom marknadsföringen, till exempel för att kunna få viktig 

information och skapa sociala band. Den tredje delen tar upp avstånd, där jag som lämpligt är 

för denna uppsats fokuserat på det kulturella avståndet. Jag avslutar med teorier om hur det 

kulturella avståndet bör hanteras.  

3.0.1 Relationsmarknadsföringens innebörd och betydelse 
Gummessons (1996 sid. 16) definition på relationsmarknadsföring är följande 

”relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum”. Det tre central begreppen inom relationsmarknadsföring är relationer, nätverk och 

interaktion. Den relation som beaktas mest i relationsmarknadsförings teorier är relationen 

mellan säljare och kund. Samtidigt betonas komplexiteten och variationen i de relationer som 

existerar inom affärslivet, vilket leder till att det även är viktigt att ha ett nätverksperspektiv. 

Det är samtidigt viktigt att beakta interaktionen, hur de olika parterna agerar och samspelar 

med varandra. Långsiktigt samarbete och att alla parter får vinning av relationer är en väldigt 

viktig del av relationsmarknadsföringen. Detta samtidigt som långsiktighet i sin tur leder till 

effektivare relationer, men kräver dock i skiftande grad anpassning till motpartens behov.  

(Gummesson 1996) Enligt Kotler (2003) leder relationsmarknadsföring till minskade 

kostnader och tid som läggas på förhandlingar.  

3.1 Interaktionsmodellen 

 
Modifierad utifrån (Håkansson 1982) Figur 2.1 sid. 15 och Figur 2.2 sid. 24 

Leverantör Kundföretag

Interaktionsprocesser 
Varu-, information- finansiella-, sociala 

utbyten och relationsskapande 

Egenskaper 
& 

Individer 

Egenskaper 
& 

Individer 

Atmosfär

Miljö

Integrerande parter
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3.1.1 Interaktionsprocessen 
Interaktionsprocessen består först av fyra episoder, varav de två första är utbyten av varor och 

finansiella medel. Parterna överför även information i varierande mängd och detaljnivå. 

Informationen kan både vara personlig och opersonlig och variera i formalitet. Sociala utbyten 

spelar en stor roll för att minska osäkerheten i en relation. Detta kan vara speciellt viktigt om 

det finns ett kulturellt avstånd eller om kunskapen om varandra är liten hos parterna. 

Kortsiktigt minskar sociala utbyten även de problem som kan uppkomma mellan utbytena och 

på långsikt ökar de gradvis banden mellan företagen. Framgångsrika sociala utbyten 

tillsammans med de andra utbytena stärker även förtroendet mellan parterna. Detta leder till 

skapande av mönster av interaktioner och roller mellan företagen. Det är den andra delen av 

interaktionsprocessen, relationsskapandet som kan leda till långsiktiga relationer Detta 

samtidigt som det sker anpassning till varandras behov. (Håkansson 1982) 

3.1.2 Integrerande parter och atmosfär 
De integrerande parterna har även en betydelse för interaktionen. Teknologiska faktorer är 

ofta av stor betydelse på den industriella marknaden, att parternas teknologiska processer 

knyts samman. Organisationernas storlek, struktur och strategier har även det en betydelse, till 

exempel att ett stort företag har större möjlighet att dominera kunderna. Organisationens 

erfarenheter har även det en betydelse, speciellt för hur lämpade företaget är att hantera en 

marknad, vilket även kan påverka viljan att internationalisera verksamheten. Individerna i 

relationen har också en betydelse, i de enklaste relationerna är endast två individer inblandad, 

säljare och inköpare. Fast ofta är många fler individer involverade och de utbyter information 

och bygger upp relationer och sociala band. Detta kan ha stor påverkan på relationens 

hållbarhet och individuella erfarenheter kan leda till förutfattade åsikter om motparten som 

genomsyrar hela företaget. (Håkansson 1982) 

 

Atmosfären har även det en betydelse, hur stämningen generellt är i relationen. Det finns två 

dimensioner som kan göra det lönsamt för företaget att ha nära relationer. Först den 

ekonomiska dimensionen att nära samarbete kan minska företagets transaktionskostnad, 

genom effektivisering av distribution, förhandlingar och administration. Den andra dimension 

är produktionskostnaden som kan minska genom anpassning. (Håkansson 1982) 
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3.1.3 Interaktionsmiljö 
Marknadsstrukturen har en påverkan, till exempel om marknad kan ses som nationell eller 

internationell och hur många potentiella partners som det finns. Hur föränderliga relationerna 

och marknaden är har en påverkan på hur bra det är med nära samarbeten. För att på en 

marknad med snabba förändringar kan närhet både skapa trygghet och möjliggöra anpassning 

samtidigt som de kan låsa fast företaget vid relationer som inte är lönsamma på en förändrlig 

marknad. (Håkansson 1982) Detta kan kopplas till Gummesson (1996) som anser att 

långsiktiga och goda relationer inte är ett mål i sig utan ett lönsamhets intresse måste finnas 

med.   

 

Hur internationell försäljnings- eller inköpsmarknaden är har också en betydelse, då det 

påverkar parterna intresse av att internationalisera sina verksamheter. Position i 

tillverkningskanalen har också en påverkan, att det kan ske en indirekt påverkan från de andra 

distributionsleden. Sociala systemet runt omkring en relation har en betydelse och detta gäller 

speciellt i internationella relationer. Till exempel kan generaliserande attityder ha en 

påverkan, till exempel hur pålitliga företag från ett specifikt land anses vara. (Håkansson 

1982) 

3.2 Personliga kontakters roll 

3.2.1 Personliga kontakters betydelse 
Industriell marknadsföring innebär ofta mer komplexa och varierande kontakter med 

kunderna än konsumentmarknadsföring. Det är på grund av att krävs ett stort antal 

interaktioner mellan företagen för att kundföretag ska kunna ta sig till produkt och services 

erbjudanden. Många av interaktionerna är samtidigt inte rena marknadsföringsaktiviteter och 

hanteras av andra avdelningar än säljare och marknadsföringsavdelningen. (Ford 1998)  

 

Det är därför viktigt att alla medarbetare ska bli delaktiga i marknadsföringen, genom att dela 

in medarbetarnas roller i marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid. För att det 

leder till att all personal blir ansvarig för marknadsföringen. Företagen är även uppbyggda av 

individer och därför bör industriell marknadsföring föras ner på individnivå. Det leder till att 

marknadsföringen och försäljningen blir mer komplicerat, då många individer är involverade i 

en affär. Den månghövdade leverantören och köpare befinner sig i ett komplex nätverk av 

relationer, vilket därför kräver långsiktig planering och informationsinsamlande i 

marknadsföring för att kunna få kunskap om nätverket (Gummesson 1996)  
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Personliga kontakter är enligt (Ford 1998) viktigt både för att minska den egna företags 

osäkerhet som kundföretagets. Interaktionen är nödvändigt för att relevant information kan 

förmedlas mellan företagen, personlig försäljning kan därför säga vara det centrala i 

hanteringen av kundrelationer. Detta nämner även Håkansson (1997), att relationer mellan 

företag är ofta baserade på informella bindningar, dessa bindningar kan vara av stor vikt för 

att stärka relationen och skapa långsiktighet. Social interaktion spelar en stor roll då även 

subjektiva värderingar, personliga band och övertygelse har en stor roll i byggandet av 

relationer. Skapande av personliga nätverk mellan individerna i affärsrelationer har även stor 

betydelse för långsiktigheten i relationerna.  

