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SAMMANFATTNING 
 
Ryssland har efter krisen 1998 vänt nederlag till framgång vilket resulterat i bland annat en 
tillväxt på mellan 5-10 % per år det senaste tio åren. Ryssland har idag betalat av hela sin 
stadsskuld och har ett stort överskott i handelsbalansen. Valutareserven är runt 300 miljarder 
dollar och det finns en reservfond tillhanda på ca 100 miljarder dollar. Denna framgång och 
goda tillväxt beror till stor del av att råvarupriserna varit höga de senaste åren och att den 
inhemska marknaden börjat efterfråga mer.  
 
Makroekonomiskt sett ser Ryssland lysande ut ur investeringssynpunkt. Landet har en stor 
stadskassa, stora naturresurser och befolkningens utbildningsgrad ökar stadigt. Ryssland är 
med andra ord ett stabilt land med stabil tillväxt, till och med under finanskrisen i USA står 
Ryssland sig starkt. Det som pekar negativt för Ryssland är korruptionen, höga 
inträdesbarriärer och en bekymmersam politik. I en studie utförd av exportrådet på 
svenskrelaterade företag i Ryssland visar att 47 % påverkas i mycket hög grad av korruptionen 
och 37 % i mindre skala. Endast 4 % uppger att de inte påverkas alls av korruptionen.  
 
För att svenska företag ska bli konkurrenskraftiga och kunna öka sin försäljning är det viktigt 
att ta sig in på nya tillväxtmarknader. Att ta del av denna snabbt expanderade ryska marknad 
anser vi är mycket intressant för svenska företag, stora som små. Företag och intressenter bör 
dock öka sin kunskap kring korruption i Ryssland och hur de ska hantera detta innan de ger sig 
in på marknaden, och hur det kan komma att påverka deras affärsverksamhet. Därför är studiens 
övergripande frågeställning: Hur ska svenska företag hantera korruption vid en etablering på 

den ryska marknaden? För att besvara denna fråga har vi valt att bryta ner den i fyra mindre 
delar nämligen beskriva korruptionen, diskutera etablerings strategier, redogöra för nätverkets 
betydelse och diskutera de etiska aspekterna med korruption. 
 
Studien är en kvalitativ forskningsstudie där respondenterna är hämtade från de olika 
grupperna; institutioner, företag och journalister. Målet är att, ur ett företags perspektiv, öka 
förståelsen och ge en övergripande bild om det går att minska påverkan av korruption i svenska 
företags verksamhet, och i sådant fall hur, vid en etablering på den ryska marknaden. 
 
Slutsatsen vi kommit fram till är att en etablering via joint venture eller helägt bolag är att 
föredra för att kunna minska påverkan av korruption. Samt att ett brett nätverk är både 
nödvändigt för att lyckas och för att undvika korruption. Vi har även kommit fram till att etiska 
dokument fungerar som en bra vägledning för företagen i kampen mot ”inside corruption” men 
ska användas med förnuft. Den viktigaste slutsatsen är ändå att man som svensk företagare skall 
respektera och förstå de regler som råder på den ryska marknaden för att ha en chans att lyckas. 
Detta är något man bara kan göra genom att skaffa sig en gedigen praktisk och teoretisk 
kunskap.  
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval                     
Tillväxtekonomierna Ryssland, Kina, Indien och Brasilien, även kallad Brickländerna, har 
länge varit ett hett samtalsämne för investerare världen över. Många företag som inte kan uppnå 
sina mål i hemlandet eller vill sänka produktionskostnaderna väljer ofta att flytta delar av 
verksamheten utomlands. Vid expansion i ett nytt land är det många faktorer som bör vägas in 
innan det slutgiltiga beslutet tas och etableringsprocessen kan börja. En viktig beståndsdel att ta 
hänsyn till vid en nyetablering i Brickländerna är den utbredda korruptionen i dessa 
tillväxtekonomier.  
 
Ryssland har ett litet geografiskt avstånd till Sverige, och de står varandra nära både historiskt 
och kulturellt, vilket kan underlätta vid en företagsetablering. Detta tillsammans med att 
Ryssland är en stark tillväxtekonomi med stor potential och att rubeln är undervärderad gör att 
det ur investeringssynpunkt är extra intressant för svenska företag.  
 
Vi vill med denna uppsats belysa hur svenska företag ska hantera korruption på den ryska 
marknaden och vilka konsekvenser detta kan få för verksamheten.  
 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Historisk bakgrund 
Sovjetunionen var en stark stalinism stat med en centralt styrd ekonomi, styrd av en stark icke 
flexibel regering. Fokus låg på industrin och Stalin försummade konsumtionsvaror, vilket 
öppnade upp en marknad för illegala verksamheter som försåg folket med de gods och tjänster 
staten ansåg oviktiga eller ej producerade i tillräcklig mängd av.  Detta gav uppkomsten till en 
svart ekonomi som ryssarna själva kallar ”naleva”, vilket betyder allting till vänster. Maffian i 
Ryssland uppkom redan under Stalins tid och inte enbart under Gorbatjov och Jeltsins era som 
många kan tro.1  
 