3.2.2  Roller 
Det finns olika viktiga roller i de personliga relationerna mellan leverantören och 

kundföretaget. Hur vikiga dessa roller är och hur vanliga de här beror på företagen och de 

enskilda relationerna. För företaget kan vissa roller som sociala skapa problem om de inte 

kontrolleras, samtidigt som alltför strikt kontroll kan göra att fördelarna med relationerna 

minskar. (Ford 1998) 

 

• Informationsöverföringsroll Ömsesidigt förtroende gör att konfidentiell information 

kan förmedlas. Viktig marknads- och teknologisk feedback kan därmed förmedlas till 

båda parterna. 

• Förhandling och anpassningsroll, att den personliga kontakten kan skapa en kontext 

där förhandling kan ske med fokus på ömsesidig anpassning.  

• Krishanteringsförsäkransroll till exempel mellan beslutsfattare hos de båda parterna. 

Dessa roller kan verka sakna någon direkt funktion men de kan vara av stor vikt för att 

kunna klara av kriser, som till exempel risken att det sker ett byte av leverantör. 

• Sociala roller kan inte heller de alltid ha någon reell företagsmässig betydelse, utan det 

kan endast fylla ett socialt behov. Det kan dock gynna företaget genom skapandet av 

att starka band skapas till kundföretaget, men även gå emot företags intresse om till 

exempel säljare börjar identifiera sig mer med kundföretaget. 

• Egoförstärkningsroll, är att säljarna försöker stärka sin egen position inom det egna 

företag genom att skapa band med personer med hög status i kundföretag som inte har 

en direkt roll i de existerande relationerna. (Ford 1998) 
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3.2.3 Personlig försäljning 
Den främsta fördelen med personlig försäljning är att detta innefattar direkt kommunikation 

med kunden, vilket gör att budskapet kan bli formulerat efter kundens respons. Säljaren kan 

även kommuniceras större och mer detaljerad information än vid andra 

marknadsföringsverktyg. Personlig försäljning är speciellt lämpligt vid försäljning av tekniskt 

komplexa produkter och när den potentiella marknaden består av få kunder och/eller då de 

enskilda kundernas inköp är stora. De mål som sätts upp för säljaren kan till exempel vara att 

skapa lojalitet mellan företag, vinna nya kunder, informera om företagets produkter samt att 

samla in marknadsinformation. (Boyd 2002)  

 

Trovärdighet är ett grundläggande krav för att kunna bygga förtroende i en affärsrelation, och 

måste skapas på ett personligt och organisatoriskt plan. På det personliga planet påverkas en 

säljares trovärdighet av sin egna fysiska status och beteende attribut. (Usunier 2000) Den 

personliga förbindelsen mellan till exempel en säljare och inköpare, kan vara en viktig orsak 

till att företag inte byter leverantör. Det är på grund av att det utvecklas starka sociala 

bindningar mellan individer i de två företagen som har en långvarig relation till varandra, där 

banden kan vara svåra att bryta. (Lindgren 1988) Det är dock viktigt att beakta att de sociala 

bindningarna även kan skapas utanför marknaden till exempel genom gemensam uppväxt, 

familjeband, vänskapsband och gemensam religion och/eller etnisk tillhörighet. (Gummesson 

1996) 

3.3 Avstånd 

3.3.1 Avstånden som existerar mellan företag 
Osäkerheten i relation påverkas även av avståendet mellan företagen, det finns fyra stycken 

avstånd mellan företag och storleken på dessa har ofta betydelse för graden av osäkerhet i 

relationen. Social interaktion mellan individer kan ofta vara det enda sätt att minska dessa 

avstånd.  (Ford 1998) 
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• Socialt avstånd, minskar om individerna i de två organisationer känner till och är 

bekväma med varandra sätt att tänka och arbeta 

• Teknologiskt avstånd är skillnader i produkter och produktkapacitet mellan de två 

olika företagen. Detta innefattar även skillnader i teknisk förståelse för de produkter 

som är involverade i köpet 

• Tidsavstånd som är tiden mellan förhandling och leverans av varan.  

• Kulturellt avstånd är hur mycket normerna och värderingar i de två företagen skiljer 

sig åt, på grund av deras ursprung. Nationella stereotyper kan vara vanligt om 

företagen inte har god kunskap om varandra. (Ford 1998) 

3.3.2 Kulturella avstånd 
Detta tar även (Gummesson 1996) upp, att kulturella skillnader påverkar även den uppfattade 

närheten i en affärsrelation för trots fysik närhet mellan två marknader kan kulturella 

skillnader leda till en stor uppfattad distans. Detta är på grund av att kultur har en stor 

påverkan på ett företags verksamhet, till exempel när det gäller ledningsfrågor som hur ett 

problem definieras och identifieras (McAuley 2001). Kulturen kan även ha en stor påverkan 

på hur svårt det är att ta sig in på en marknad och till exempel bli underleverantör åt ett lokalt 

företag. I vissa kulturen är det väldig lätt att komma in på en marknad men också lätt att mista 

sin marknadsposition. Detta till skillnad från andra marknader där det är svårt att komma in, 

men när man väl är inne är relationerna ofta långvariga. (Gummesson 1996)  

 

Vid internationell marknadsföring spelar kultur en stor roll vid interaktionen med andra 

individer och vid valet av marknadsföringsmetoder (Tufvesson 1996). När ett företag 

internationaliserar sin verksamhet skapas därför ett behov att anpassa normer och beteende till 

omvärlden. Lewis (1997) skiljer även på främmande kulturer och vänligt sinnade kulturer. De 

vänligt sinnade kulturerna har större likheter med den egna kulturen och det finns därför 

större acceptans för de kulturella skillnader som ändå existerar.  

 

Det går att dela in olika kulturer utifrån om de är hög kontextuella eller låg kontextuella, hur 

mycket omgivande faktorer påverkar till exempel kommunikationen. I hög kontextuella 

kulturen läggs större vikt på om en individ uppfattas tillhöra samma grupp, en annan skillnad 

är att i hög kontextuella kulturer är överordnade ansvariga för de underlydandes handlingar. 