Michail Gorbatjov, den siste kommunistiska ledaren2, gjorde en drastisk förändring 1987 när 
han tog steget mot en mer öppen ekonomi och tillät privat handel, privata företag och 
kooperativ. Gorbatjovs rädsla att den privata handeln skulle få den statliga sektorn att kollapsa 
gjorde att han till en början hade restriktioner om att endast pensionärer och studenter fick ta del 
av den nya reformen. Restriktionerna över vem som fick ta sig in på marknaden gjorde att 
många av de som fick ta del av den blev miljonärer över en natt. Utpressarna och maffian såg 
sin chans att få ta del av de nya rikedomarna, och innan Gorbatjov och Jeltsin hunnit öppna upp 
marknaden för alla grupper hade maffian kontroll över 70-80% av den privata sektorn. 3 

                                                 
1  Marshall I. Goldman, Why is the mafia so dominant in Russia?, Journal article Challenge, Vol 39, 1996 s.2-3 
2 Utrikesdepartementet (2008) Ryssland,  hämtad 2008-04-15 [www] finns tillgänglig på 
<http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/43790> 
3  Marshall I. Goldman, Why is the mafia so dominant in Russia?, Journal article Challenge, Vol 39, 1996 s.4 
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Sovjetunionen upplöstes och Ryssland blev självständigt år 1991 med Boris Jeltsin som ny 
president. 4  Experter och västerländska rådgivare rekommenderade ”chockterapi” efter 
kommunismens fall i form av att gå från plan- till marknadsekonomi på väldigt kort tid, istället 
för att ta det stegvis i reformer. Denna metod hade haft stora framgångar i Centraleuropa och 
Baltikum men misslyckades tyvärr i Ryssland. 5En stor anledning till misslyckandet var att det 
fanns stora hål i regelverken och att rättsväsendet inte var förberett för det västerländska 
systemet, vilket gjorde att utpressning och mutor blev en status quo för de nya affärsmännen.6 I 
och med att reformerna var opassande drabbades Ryssland av hög inflation och priserna steg 
26-faldigt år 1992. 7  Många människor blev urfattiga och tappade hoppet för demokratin och 
kapitalismen, vilket förmodligen är en bidragande faktor till att ryssarna idag inte är särskilt 
intresserade av politik.8  
 
Regeringen misslyckades även att införa ett stabilt och konsekvent skattesystem. Detta har lett 
till ett otroligt komplicerat skattesystem där skatterna tidigare kunnat ändras veckovis. Vissa 
kritiker, speciellt affärsmän i oljeindustrin, menar att om de skulle betala alla skatter som står i 
regelboken skulle skatterna överstiga vinsterna. Detta gör att många affärsmän tvingas in i 
korruptionen för att skattesystemet inte är välfungerande9  
 
Under Asien-krisen 1998 drabbades även Ryssland hårt, vilket gjorde att flera banker gick 
omkull och rubeln kollapsade. Att rubeln sjönk så drastiskt berodde till stor del av att priset på 
oljefaten sjönk och att utländska investerare flydde fältet, vilket ledde till stora skulder för 
staten när pengarna från oljan slutat strömma in.10  
 

1.2.2 Ryssland idag 
Trots att ”chockterapin” till viss del kan ses som ett misslyckande har den faktiskt lagt grunden 
till Rysslands starka ekonomiska tillväxt idag. Ekonomin vände snabbt efter krisen och har haft 
en tillväxt mellan 5-10 % årligen sedan år 2000.  Ryssland har idag betalat av hela sin 
stadsskuld och har ett stort överskott i handelsbalansen. Valutareserven är runt 300 miljarder 
dollar och det finns en reservfond tillhanda på ca 100 miljarder dollar.  Rysslands framgång 
och goda tillväxt beror till stor del av att råvarupriserna varit höga de senaste åren och att den 
inhemska marknaden börjat efterfråga mer. 11  Vissa berömmer även Vladimir Putin för 
framgången12 medan många andra menar att han endast förvärrat korruptionen i Ryssland 

                                                 
4 Utrikesdepartementet (2008) Ryssland,  hämtad 2008-04-15 [www] finns tillgänglig på       
<http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/43790> 
5  Forsberg, Håkan, Holzer, Jurek (1998) Korruptionen får Ryssland på fall, Svenska Dagbladet s. 37 
6  Celarier, Michelle, (1997) Privatization: A case study in corruption, Journal of International Affairs, Vol. 50 s.3 
7  Marshall I. Goldman, Why is the mafia so dominant in Russia?, Journal article Challenge, Vol 39, 1996 s. 5 
8 (2007) Etablering utomlands, hämtad 2008-04-20 [www] finns tillgänglig på 
<http://www.etableringutomlands.se/Bazment/131.aspx> 
9  Ibid 
10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (2007) Högriskmarknad eller investeringsparadis?hämtad 2008-04-20 
[www] tillgänglig <http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Hogriskmarknad-eller-investeringsparadis/> 
11  (2007) Etablering utomlands, hämtad 2008-04-20 [www] finns tillgänglig på 
<http://www.etableringutomlands.se/Bazment/131.aspx> 
12 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (2007) Högriskmarknad eller investeringsparadis?hämtad 2008-04-20 
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genom att tillåta den och även själv medvetet medverkat för att förstärka den.13  
 
Undersökningar visar att korruptionen har förvärrats och att en affärsman år 2005 i snitt 
behövde betala 1 miljon SEK i mutor, medan det år 2001 var ca 78 000 SEK.14 I världsbankens 
”Doing Business Report” rankas Ryssland som nummer 106 av 175, där nummer 1 är lättaste 
landet att göra affärer i. Svårigheter med lånemöjligheter, tillståndsförfarande och handel över 
gränserna är några faktorer som försämrat Rysslands rankning15 Transparency international har 
rangordnat Ryssland på 143:e  plats av 179 länder i ”Corruption Perseption Index 2007”. 
Ryssland fick 2,3 poäng på ”CPI score” där 0 är det värsta och 10 det bästa. Ju lägre siffra desto 
mer genomsyrar korruptionen i landet. Även de andra Brickländerna får låga poäng på ”CPI 
Score” då de också har stora problem med korruption. Sverige hamnar högt upp på listan över 
Bribe Payers Index, vilket betyder att vi är mindre benägna att betala mutor än många andra. 
Men enligt Transparancy International ska man inte luras av siffrorna eftersom svenskarna 
fortfarande betalar mutor på rutin i tillväxtländer som Ryssland.16  
 
I en studie utförd av exportrådet på svenskrelaterade företag i Ryssland visar att 47%  påverkas 
i mycket hög grad av korruptionen och 37% i mindre skala. Endast 4% uppger att de inte 
påverkas alls av korruptionen. En intervjuperson säger ”Korruptionen genomsyrar hela 
samhället. En muta kan definieras som ”konsulttjänst”. ”Konsulten” löser eventuella problem 
och fakturerar sedan för sina ”tjänster”. 17 Jan Blomgren, utrikeskorrespondent för Svenska 
Dagbladet, menar att det är omöjligt att göra affärer i Ryssland utan mutor. ”Det finns en enorm 
byråkrati i Ryssland med många lagar där tjänstemän ska godkänna licenser och tillstånd.” ”För 
att underlätta processen för västerländska företag finns dessa ”konsulter” som ser till att 
tillstånden blir ordnade”. Vid byggprojekt kan man exempelvis bli tvingad av elleverantören att 
välja just deras elinstallatör som är mycket dyrare än en vanlig.18  
 
Svenska företag som haft problem med korruption i Ryssland är bland annat IKEA, Skandia 
och Silja Line. IKEA har haft problem med koruppta myndigheter som försenat processen av 
ett nyöppnat shoppingcenter, press som skrivit falska uppgifter om dödsfall på IKEA för att få 
det stängt ett par dagar.19 Silja Line bedrev kryssningar till S:t Petersburg men drog sig ur då de 
ansåg att maffian hade för stor kontroll över hamnen, speciellt efter en incident där fartyget 
hölls kvar i hamnen likt en utpressningssituation.20  
 

                                                                                                                                                         
[www] tillgänglig <http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Hogriskmarknad-eller-investeringsparadis/> 
13  (2008) ”Ryssland står starkt i finansturbulensen”  Dagens Nyheter, Ekonomi 9 apil s.11 
14  (2005) Mutproblem förvärras i Ryssland, Helsingborgs Dagblad  2005-07-23 s.10 
15  The world bank group (2008) Doing business report, hämtad 2008-04-25 [www] tillgänglig på 
<http://www.doingbusiness.org/CustomQuery/ViewCustomReport.aspx> 
16  Transparency International (2008)  Foreign bribery by emerging export powers "disconcertingly high", 
hämtad 2008-04-25 [www] tillgänglig på 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/bpi_2006> 
17  Exportrådet (2005) Studie i affärsklimat Ryssland, hämtad 2008-04-25 [www] tillgänglig på 
<http://www.swedishtrade.se/ryssland/DocFile/87344_rapportBCS2005ryssland.pdf> 
18  (2007) Etablering utomlands, hämtad 2008-04-20 [www] finns tillgänglig 
<http://whttp://www.etableringutomlands.se/Bazment/131.aspx>  
19  Ibid. 
20  Brink Bosse, Nord Christina (1997) Ryssland skrämmer redare Svenska Dagbladet 1997-07-03 s.9 
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Makroekonomiskt sett ser Ryssland lysande ut ur investeringssynpunkt. Rubeln är 
undervärderad och exporten väntas öka i framtiden. Landet har en stor stadskassa, stora 
naturresurser och befolkningen blir mer och mer välutbildad. Ryssland är med andra ord ett 
stabilt land med stabil tillväxt. Till och med nu under finanskrisen i USA är Ryssland starkt och 
väldigt gynnsamt ur ett investeringsperspektiv. Det som pekar negativt för Ryssland är 
korruptionen, höga inträdesbarriärer och en bekymrande politik.  
 
Idag finns det omkring 300 framgångrika svenskrelaterade företag etablerade på den ryska 
marknaden. Trots hinder som byråkrati och korruption ska man inte bli avskräckt enligt Ulf 
Runesson på exportrådet som menar att det inte alls är så krångligt att starta upp en ny 
verksamhet i Ryssland som många kan tro.21  
 
För att svenska företag ska bli konkurrenskraftiga och kunna öka sin försäljning är det viktigt 
att ta sig in på nya tillväxtmarknader. Historiskt sett kan man säga att inget samhälle har haft så 
stora förändringar på så kort tid som Moskva. Att ta del av den snabbt expanderade ryska 
marknad anser vi är väldigt intressant för svenska företag, stora som små. Företag och 
intressenter bör dock öka sin kunskap kring korruption i Ryssland och hur de ska hantera detta 
innan de ger sig in på marknaden. Detta för att få en ökad förståelse för hur det kan komma att 
påverka deras affärsverksamhet.   
 