Detta medan det i låg kontextuella kulturer är mer vanligt att varje individ i organisationen 

ansvarar för sina egna handlingar. (Hall 1989) (Hofstede 1991)  
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Gesteland (1996) anser att den stora skillnaden mellan världens olika affärskulturer är om de 

är transaktionsfokuserade eller relationsfokuserade. Personer inom transaktionskulturer är mer 

uppdragsorienterade medan personer i relationskulturer är mer personlighetsfokuserade. Det 

handlar dock främst om en gradskillnad då skapande av relationer är viktiga i alla 

affärskulturer. Det kan ändå ha en stor påverkan för om en affärsuppgörelse ska bli lyckad, att 

det som exempel inte fungerar att direkt börja diskutera affärer i relationsfokuserade kulturer. 

I relationsfokuserade kulturer kan därför till exempel mässor vara ett bra sätt att skapa den 

första kontakten, för att det är ett forum där det går att vara fokuserade på att skapa nya 

affärer.   

3.4 Hantering av kulturella skillnader 
Albaum (2002) definition av internationellmarknadsföring är att det är marknadsföring av 

produkter, tjänster och information över politiska gränser. Internationell marknadsföring 

inkluderar samma element som nationell marknadsföring som planering, promotion, 

distribution och försörjning av produkter, tjänster och information till mellanhänder och 

slutkonsumenter.  

3.4.1 Organisationsnivå 
Anpassning av produkter och processer till lokala marknader är det bästa tecknet på företagets 

engagemang för marknaden. Det finns ett behov av globala, regionala och även lokala 

produkter, men detta utifrån en enhetlig strategi för marknadsutveckling. Att företag överför 

framgångsrika arbetsmetoder mellan olika regionala enheter är av stor vikt speciellt mellan 

marknader med kulturella likheter. Det effektiviserar även företagets regionalisering och 

globaliseringar och skapar samhörighet mellan olika nationella branscher. (Czinkota 2004) 

 

Ett företag kan utifrån sin internationella marknadsföringsfilosofi klassificeras i fyra grupper. 

Först etnocentriska företag som fokuserar på hemmamarknaden och där beslut oftast baseras 

på hemmamarknadens standard. Polycentriska företag där de lokala företrädarna anses veta 

vad som är det bästa agerande på sina egna lokala marknader. Dessa företag värderar också 

lokal identitet på de lokala bolagen. Regioncentriska företag som försöker att tillägna sig 

skalfördelar genom ett regionaltfokus. Det finns även geocentriska företag med globaltfokus 

där både huvudkontor och lokalkontor ser sig själva som en del av global organisationsenhet. 

(Tufvesson 1996)  
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Att företaget blir delaktig i den lokala kulturen och visar respekt för lokala sedvänjor är 

viktigt, på grund av att det kan leda till bättre lokal acceptans för företaget och bättre moral 

hos de lokala medarbetarna. Det leder även till att företag får en djupare förståelse av 

marknaden och även minskar risken att företaget ofrivilligt fjärmar sig från de lokala 

intressenterna. (Czinkota 2004) Att finnas fysiskt nära en marknad kan även leda till mental 

och emotionell närhet till parterna på marknaden (Gummesson 1996).  

 

Det är viktigt att bygga upp relationer med marknadens unika intressenter och även att 

företaget har ett långsiktigt perspektiv i detta arbete. För under marknadsutvecklingsprocessen 

kan lokala relationer vara ovärderliga för företags tillväxt och för att kontrollera politiska 

risker. Det kan även vara viktigt att rekrytera lokala anställda för att få kunskap om den lokala 

kulturen. Att växa med den lokala marknaden kan vara den bästa metoden för att få förståelse 

för en lokal marknad, till exempel genom att företaget bygger upp ett lokalt humankapital och 

lokala affärsrelationer. (Czinkota 2004)  

3.4.2 Personligt plan 
Förståelse kan inte skapas mellan företag utan det skapas istället mellan individerna i 

organisationen (Nynäs 1996). En individ i ett samhälle är simultant medlem av flera olika 

grupper samtidig, de grupper en individ kan vara del av beror på nationalitet, etnicitet, 

religion, kön, ålder, klasstillhörighet och anställning (Hofstede 1991). I många kulturer gör 

kunderna inte affärer med okända och även i kulturer där affärer görs med okända är det en 

viktig konkurrensfördel att vara känd och omtyckt av kunden, vilket även gäller i 

västerländska länder. För även där kan den personliga relationen och sociala nätverk spela en 

viktig roll, det finns samtidigt skillnader mellan vilka personliga attribut som kommunicerar 

trovärdighet i olika kulturer. (Hollensen 2001) 

 

Det huvudsakliga målet för säljarens vid argumentation med kunden vid en köpsituation, kan 

variera mellan olika kulturer.  I vissa fall prioriteras ett kortsiktigt perspektiv medan andra 

affärskulturer fokuserar på långsiktighet. Vid det senare fallet är säljaren känslig för kundens 

behov och ibland villig att släppa en affär om det är gynnsamt för den långsiktiga relationen. 

Det kan även finnas stora skillnader i vad som uppfattas som effektivt, till exempel konkreta 

mål som försäljningsantal och nya kunder eller subjektiva mål som nöjda kunder och bra 

moral i försäljningsteamet. (Usunier 2000) 
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Det kan även uppstå problem i en interkulturell försäljningssituation med att finna 

nyckelpersoner i en organisation och att skapa en relation med dessa. Till exempel kan en 

säljare ha problem med att skapa en god relation med beslutsfattare i vissa kulturer, om han 

uppfattas ha en mycket lägre status. Att skapa trovärdighet i relation kräver även förståelse för 

de komplexa regler som existerar i relationerna mellan individer. (Usunier 2000) 

 

Det är även viktigt att beakta att smådetaljer kan vara av stor vikt i inledning av en ny relation 

när parterna inte har tillräcklig information om varandra, detta speciellt vid interkulturella 

affärer. Maktdistansen i en kultur har stor påverkan på organisationsstrukturen inom företagen 

och därigenom även på inköpen. Stor maktdistans leder till mer centraliserade beslut vilket 

gör att det blir viktigt för säljaren att komma i kontakt med ledningen även vid mindre inköp. 

Till skillnad mot länder med lägre maktdistans där företag är mer decentraliserade, och där 

kontaktnivån avgörs av värdet på försäljningen. (Usunier 2000) I många kulturer är det även 

viktigt att säljaren ger intryck av att var tillgänglig för motparten och välkomna kontakt 

(Nynäs 1996). 