1.3 Problemformulering 
Hur ska svenska företag ”hantera” korruption vid en etablering på den ryska marknaden?   
 

1.4 Syfte 

Det övergripande syftet är att, ur ett företags perspektiv, öka förståelsen och ge en övergripande 
bild om det går att minska påverkan av korruption i svenska företags verksamhet, och i sådant 
fall hur, vid en etablering på den ryska marknaden. Med utgångspunkt från detta övergripande 
syfte avser vi att:    
 

• Definiera och beskriva korruption och varför den uppstår.  
 

• Diskutera om valet av etableringsstrategi kan minska risken för att bli utsatt för 
korruption, och i så fall vilken?  

 
• Redogöra om nätverkens betydelse för att kunna undvika korruption vid etablering 

och affärer på den ryska marknaden.  
 

• Analysera om etiska dokument och transparency har någon betydelse för att minska 
korruption samt beröra de etiska aspekterna kring detta.   

  
                                                 
21  Exportrådet (2008) Ryssland möjligheternas land , hämtad 2008-04-26 [www] tillgänglig på 
<http://www.swedishtrade.se/ryssland/?objectID=7086> 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de utgångspunkter vi använt oss av innan och under 

studiens gång för att ge läsaren en förståelse om de omkringliggande faktorerna som i olika 

utsträckning har påverkat studien. 

 

2.1 Förförståelse 
”Förförståelse är den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått från 
exempelvis egna erfarenheter, utbildning eller annat vetenskapligt arbete.”22 Fördomar å andra 
sidan är en socialt grundade subjektiva uppfattningar om det problem forskarna ämnar 
undersöka. Denna uppfattning går ej att helt frigöra sig ifrån, utan kommer att prägla 
forskningsprocessen. Förförståelsen tillsammans med fördomar bildar således den subjektiva 
referensram som forskarna kommer att utgå ifrån i sitt angrepp på det givna problemet.23 Med 
detta perspektiv finns det bara ett sätt att uppnå objektivitet nämligen att följa Gunnar Myrdal 
linje: att objektivitet bara uppnås genom att lyfta fram värderingar i fullt dagsljus och redogöra 
för hur de bestämmer utredningens inriktning24. Därför anser vi att det är av stor vikt att vi 
redogjort för vår förförståelse så att vi som författare blev medvetna om det under arbetets gång. 
Samtidigt som läsaren ges en chans bedöma i vilken utsträckning detta har påverkat uppsatsen.    
 
Vi som författat denna uppsats är två ekonomistudenter som läser vår femte respektive sjätte 
termin på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå. Vi har förutom de generella 
ämnena som innefattas i vår kursplan valt att inrikta oss mot finansiering. Följaktligen har det 
gett oss en bred kunskap inom den företagsekonomiska sektorn, med viss fördjupning inom 
finansiering. Utbildningen i övrigt har inte berört ämnet korruption specifikt i nästintill några 
avseenden. Dock har vi fått en övergripande kunskap om hur olika marknader och kulturella 
skillnader kan påverka företagsetableringar och vilka problem som kan uppstå.  
 
Den mediala rapporteringen om korruption som skett i dagspressen under den senast åren har 
givetvis påverkat oss medvetet eller undermedvetet. Samtidigt som det har bidragit med 
nödvändig information och inspiration till vårt ämnesval. Vi anser att det är nästintill omöjligt 
att undgå medias rapportering och följaktligen har den färgat vår uppfattning. Eftersom den 
medialrapporteringen i svensk press ofta lyft fram korruptionen som ett stort och komplicerat 
problem, är det även något som till viss del präglat vår uppfattning.  
 
Den samlade uppfattningen (när vi startade) om korruption grundar sig i information hämtad 
från dagspressen och till viss del praktisk erfarenhet från tidigare jobb och resor. Vår 
uppfattning är alltså att korruption är väl utbrett på den ryska marknaden och att det även ställer 
till med en del etableringsproblem, men även att det föreligger vissa problem att få access till 

                                                 
22  Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Lund: Studentlitteratur, 1991, s. 95 
23  Ibid. 
24  Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund: 
Studentlitteratur, 1999, s. 77 
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detta ämne. För att motverka denna subjektivitet har vi valt att arbeta med många, av varandra 
oberoende källor för att på detta sätt försöka överbrygga de negativa aspekterna och uppnå en så 
nyanserad och ”objektiv” bild som möjligt. 

 

2.2 Kunskaps- och verklighetssyn  
Den ryska marknaden är i ständig förändring och många olika faktorer påverkan dess fortsatta 
utveckling. Företagens situation styrs och påverkas ständigt av olika faktorer såsom 
lagändringar, nya ekonomiska förutsättningar och politiska beslut. Även andra, mer 
svårdefinierade faktorer så som korruption och uppkomst av svarta marknader påverkar 
marknaden. Därför anser vi att marknadens aktörer själva är med och formar den framtida 
marknaden, något som även stöds av det konstruktivistiska synsättet.25 Ett objektivismiskt 
synsätt skulle förklara marknaden som en tvungen kraft och därigenom skulle vi ”gå miste” om 
faktorerna som påverkar marknaden, något vi anser är nödvändigt för att förklara vårt problem.  
 
Det två huvudsakliga kunskapsteorierna som oftast lyfts fram är positivism och hermeneutik.26 
Positivismen har sina rötter i den naturvetenskapliga forskningen27 medan det hermeneutiska 
synsättet härstammar från samhällsvetenskaplig forskning28. Positivismen syftar till att avbilda 
och förklara medan hermeneutiken försöker förstå och tolka. Det hermeneutiska synsättet tar 
även hänsyn till bland annat psykologiska och kulturella faktorer. 29   Eftersom vi skall 
undersöka ett mycket komplext ämne som innehåller och påverkas av bland annat psykologiska 
och kulturella faktorer anser vi att det är mycket viktigt att vi inte avbildar och förklarar utan att 
vi försöker tolka och förstå, för att kunna lösa det givna problemet. Vi anser vidare att det ej är 
möjligt att frigöra sig helt från subjektet vid den här typen av undersökning vi ämnar 
genomföra, något som även stöds av det hermeneutiska synsättet30.     
 

2.3 Perspektiv  
Vi har valt att undersöka problemen med korruption ur ett företagsperspektiv för att få en 
övergripande bild över vilka problem som kan uppstå när svenska företag etablerar sin 
verksamhet i Ryssland. För att få denna övergripande bild har vi valt att genomföra intervjua i 
ett företags-, journalist- och institutionsperspektiv. Att utgå från ett företagsperspektiv är det 
mest lämpade enligt vår föreställning då det är företagen som i första hand påverkas av 
korruptionen.    
   

                                                 
25  Bryman, Alan, Bell, Eva, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi, 2003 s. 33-34 
26  Lindholm, Stig, Vägen till vetenskapsfilosofin, Lund: Academia adacta, 1999, s. 53-68 
27  Jacobsen, D. I., Vad hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 39  
28  Bryman, A. och Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 27-28 
29 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 44, 46 
30 Alvesson, Mats, Sköldberg Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 195 
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2.4 Angreppssätt 
Det finns ett stort behov av att ta sig an samhällsvetenskapliga problem på ett teoretiskt sätt.31 
Främsta anledningen är att den förenkling som en utgångspunkt i teorierna medför hjälper oss 
att förstå och tolka det komplexa samhällsvetenskapliga problemet korruption.32  Det två 
vanligaste angreppssätten är deduktiv respektive induktiv ansats.33 Det förstnämnda har sin 
utgångspunkt i teorin medan den induktiva processen utgår från empirin.34  
 
Det mest förekommande upplägget för en kvalitativ forskning är en induktiv ansatts.35 Vi valde 
att använda oss av en deduktiv ansatts därför vi, i studien av detta komplexa problem, ansåg det 
vara nödvändigt att få ta del av den struktur som en ansatts i teorin ger. Därigenom utgick vi 
från de valda teorierna när vi samlade in det empiriska materialet. Nackdelen med detta upplägg 
är att det kan få ”en prägel att vara självuppfyllande profetior eftersom forskaren bara fann det 
de letar efter”36. Denna vetskap har vi tagit med oss till arbetet och i utformandet av frågorna.   

 

2.5 Val av teori och övriga källor 
Vi anser att det är viktigt att redogöra för hur insamlandet av sekundärkällorna och valet av 
teorier har gått till, för det hjälper oss att få en ökad förståelse för detta material.    
 
Vi har i inledningsskedet av arbetet använt oss av främst mediala källor såsom vetenskapliga 
aritklar, internet, svensk dagspress och facktidningar, för att skapa oss en övergripande bild om 
ämnet. Till denna insamling har vi valt att använda oss av sökmotorerna Business Source 
Premier, Google.se och Mediearkivet.se. Det sökord vi har använt för sökningarna är 
”korruption Ryssland” och ”korruption”. Vi har även under research arbetet med 
respondenterna använt oss av Google.se och Mediearkivet.se med den berörda respondentens 
namn och företagsnamn som huvudsakliga sökord. 
 
Efter att vi bildat oss en uppfattning om ämnet påbörjade vi insamlandet av det teoretiska 
materialet. Den huvudsakliga databasen som används för insamlandet av dessa källor är Umeå 
Universitetsbiblioteks ALBUM sök. För sökningen av vetenskapliga artiklar har vi valt 
databaserna Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext via Umeå Universitets 
bibliotek. Sökorden vi använt oss av är: Corruption in Russia, ethical business, bribes, 
business network, social network, enter strategy, joint venture. Då sökresultatet i vissa fall 
varit väldigt omfattande har vi läst sammanfattningarna på det artiklar som vi ansåg relevanta 
utifrån rubriken. Därefter har vi läst den fullständiga versionen av de artiklar vi funnit mest 
relevanta. Vi har utöver denna sökning även använt oss av vetenskapliga artiklar som varit 
refererade i olika vetenskapliga skrifter och andra avhandlingar som behandlat vårt ämne.  