 

Precis som i de flesta kulturer utanför de nordiska och anglosaxiska länderna är 

relationsskapande och kontaktskapande av stor vikt för många företag i den ungerska 

affärskulturen. Detta kan leda till att det är nödvändigt att ha de rätta kontakterna och 

referenserna för att kunna börja en förhandling. Det är även av stor vikt att vårda relationerna 

genom frekventa personliga möten och telefonsamtal hos kundföretaget. Den ungerska 

affärskulturen är även mer formell och hierarkisk. (Gesteland 1996)  
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4. Empiri 
Jag kommer i denna empiri presentera de olika former av data som jag har använt mig av i 

denna uppsats. Först presenterar jag sekundärdata som ger en introduktion till den ungerska 

marknaden. Detta följs av intervjuer med exportrådet, som ger en generell bild över svenska 

företags situation. Slutligen presenterar jag intervjuer med företrädare för olika svenska 

företag som ger en specifik bild över de svenska företagens situation. 

4.1 Sekundärdata Ungern 
 Det finns en större riskkänslighet på den ungerska marknaden vilket leder till att förhandlingar kan ta 
långt tid. Den ungerska kulturen kan även anses vara högkontextuell. Byggandet av sociala relationer 
och förtroende är av stor vikt på den ungerska marknaden, därför är även personliga kontakter av 
stor vikt 
 
Trots likheterna med västeuropeiska affärskulturer finns det fortfarande kulturella skillnader 

som det är viktigt att beakta (Austrade 2006) (Palhegyl 2006). Den ungerska affärskulturen 

kan som exempel anses vara mer formell (Ardó 2001) (Bering 2003). Viktiga beslut måste 

diskuteras personligen och det är viktigt med täta kontakter både genom möten och via 

telefon, även långa diskussioner innan mötet startar är vanligt. Sociala relationer spelar även 

en stor roll, att personliga ogillande av motparten till och med kan stoppa en affär. Det kan 

även finnas en misstro mot motparten innan personlig kännedom om varandra har skapats 

(Palhegyl 2006) (Ardó 2001), det är därför viktigt att beakta att ungrarnas mer formella 

beteende leder till att det kan ta tid att skapa de personliga banden (Palhegyl 2006). 

 

Ungerska affärsmän är även mer riskkänsliga vilket även det påverkar och förlänger 

beslutsprocessen. (Palhegyl 2006) (Bering 2003). Detta samtidigt som det är viktigt att bygga 

konsensus runt de beslut som tas (Bering 2003). Förhandlingar kan därför ta lång tid i Ungern 

och ungerska affärsmän vill ha en väldig klar bild över situationen och hur potentiella 

problem ska lösas. Att klarlägga definitioner och detaljer kan ta upp mycket tid vid en 

förhandling. (Ardó 2001) (Bering 2003) Det ungerska samhället är även mer hierarkiskt än 

västerländska affärskulturer. (Bering 2003) (Palhegyl 2006).  
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Det är även viktigt att beakta att den ungerska kulturen är mer hög kontextuell, att det är av 

större betydelse att förstå undermeningen i kommunikationen. Detta är viktigt att beakta vid 

affärsmöten, speciellt för att förstå den underliggande meningen i kommunikationen. 

(Palhegyl 2006) Det finns inga stora regionala skillnader i Ungern. Fast förhandlingar i västra 

Ungern och i Budapest, samt med yngre medarbetare kan i större grad likna västerländska 

förhandlingar. (Bering 2003) 

 

Relationsbyggande är en viktig del av det ungerska näringslivet och personliga relationer med 

motparten är av stor vikt, att den personliga relationen bör ses som utgångspunkten för 

affärsrelationen (U.S. Commercial Service 2004) (Austrade 2006). Som Austrade (2006) 

beskriver det ”ungerska affärsmän föredrar att skapa en personlig relation som bas i 

affärsrelationerna”. Skapande av personliga relationer är därför viktigt vid etablering på den 

ungerska marknaden. (Palhegyl 2006) (Austrade 2006).  

 

4.2 Sammanfattning Intervjuerna 

4.2.1 Intervjuade personer 
• Exportrådet och Svenska huvudkontor 

• Joakim Bergman kontorschef, Exportrådet Ungern (E-post)  

• Susanne Lind, Cetertherm (Telefon) 

• Håkan Ohlsson, Samuelson Group (Telefon)  

 

• Svenska dotterbolag i Ungern 

• Péter Balázs, ABB Hungary (E-post) 

• Arpad Horvath, Cetertherm Kft. (E-post)  

• Gabor Halmos, Flexlink System Kft. (Telefon) 

• Katalin Ondok, SKF Hungary (E-post)  
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4.2.2 Sammanfattning av intervjuerna 
• SKF är ett exempel på ett svensk företag som har varit etablerat länge på den ungerska 

marknaden och därför har stor erfarenhet av marknaden. Till skillnad från Samuelsson 

som endast har varit etablerat en kortare tid och därför måste bygga upp erfarenheten 

om marknad. 

• Enligt Bergman och representanter från dotterbolagen har svenska företag ett gott 

rykte på den ungerska marknaden.  

• Alla ungerska dotterbolagen betonar vikten av personliga relationer och förtroende, 

fast Samuelsson huvudkontor vill inte att förtroende ska byggas upp till säljaren. 

• Anpassning till den ungerska marknaden leder därför till mer personlig 

marknadsföring för dotterbolagen. Andra anpassningar är att förhandlingar kan ta 

längre tid för ABB och Cetertherm tar upp att det är större krav på teknologisk 

anpassning. 

4.3 Exportrådet Ungern 
Exportrådet har stor betydelse för svenska företags möjlighet att expandera till nya marknader. 
Utländska företag och specifikt svenska har ett gott rykte på den ungerska marknaden. Den ungerska 
affärskulturen kan anses vara mer hierarkisk och relationsfokuserande samtidigt som långsiktighet i 
relationerna är av stor vikt. Slutligen har svenska företag till största del anställt lokalt. 

4.3.1 Exportrådet och svenska företag 
Exportrådet har en stor betydelse för svenska företags möjlighet att etablera sig på 

internationella marknader och varje år hjälps tusentals företag att expandera internationellt.  

EU inträdet har ökat intresset för Ungern som marknad för svenska företag, delvis genom att 

en del praktiska hinder försvunnit, men än viktigare är att det mentala avståndet har minskat. 

Svenska Exportrådet har konkret upplevt detta genom att antalet förfrågningar till dom har 

ökat, och de tror att det är en trend som kommer att fortsätta (Bergman Intervju). 

 

En mycket stor del av de investeringar som har gjorts i Ungern efter att landet blivit 

självständigt har gjorts av utländska företag. Därför är inställning till utländska bolag god och 

det förs en intensiv debatt om hur landets konkurrenskraft bland utländska investerare ska 

hållas uppe. Generellt har Sverige ett gott rykte, som mycket beror på Raoul Wallenberg, 

flyktingmottagning 1956 och medverkan till Ungerns EU medlemskap. De egenskaper som 

anses positiva hos de svenska företagen är den svenska ledarstilen grundad på konsensus och 

icke-hierarkiskt ledarskap, samt att de anses vara ansvarstagande. De svenska produkterna 

anses ha god kvalité och design om än till ett högt pris. De allra flesta svenska bolagen har 
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varit framgångsrika som exempel har svenska företag inom miljötekniken varit 

framgångsrika, fast det finns samtidigt branscher som har varit mindre framgångsrika som 

byggsektorn. (Bergman Intervju)  

4.3.2 Ungerska affärskulturen 
Den ungerska affärskulturen är mer hierarkisk och mer grundat på relationer. Det leder som 

exempel till att det nästan aldrig går att ta den första kontakten via telefon, utan en personlig 

ingång är av stor vikt, vilket gör att referenser och personliga kontakter är av avgörande 

betydelse. Detta avspeglar sig även i marknadsföring, då det finns ett större fokus på att bygga 

upp långsiktiga relationer. Fast i praktiken är det liten skillnad mellan svenska och ungerska 

företag, då det är väldigt sällan mer än en person på varje svenskt bolag som faktiskt är 

svensk. (Bergman Intervju)  

4.4 Samuelson Group 
Ungern en marknad som känns främmande samtidigt som det är en marknad med potential. De har 
även anställt lokalt på den ungerska marknaden. 
 
Kulturella skillnader kan både vara en möjlighet och ett hinder i Samuelson Groups 

verksamhet. Kulturella skillnader har en stor påverkan, då det finns stora skillnader i sättet att 

vara att tänka mellan länder. Fast det kan bli en fördel om man lär sig hantera kulturella 

skillnader före konkurrenterna. Ungern är en väldigt ny marknad för dom, då de bara varit 

etablerad i Ungern i ett år. För tillfället känns Ungern som en marknad som är långt bort 

kulturellt och liknar de andra Östeuropeiska länderna, vilket leder till att det är viktigt att 

sprida information mellan marknaderna. De har även följt sin internationella strategi och 

anställt lokalt i Ungern och ser det som en marknad med potential. (Ohlsson Intervju) 

 

4.5  Cetertherm gruppen  
Ungern är idag en liten marknad för dom, men de anser att marknaden har potential. Cetertherm 
betonar vikten av att skapa långsiktighet i relationerna både generellt och specifikt på den ungerska 
marknaden och skapande av förtroende är av stor vikt. 
 
Ungern är för tillfället en liten marknad men en marknad som företaget anser har potential. I 

dagsläget är det därför viktigt att bygga upp personliga relationer och även bygga upp 

varumärket. Det är samtidigt av stor vikt att byggas upp långvariga relationer med kunder och 

skapa personliga relationer generellt i företagets verksamhet, för att kunna bygga upp 

ömsesidigt förtroende. Förtroende är av stor vikt i företagets verksamhet, då de har många 

ekonomiskt stora affärer. Cetertherm vill dock helst undvika att sociala band uppstår mellan 
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deras säljare och individerna på kundföretagen, att förtroendet endast ska byggas upp till 

företaget och inte till den enskilda säljaren. Det är på grund av att företaget inte vill utsättas 

för risken att säljare tar med sig kunden om han slutar. (Lind Intervju) 

4.6 Cetertherm Ungern 
Svenska företag kan anses ha ett gott rykte på den ungerska marknaden och det finns inga stora 
kulturella skillnader. Skapandet av personliga relationer och även användandet av personliga 
marknadsföringsmetoder är av stor vikt på den ungerska marknaden.  
 
Svenska företag har ett gott rykte om sig i Ungern. Detta förklaras med att de anses vara 

”rättvisa och pålitliga affärspartners vars produkter är av hög kvalité men där priset vanligtvis 

är högt”. Det finns inga signifikanta skillnader mellan ett svenskt och ett ungerskt företag och 

de drivs på likartad sätt, utan de största kulturella skillnaderna beror på lönsamheterna i de två 

olika ländernas ekonomier. Kunderna på den ungerska marknaden behöver även mer 

kundvård från säljaren sida och personliga relationer är en väldigt viktig del av det ungerska 

affärslivet. (Horvath Intervju) 

 

Många gånger är personliga relationer viktigare än både kvalité och rykte. Därför kräver 

marknadsföring och försäljningen i Ungern fler affärsresor, fler presentationer och mer 

deltagande på tekniska konferenser och visningar. Att skapa lyckosamma affärer kräver ofta 

ett flertal affärsmöten, opersonliga metoder som e-business fungera därför inte på den 

industriella marknaden i Ungern, även om det är något som kan förändras med tiden. Det 

finns stora likheter i hur försäljning bedrivs mellan Cetertherm centralt och Cetertherm i 

Ungern, ända stora skillnaden är målgruppen, för i Ungern är fler kunder ägda av lokala 

myndigheter. Det ställs även mer krav på att produkterna ska anpassas efter lokala behov, 

utöver de vanliga produktspecifikationerna. (Horvath Intervju) 

4.7 FlexLink Systems Kft 
Svenska företag har ett gott rykte och på den ungerska marknaden är skapande av förtroende av stor 
vikt och ofta även byggande av långsiktiga relationer. 
 

Svenska företag har ett gått rykte i Ungern och anses vara pålitliga och seriösa att göra affärer 

med. Att bygga upp långsiktiga relationer kan vara av stor vikt på den ungerska marknaden, 

men för tillfället är det inte av stor vikt för Flexlink i Ungern. Det är dock viktigt att skapa ett 

förtroende och speciellt då på det personliga planen vid affärer i Ungern. För tillfället jobbar 

de mycket efter centraliserade och standardiserade krav på den ungerska marknaden. (Halmos 

Intervju) 
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4.8  SKF Hungary 
Svenska företag har ett gott rykte och den svenska affärskulturen liknar den ungerska. De använder 
sig av industriell marknadsföring som innebär mycket personlig marknadsföring och försäljning. 
Detta då den personliga kontakten och förtroendet är avgörande på den ungerska marknaden. 
Beslutsprocessen kan även vara lång hos deras kunder. 