                                                 
31 Holme, I. M., Solvang, B. K., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 51 
32 Johansson Linfors, M-B, Att utveckla kunskap, s. 57 
33 Holme, I. M., Solvang, B. K., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 51 
34 Saunders, Mark, Lewis Philip, Thornhill, Adrian, Research Methods for business students, Harlow: Financial 
Times/Prentice Hall, 2003, s. 117-118 
35 Jacobsen D. I., Vad hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 
s. 43 
36 Ibid s. 42-43 
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I problemformuleringen har vi valt att använda mestadels media källor för att få aktualitet 
men även en del vetenskapliga artiklar för att öka trovärdighet. I kapitel nummer tre har vi 
valt att bland vetenskapliga artiklar med pålitliga Internetkällor för att kunna få aktuell 
information tillsammans med hög trovärdighet, då detta kapitel syftar till att ge läsaren en 
övergripande bild om hur korruptionen ser ut idag och varför den uppstår. Kapitel fyra som 
utgör vår huvudsakliga teoretiska referensram, valde vi att använda oss av litteratur 
publicerade av välkända författare och vetenskapliga artiklar, i syfte att ge detta kapitel en 
gedigen vetenskaplig grund. När det gäller kapitel fem som berör metoden har vi valt att 
ändvända oss av litteratur författade av ”allmänt erkända författare” inom metod området.  
 
De teorival vi har gjort grundar sig i olika faktorer. Vi har sökt teorier som hjälper till att 
förklara vårt problem. Utifrån vår frågeställning ”hur ska svenska företag hantera korruption 

vid en etablering på den ryska marknaden?” var valet av teorin om etableringsstrategier ett 
självklart val. Den gav oss även möjligheten att förklara de olika etableringformernas fördelar 
och nackdelar sett hur ett korruptionsperspektiv. Samtidigt som valet av etableringsform 
spelar en avgörande roll när företagen gör sitt övergripande etableringsval. Denna teori har 
även använts av andra forskare vid förklarandet av liknande problem.37 Nätverksteorin valde 
vi därför att Ryssland är en relationsfokuserad marknad samt att ryssarna har ett lågt 
förtroende för institutioner och litar mer på informella nätverk, vilket gör att ett gott nätverk 
är mycket viktigt38. Därför bidrar denna teori till att förklara vårt problem. Teorin om 
transparency ger oss möjligheten att diskutera kring värdet av etiska dokument och tar även 
upp det högaktuella ämnet med företagens etiska ansvar. Denna teori kompletterar även det 
övriga teorierna genom att skänka ett etiskt perspektiv på undersökningen. Något vi anser 
vara mycket viktigt vid en diskussion om korruption. För att ge den etiska diskussionen ett 
ökat djup har vi även valt att inkludera olika etiska. 
 

2.7 Källkritik 
Källkritikens främsta uppgift är att bedöma källornas trovärdighet, och det har vi valt att göra 
utifrån det fyra kriterierna som presenteras i Thorstens Thuréns bok Källkritik. Dessa kriterier 
är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.39  
 
Kriteriet äkthet syftar till att källan verkligen är vad den utger sig för att vara40. De mediala 
källor vi valt att använda oss av är hämtade från de största dagstidningarna i Sverige, och 
facktidningar. Detta innebär att det utsatts för en ”allmän granskning” och vi anser därför att 
det håller en nödvändig trovärdighet med tanke på det kapitel vi valt att använda dem inom. 
Det Internetkällor är alla hämtade från välrenommerade organisationers hemsidor som har en 
hög trovärdighet hos allmänheten. Exempel på det är bland annat Transparency International 
hemsida som bidragit med viktig information. Transparency International är en internationell, 

                                                 
37  Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s. 405 
38  Batjargal, B, The dynamics of entrepeneurs network in a transitioning economy: the case of Russia, 
Entrepreneurship & regional development, 2006, s. 305–320 
39  Thurén, Torsten, Källkritik, Stockholm: Liber, 2005, s. 9-13 
40  Ibid., s. 13 
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ideell, enskild organisation med syfte att motverka korruption. TI samarbetar även i ett nätverk 
med över 100 andra självständiga föreningar världen över.  Vi bedömde att denna källa 
tillsammans med de övriga Internet källorna vi använt oss av (Sida, Swedishtrade, 
Aktiespararna) har en hög grad av äkthet. Det enda undantaget är etableringutomlands.se där vi 
bedömt att äktheten inte kan styrkas på samma sätt som det övriga källorna men att källan ändå 
uppfyller kraven för äkthet med tanke på avsnittet den tillämpades inom.  
 
Litteraturens äkthet för hela arbetet bedömer vi som god då vi i största möjlig mån har försökt 
att använda oss av välkända författare inom de berörda områden. Vad gäller äktheten av de 
vetenskapliga artiklarna så är den redan styrkt genom att det granskat och publicerats i 
vetenskapliga magasin.        
 
För att minska utsattheten för tidssamband har vi strävat efter att använda så uppdaterade källor 
som möjligt41.  Speciellt inom områden där forskningen har framskridigt mycket under de 
senaste åren. Allt för att minska tiden mellan studiens genomförande och idag. Till exempel så 
har vi använt mestadels vetenskapliga artiklar, daterade på 2000-talet i teoriavsnittet om 
transparency.      
 
För att källan ska vara oberoende kan den inte vara en avskrift eller ett referat till någon annan 
källa42. Vi har i så storutsträckning som möjligt försökt att återgå till originalkällan. I det fall det 
inte varit har vi istället jämfört flera olika andrahandskällor för att på det sättet öka oberoendet.   
 
Tendensfrihet syftar på att man inte skall ha någon anledning till att misstänka att källan ger 
en falsk bild av verkligheten på grund av personliga anledningar.43  För att säkerställa detta 
valde vi att använda ett brett utbud av källor. 
  

                                                 
41  Thurén, Torsten, Källkritik, s. 13 
42  Ibid., s. 13 
43  Ibid., s. 13 
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3. KORRUPTION 
 

Detta kapitel är ämnat för att ge en djupare förståelse av korruption i allmänhet och varför 

den uppkommer. För att förstå detta bättre har vi även valt att beskriva den ryska 

affärskulturen och olika etiska dilemman företag kan ställas inför vid en nyetablering. Detta 

för att teorivalet och teorikapitlet sedan ska bli lättare att förstå och koppla till problemet.   

 
Det finns inget enhetligt begrepp idag för hur korruption ska definieras.  I Europarådets 
civilrättsliga konvention om korruption definieras det som "att direkt eller indirekt begära, 
erbjuda, ge eller ta emot en muta eller någon annan form av otillbörlig förmån eller förespegling 
av fördel som snedvrider utförande av en plikt eller handlande som krävs av den som tagit emot 
mutan, den otillbörliga förmånen eller förespeglingen därom." Transparency International (TI) 
är en enskild organisation med syfte att motverka korruption definierar det som: "Korruption är 
att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning".44  
 
Brickländerna Kina, Indien, Brasilien och Ryssland hamnar allihop långt ner på listan av 
korrupta länder enligt Corruption Perceptions Index 2007. Med 10 poäng anses landet fritt från 
korruption och 0 poäng fullkomligt korrupt. Enligt Corruption Perceptions Index hamnar 
Ryssland längst ner av Brickländerna med 2,3 poäng medan Kina, Indien och Brasilien har 
3,5poäng.45 Korruption är särskilt utbrett i länder med outvecklade och svaga rättsystem, 
massmedia och statliga förvaltningar.46 Hög byråkrati tenderar också att gynna korruption då 
det är svårt att kontrollera alla som utfärdar licenser, individuella fullmakter och om de uträttas 
på ett regelrätt sätt. 
 
Korruption kan delas in i flera olika grader där den lägsta graden kallas för petty corruption, 
vilket innebär att läkare, poliser och tulltjänstemän tar ut illegala avgifter för att gynna sina egna 
intressen. Andra graden involverar tjänstemän och höga politiker som utnyttjar makten för att 
göra sig själva mer förmögna och fortsätta sitta kvar i styret. Grand corruption, den storskaliga 
korruptionen, innefattar internationella mutor med dolda bankkonton, och brukar särskilt 
främjas av affärsmän från rika länder där mutor inte anses som ett hinder för att ta sig fram på 
marknaden. Den värsta graden av korruption, state capture, uppstår när svaga stater tillåter 
mäktiga personer och stora företag påverka lagstiftningen så att konkurrensen blir snedvriden.47 
 

3.1 Genomträngd och oförutsägbar korruption 
En undersökning visar att de företag som väljer att betala mutor har fyra gånger så stor chans att 
få igenom sina affärsavtal än de som avstår. Dock bör man ha i åtanke att mutor aldrig 
innefattar några garantier. Korruption kan urskiljas utifrån två olika dimensioner, nämligen hur 

                                                 
44  Transparency International (2008) Vad är korruption?hämtad 2008-05-04 [www] tillgänglig på 
<http://www.transparency-se.org/Omkorruption.htm > 
45  Ibid. 
46  Sida (2005) Vad är korruption? hämtad 2008-05-04 [www] tillgänglig på 
<http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=439&a=1443>  
47  Ibid. 
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genomträngd den är samt dess oförutsägbarhet. Hur genomträngd korruptionen är reflekteras 
över antalet och frekvensen av transaktioner och individer företaget gör olagliga affärer med 
under en bestämd period. Ju mer genomträngd korruptionen är desto mer indirekta och direkta 
kostnader blir det för företaget i den dagliga verksamheten.48 
 
När korruptionen är förutsägbar kan företagen beräkna in dessa kostnader i budgeten för 
verksamheten. Dessa villkor fungerar enbart i länder där korruptionen är strukturerad. 
Företagen då vara säkra på att få de ”regerings -administrativa tjänster” de betalat för. Det kan 
exempelvis handla om en standardbetalning som medföljer varje gång de ska få igenom sina 
gods via tullen. Ett oorganiserat korrupt nätverk uppstår när politiska agenter agerar 
självständigt för att maximera sina egna inkomster från mutor. Detta gör det svårt för företag att 
veta vem de ska betala till, hur mycket och om betalningar kommer resultera i det utlovade. 
Ofta kan det hända att tjänstemännen återvänder för att kräva mer pengar än det som från början 
varit avtalat, vilket gör det svårt för företagen att uppskatta kostnaderna.49 Wall Street Journal 
har rapporterat att Ryssland blivit en nation med både genomträngd och oförutsägbar 
korruption.50 I tabellen nedan kan procentantalet som betalat mutor region för region utläsas. 
Ryssland ingår i regionen NIS  
 
 

 
 