4.8.1 Företaget och den ungerska kulturen 
De svenska företagen i Ungern har ett gott rykte och det är ett flertal svenska företag som är 

etablerade i Ungern. De svenska företagen generellt och även specifikt deras företag gynnas 

även av att den svenska och ungerska affärskulturen är till stor del lika varandra, till skillnad 

från företag från affärskulturer som skiljer sig mycket från den ungerska som östasiatiska 

affärskulturer. SKF Hungary har även varit etablerade i Ungern i över 75 år, vilket gör att det 

har lyckats bygga upp ett gott ryckte och ett stort förtroende på den ungerska marknaden. SKF 

Hungary har ingen egen tillverkning i Ungern utan de säljer och marknadsför endast 

moderbolagets produkter på den ungerska marknaden. De viktigaste produkterna i deras 

sortiment på den ungerska marknaden är olika typer av lager, till exempel kullager. (Ondok 

Intervju)  

4.8.2 Personliga relationer och försäljning 
Skapande av personliga relationer genom personliga kontakter och personligt förtroende är 

avgörande för att kunna lyckas på den ungerska marknaden, och Ondok anser att ”utan 

personliga kontakter och förtroende kan man inte arbeta framgångsrikt”. De använder Key 

Account Management för att skapa personliga relationer och förtroende i deras organisation, 

vilket innebär att de har säljare som regelbundet besöker och uppehåller kontakten med 

kundföretagen och alla säljare är högkvalificerade ingenjörer. (Ondok Intervju) 

 

SKF Hungary säljer även genom butiker, dock har de inga egna butiker eller outletaffärer, 

utan de har istället skapat ett nätverk av distributörer som täcker hela Ungern. Det är av stor 

vikt att SKF: s distributörer är de bästa och att de kan blir en del av stärkandet av SKF: s 

image, då det är dessa som uppehåller kontakten med slutkonsumenterna. Detta gör att SKF: s 

partners måste följa uppsatta regelverk och uppfylla de höga krav som ställs på dom. (Ondok 

Intervju) 
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SKF Hungary kunder består av en stor variation av företag och de har även olika behov och 

önskningar, men generellt är beslutet tagna på central nivå hos kundföretagen. Detta leder 

enligt henne till att ”det är en lång process för att ingenjören kan ta ett beslut men chefen 

måste godkänna det”. På grund av att detta och att det även kan vara fler beslutssteg, försöker 

SKF Hungary skynda på processen genom till exempel att deras callcenter får ringa upp 

kunderna och fråga om deras beslut ett tag efter att offerten blivit lagt. (Ondok Intervju) 

4.8.3 Deras marknadsföring 
De använder sig av industriell marknadsföring, vilket leder till att de använder andra kanaler 

för att nå ut till kunder och att de inte lägger ner lika mycket resurser på marknadsföring, 

jämfört med konsumentmarknadsföring. Fast reklam är ändå en viktig del i deras 

marknadsföring, med fokus på annonser i facktidningar och då speciellt tekniska magasin. 

SKF ger även ut ett eget tekniskt magasin som heter Evolution, som översätts till ungerska, 

och som är uppskattat bland deras kunder, och som även är en viktig kanal för att informera 

om nya produkter och tjänster. (Ondok Intervju)  

 

SKF Hungary har även utställningar och konferenser som de ser som en viktig kanal för att 

visa demonstrationsprodukter för kunderna, där de får mycket support från SKF: s marketing 

support center. De genomför även regelbundet samordnade kampanjer, där de kombinerar 

direktreklam, reklam och kundbesök för att kunna nå ut till kunderna. Hon anser även att SKF 

Hungary är självständiga i utformandet av marknadsföringen lokalt, till exempel kan de skapa 

ny reklam specifikt för den ungerska marknaden även om de måste följa de övergripande 

strategierna. (Ondok Intervju) 

4.9 ABB Hungary  
Inga stora kulturella skillnader mellan svenska och ungerska företag, samtidigt som det finns en 
acceptans för utländska företag. Det är viktigt för ABB att bygga upp personliga relationer och 
kontakter. Det leder till att det är viktigt med täta kontakter med nyckelkunderna. 

4.9.1 Kultur och personliga kontakter och relationers betydelse 
Enligt Balázs finns det inga stora kulturella skillnader mellan svenska och ungerska företag. 

Han anser även att utländska företag generellt har ett gott rykte på den ungerska marknaden 

och detta gäller även för svenska företag. ABB Hungary har även stor självständighet i sin 

lokala verksamhet även om de också säljer standardiserade produkter. (Balázs Intervju) 
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Han anser att det är av stor vikt för ABB att bygga upp goda relationer och förtroende. Den 

personliga kontakten med kunden är också av stor vikt, för att väldigt goda personliga 

relationer leder till att de får viktig information i tid och kan noga anpassa sig till kundernas 

krav. För att skapa förtroende är det viktigt att vara uppriktig, korrekt och tydlig. Det är därför 

viktigt att svara uppriktigt på alla kundens frågor och även att ha korrekta och realistiska 

offerter. Pålitlig och snabb service och support är även det av stor vikt. Det är därför viktigt 

med regelbunden och detaljerad information hur de nya produkterna fungerar (Balázs 

Intervju) 

4.9.2 Kundvård och marknadsföring 
Det är av stor vikt med tät kontakt med de viktigaste partnerna och de har en Front End Sales 

organisering av försäljningen. Det innebär att deras säljare har en daglig och nära kontakt med 

beslutfattare på olika nivåer och tekniska experter hos de stora och mellanstora kunderna. Det 

leder till att säljare är insatta i kunderna situation och framtida möjligheter. De har även stora 

årliga middagar hos de viktigaste kundföretag med de viktiga beslutfattarna och experterna. 

De gör även kunderna insatta i nya utvecklingar och produkter från ABB genom utskick av 

nyhetsbrev och teknisk information.  

 

ABB arrangerar regelmässigt presentationer och roadshows hos de viktigaste kunderna. 

Annonsering i facktidningar är även det en viktig del av deras marknadsföring samtidigt som 

de publicerar artiklar i tekniska magasin. PR är även viktigt för dom, att de lyckas få ut 

mycket information om ABB:s aktiviteter och framgångar i dagstidningar och affärstidningar. 

Besluten tas ofta centralt hos de stora kunderna, medan de mindre kunderna har mer 

decentraliserade beslutsfattande. Detta samtidigt som den generella trenden går mot mer 

centraliserade beslut. (Balázs Intervju) 
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5. Analys 
I analysen kommer jag att följa samma struktur som teorin. Jag sammanställer alltså min 

empiri utifrån interaktionsmodellen, personliga kontakter, avstånd och hantering av kulturella 

skillnader. Detta samtidigt som jag även kopplar det till vad som har framkommit i min teori. 

Det är utifrån denna analys jag sedan kan komma fram till mina slutsatser. 

5.1 Interaktionsmodellen 
Jag börjar först min analys med interaktionsmodellen. I denna modell beskriver Ford 

interaktioner utifrån utbyten, relationsskapande och de integrerande parterna. Det är samtidigt 

viktigt med interaktionsatmosfären och miljön. 

5.1.1 Utbyten 
Ondok anser att det är viktigt att få information från kunden, för att SKF ska kunna anpassa 

sig efter kundens behov. Det är samtidigt viktigt att överföra information till kunderna, för att 

de ska få korrekt och nödvändig information, samtidigt som det är viktigt att informera om 

nyheter, som nya tekniska lösningar. Sociala utbyten är även det av stor vikt på den ungerska 

marknaden, vilket framkommer både i mina intervjuer och i mina sekundärdata, jag kommer 

även att utveckla detta mer under personliga relationer. 

5.1.2 Integrerande parter 
SKF har stora erfarenheter av den ungerska marknaden och de har därmed lärt sig att verka 

effektivt på marknaden. Företaget har även en stark ställning på marknaden vilket gör att de 

kan ställa krav på återförsäljarna, så att de lever upp till SKF höga standard i kundvård. 

Samuelsson Group har dock endast liten erfarenhet av den ungerska marknaden, det är därför 

viktigt för dom att ta till vara de erfarenheter de har av liknande marknader. SKF och ABB är 

även exempel på stora internationella företag, som därför har stor erfarenhet och kunskap om 

internationell marknadsföring. 

5.1.3 Interaktions miljö 
Ungern kan generellt säga vara en internationell marknad enligt Bergman och en stor del av 

investeringarna på marknaden har gjorts av utländska företag. Enligt honom och andra 

intervjuade som Balázs och Ondok har svenska företag ett gott ryckte på den ungerska 

marknaden. Det kan kopplas till författaren Håkasson som anser att generaliserande attityder 

kan påverka affärsrelationer, som att företag från ett specifikt land anses vara pålitliga 
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5.2 Personliga kontakter 

5.2.1 Dess betydelse 
För ABB är personliga kontakter med kunden av stor vikt. Det är även viktigt för SKF, och 

Ondok anser även att det inte går att verka på den ungerska marknaden utan de personliga 

relationerna, vilket även Horvath anser. Det blir därför av större vikt med affärsresor, 

presentationer och deltagande på tekniska konferenser, enligt Horvath. Bergman anser även 

han att personliga relationer är av avgörande betydelse på den ungerska marknaden. Hur 

företagen bedriver sin praktiska verksamhet kan därför kopplas till författare som Håkansson, 

Ford och Gummesson. Dessa författare betonar vikten av personliga kontakter inom 

industriell marknadsföring och att affärsrelationerna måste föras ner på en individnivå.  

 

Gummesson tar även upp vikten av att säljare och kund uppfattas vara lika varandra som en 

fördel vid personliga kontakter. Detta kan kopplas till att de flesta svenska företagen till 

största del anställt ungersk personal, enligt Bergman och även att alla de 

marknadsföringsansvariga jag intervjuat har varit ungrare. Den personligen relationen kan 

även enligt Ford delas upp i olika roller. 

5.2.2 Informationsöverföringsroll, Förhandling och anpassningsroll, Krisförsäkran 
ABB tar upp att det är viktigt med personliga kontakter för att överföra information från 

kunderna, för att det leder till att de får viktig information i tid och att säljarna är insatta i 

kundens situation och framtida möjligheter. SKF använder sig av personliga 

marknadsföringsmetoder som utställningar och konferenser, för att demonstrera nya produkter 

för kunderna. De har samtidigt en daglig kontakt med kunden. För ABB har personliga 

kontakter en viktig roll för att de ska kunna anpassa sig till kundens krav och ABB säljare 

skapar relationer med beslutfattare på kundföretaget, vilket kan även ses som en 

krishanteringsförsäkransroll.  

5.2.3 Sociala roller 
Sociala roller betydelse på den ungerska marknaden betonas i mina sekundärdata, till exempel 

anser Palhegyl att personligt ogillande kan stoppa en affärsuppgörelse. Personligt förtroende 

är även något som representanterna från de ungerska dotterbolagen anser är väldigt viktigt, 

som exempel anser Ondok att personligt förtroende är avgörande för att kunna verka på den 

ungerska marknaden.  
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Lind tar dock upp problem med sociala roller att det kan leda till att förtroende endast byggs 

upp till säljaren, som kan ta med kunden om han slutar. Halmos tar upp vikten av att skapa ett 

förtroende på det sociala planet. Detta samtidigt som ABB har stora årliga middagar med de 

viktigaste beslutfattarna på kundföretaget. Enligt Horvath anses personliga relationer många 

gånger vara viktigare än både kvalité och rykte.  
 

5.3 Avstånd 

5.3.1 Teknologiskt avstånd och Tidsavstånd 
Horvath tar upp det teknologiska avståndet att det är mycket större krav på anpassning för 

Cetetherm på den ungerska marknaden, på grund av de har en annan typ av kunder på den 

ungerska marknaden. Mina sekundärdata beskiver hur förhandlingar kan ta långt tid på den 

ungerska marknaden, något som även Ondok anser, att förhandlingar kan ta lång tid för att 

beslutet måste tas på många nivåer inom kundföretaget.  

5.3.2 Kulturellt avstånd och Socialt avstånd 
Det kulturella avståndet mellan Ungern och Sverige anses inte vara speciellt stor enligt 

Balázs, Ondok och Bergman. Ondok betonar att det anses mycket lättare att göra affärer med 

svenska företag än företag från till exempel östasiatiska länder, där skillnaderna anser vara 

mycket större. Det går att koppla till Lewis som anser att det finns kulturer som anses vara 

vänligtsinnade kulturer, vilket leder till större acceptens för de kulturella skillnader som 

existerar. Bergman berättar att de svenska företag till största del anställt ungersk personal, 

vilket borde leda till att även det socialt avstånd är litet. Det kan även kopplas till Czinkota 

som anser att det är viktigt att komma när den lokala marknaden genom att bygga upp ett 

lokalt humankapital.  

 

Fast för Samuelsson som endast har varit etablerade på den ungerska marknaden en kort tid, 

känns det ungerska marknaden långt bort, att precis som Gummesson beskriver, kan kulturella 

skillnader få en marknad att verka långt bort. Det kan även kopplas till Bergmans som anser 

att det uppfattade mentala avståndet till den ungerska marknaden har minskat på grund av EU 

inträdet. Samuelsson Group har samtidigt försökt att hantera de kulturella skillnaderna genom 

att de överfört information mellan de östeuropeiska länderna, precis som Czinkota 

förespråkar.  
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5.4 Hantering av kulturella skillnader 

5.4.1 På företags nivå 
Det är viktigt för Cetetherm som idag har en liten verksamhet på den ungerska marknaden att 

bygga upp relationerna på den ungerska marknaden, deras anpassning till den ungerska 

marknaden leder även till mer personlig marknadsföring och försäljning. Detta gäller även för 

både SKF och ABB att personlig marknadsföring är av stor vikt i deras verksamhet, samtidigt 

som de även använder sig av opersonliga marknadsföringsmetoder. 

5.4.2 På det personliga planet 
Gesteland beskriver hur det är viktigt med personliga kontakter och referenser för att kunna 

starta förhandlingarna på den ungerska marknaden. Vikten av att vara känd tas även upp i 

mina sekundärdata, som att det kan finnas en misstro mot motparten innan personlig 

kännedom har skapats. Det tar även Bergman upp att personliga kontakter och referenser ofta 

är nödvändigt i början av en relation. Ondok tar upp svårigheterna med att skapa relationer 

med beslutsfattare på kundföretaget, det är därför viktigt att säljarna är högkvalificerade 

ingenjörer. Det är speciellt viktigt då både Ondok och Balázs beskriver hur många beslut är 

centraliserade hos kundföretaget. Det kan även kopplas till författaren Hollensen som anser att 

i vissa kulturer är det av stor vikt att vara känd av kunden. 

 

Det är även stor vikt att vara tillgänglig för kunden på den ungerska marknaden, enligt mina 

sekundärdata, vilket även gäller i företagens praktiska verksamhet som för ABB, att säljarna 

har dagliga kontakter med nyckelpersoner hos deras mellanstora och stora kunder. SKF har 

även de regelbundna besöken hos kunderna. Det är även något som Gesteland beskriver att 

det är viktigt med täta personliga kontakter på den ungerska marknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37 

 

6. Slutsats 

6.1 Slutsatser om den ungerska marknaden och företagens erfarenheter 
Jag anser att Fords interaktionsmodell var en bra analysmodell i denna uppsats, även om jag 

valde att inte fokusera på interaktionsatmosfären. I företagens verksamhet är 

informationsutbyten av stor vikt, samtidigt som sociala utbyten generellt är av stor vikt på den 

ungerska marknaden. SKF har varit etablerade länge på den ungerska marknaden och har 

därmed stor kunskap men också makt. Till skillnad från Samuelsson som inte har tillräcklig 

erfarenhet ännu, det är därför viktigt med de erfarenheter de har från liknande marknader. 

Ungern kan även sägas vara en internationell marknad, då stora delar av investeringarna har 

gjorts av utländska företag, det finns samtidigt en generellt positiv bild av svenska företag.  

 

Det går att se att precis som min teori anser, är personliga kontakter av stor vikt i företagens 

verksamhet, de personliga kontakterna är även generellt viktiga på den ungerska marknaden. 

Det leder till att de personliga marknadsföringsmetoderna är av stor vikt i företagens praktiska 

verksamhet. Personliga kontakter är viktigt för att överföra information till och från 

kundföretaget att både informera om förändringar och bli insatt i kundens situation. Det leder 

även till att det är lättare att anpassa sig efter kundens behov och även skapa viktiga kontakter 

med beslutfattare. Sociala relationer är av stor vikt på den ungerska marknaden och i 

företagens praktiska verksamhet, personligt relationsbyggandet är speciellt viktigt för att 

kunna bygga upp det personligt förtroende. Fast i ett svenskt företags verksamhet ska 

förtroendet endast skapas till företaget. 

 
Några företag upplever ett större krav på teknologisk anpassning på den ungerska marknaden. 

Förhandlingar och affärsuppgörelse kan även ta lång tid på den ungerska marknaden. Det 

kulturella avståndet uppfattas inte vara stor hos de ungerska dotterbolagen. Det är även 

mycket lättare att göra affärer med svenska företag än företag från länder med större 

kulturella skillnader. Detta samtidigt som många företag har anställt lokalt. Fast ett av de 

svenska företag, som inte har varit etablerat länge på den ungerska marknaden, upplever att 

den ungerska marknaden är långt bort. Fast det uppfattade avståndet för svenska företag kan 

minska på grund av EU inträdet. 
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För företaget som är i uppbyggnadsfasen på den ungerska marknaden är det viktigt att bygga 

upp personliga relationerna. Det är även generellt viktigt för företagen att använda sig av 

personliga marknadsföringsmetoder, även om opersonliga metoder ockå används. Det är även 

viktigt att ha referenser eller personliga kontakter vid starten av en relation och säljaren status 

är även viktigt. Det är även av stor vikt med täta kontakter med kunden och att visa att man är 

tillgänglig för kunden. 

 

6.2 Sammanfattning slutsatser 
 

 I denna uppsats har jag funnit att; 

 

• Det är viktigt för dotterbolagen med informations och sociala utbyten. Företagen har 

även olika stor erfarenhet av den ungerska marknaden som är en internationell 

marknad. 

• Det är viktigt på den ungerska marknaden och i företagens praktiska verksamhet med 

personliga kontakter för att stärka relationer och få nödvändig information i företagens 

verksamhet. Sociala relationer och byggande av personlig förtroende är av stor vikt. 

• Förhandlingar och affärsuppgörelser tar lång tid på den ungerska marknaden. Det 

kulturella avståndet anser inte vara stort och de svenska företagen har anställt lokalt. 

• Personliga marknadsföringsmetoder är av stor vikt på den ungerska marknaden och i 

företagens praktiska verksamhet. Det är även viktigt att vara känd hos motparten vid 

starten av en relation. 
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6.3 Kritik av eget arbete 
Ett problem med denna uppsats är bredden på mitt empiriska material, att jag i denna uppsats 

endast har intervjuat representant från ett fåtal företag. Jag har dock delvis kompenserat för 

detta genom mina sekundärdata och intervjun med exportrådet. En annan viktigt kritik är att 

denna uppsats precis som det stora flertalet andra studier av kultur har haft fokus på 

skillnaderna och inte likheter. Det kan leda till en förstärkning av den rådande diskursen som 

betonar skillnader mellan kulturer, trots att likheterna är större. Jag har dock både kommit 

fram till och presenterat att det finns stora likheter mellan de ungerska och svenska 

affärskulturerna. 

6.4 Framtida studier 
Framtida studier av den ungerska marknaden kan mer intensivt studera ett specifikt företag 

och eventuellt också med besök i Ungern, det kan ge en djupare inblick i företagets praktiska 

verksamhet. De kan även fokusera på att uppnå en större bredd, till exempel genom 

genomförande av en större enkätundersökning, det leder till att det med större säkerhet går att 

dra generella slutsatser. Ungern är slutligen inte den enda intressanta nya EU-landet utan 

andra nya marknader som Slovenien och Tjeckien kan vara intressanta att studera. 
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Intervjuade personer 
Péter Balázs ABB Hungary (E-post) 
 
Joakim Bergman kontorschef Export rådet Ungern (E-post)  
 
Gabor Halmos Flexlink System Kft. (Telefon)  
 
Arpad Horvath Cetertherm Kft. (E-post)  
 
Susanne Lind Cetertherm (Telefon)  
 
Håkan Ohlsson Samuelson (Telefon)  
 
Katalin Ondok SKF Hungary (E-post)  
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Bilaga 1 Intervjumall 
Dessa frågor har jag haft som utgångspunkt I intervjuerna med företagen 

 

Can you shortly describe your business in Hungary? 

 

Have you experience any cultural difference between Swedish and Hungarian way of doing 

business?  If there are any cultural differences how should they be handled? Is it anything 

important to consider? 

 

How is the acceptance and perception of Foreign and Swedish companies in Hungary? 

 

Can you give examples of how you work with marketing/sales in Hungary? That is typical for 

the Hungarian market?  

 

How do you build business relationships in Hungary, important thing to consider?  

 

Do you think there are benefites or/and disantvages with longterm relationships? 

 

That is important to consider during sales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