 
När företag ska ta sig in på korrupta marknader kan de försöka undvika korrupta kostnader 
genom att välja att gå in på marknaden själv eller via joint venture. Att gå in på marknaden via 

                                                 
48 Lee Seung-Hyun , Kyeungrae Kenny Oh, Corruption in Asia: Pervasiveness and arbitrariness, Asia Pacific 
Journal of Management, Vol 24 Number /2007 
49 Lee Seung-Hyun , Kyeungrae Kenny Oh, Corruption in Asia: Pervasiveness and arbitrariness, Asia Pacific 
Journal of Management, Vol 24 Number /2007  
50 Doh, Jonathan P, Rodriguez, Peter, Uhlenbruck, Klaus, Collins, Jamie, Eden, Lorraine, Coping with corruption 
in foreign markets, Academy of Management Executive, Vol. 17 Issue 3 2007, p114-127 



 

12 
 

joint venture med en rysk partner kan vara en fördel då företaget får ta del av den ryska 
partnerns lokala nätverk, vilket kan minska ovissheten. Å andra sidan kan den ryska partnern 
utnyttja det utländska företaget. Generellt sätt brukar utländska företag välja joint venture 
oftare än eget ägande när den oförutsägbara korruptionen ökar och samtidigt är väl genomsyrat 
i hela samhället. Om det å andra sidan bara är en hög grad av oförutsägbar korruption kan man 
minska utsattheten genom att gå in i det nya landet med en annan internationell partner.51  
 

3.2 Affärskultur 
Rysslands affärskultur är mer relationsfokuserad än den vi har i Skandinavien där vi är 
”deal-fokuserade”. Relationsfokuserade länder föredrar att göra affärer med familj, vänner eller 
personer och grupper i deras omgivning som de känner väl och finner pålitliga.  De kan känna 
sig obekväma i att göra affärer med främlingar och speciellt utlänningar. I kontrast med 
Ryssland är Skandinavierna väldigt öppna och kan prata potentiella affärsmöjligheter med 
människor de knappt känner. I relationsfokuserade länder får man helt enkelt saker gjorda via 
kontakter och relationer. Att känna rätt människor och ha bra kontakter är till en stor fördel vid 
affärer i Ryssland då detta kan spara tid, pengar och frustration som annars lätt uppstår på grund 
av byråkratin. De flesta affärsuppgörelserna görs ansikte mot ansikte, och därefter är det viktigt 
med kontinuerlig kontakt genom besök och telefonsamtal. Till skillnad mot andra 
relationsfokuserade länder som exempelvis Kina är Ryssarnas verbala kommunikation väldigt 
rakt på och ibland ganska okänslig. Ryssarna är tuffa förhandlare med hård taktik. Ofta försöker 
de utnyttja motpartens förmodade otålighet, men som utländsk ska man bemöta detta med 
tålamod, tålamod och mer tålamod. Som svensk ska man även vara beredd på att ryssarna har 
ett hett temperament och att temperamentsfulla vredesutbrott, högljudda hot inte hör till 
ovanligheterna. Länder där korruption är vanligt brukar ofta vara relationsfokuserade, har stark 
hierarki med en avslappnad attityd för tider och scheman, precis som Ryssland.52   
 

3.3 Mutor  
Attityden till mutor och om det är etiskt korrekt eller ej varierar världen över. USA har idag 
höga böter och fängelsestraff för de personer som blir dömda för mutor mot tjänstemän 
utomlands. I vissa europeiska länder har mutor varit tolererade och till och med avdragsgillt för 
företagen i deklarationen.53  Tidigare undersökningar visar att folk som blivit dömda för 
korruption inte varit särskilt ångerfulla.  Uttalanden som ” Alla gjorde det”, ”Det var en tjänst 
för en vän”, ”Jag tycker fortfarande inte att jag gjort något fel” har varit vanliga. Etiskt och 
enligt lagen är detta fel, men trots det uppkommer det ständigt nya skandaler kring korruption. 
Gränsen till vad som är korruption är hårfin och många gånger en balansgång. I vissa kulturer 
som exempelvis Japan är det accepterat med gåvor och vanligt när man ska bygga upp 
affärsrelationer, medans det i Europa inte alls är lika vanligt. Gränsen mellan gåva och muta i 
sådana fall är svårt att avgöra.54 

                                                 
51 Ibid. 
52  Gesteland, Richard R, Cross-Cultural Business Behavior, Copenhagen Business School Press, 2002,  s. 227 ff 
53  Ibid. s. 95 
54  Bernardi, Richard A.; Vassill, Katie M ,#The association among bribery and unethical corporate actions: an 
international comparison. Business Ethics: A European Review, Oct2004, Vol. 13 Issue 4, p342-353, 
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Mutor kan bli en väldigt stor kostnad för verksamheten. Företag i Hong Kong uppger att mutor 
uppgår till 5%  av kostnaderna vid affärer i Kina. I Ryssland sägs det vara ännu dyrare än 
Kina.55 Andra undersökningar i Ryssland visar att summan för mutorna låg någonstans mellan 
0.1-0.5% av de stora kontraktens värde under början av 90-talet, vilket idag förmodligen har 
ökat. Detta kan låta obetydligt, men när kontrakten är väldigt stora och mycket värda blir dessa 
summor enorma. Vanligaste orsakerna till att företag betalar mutor är för att kunna behålla och 
fortsätta med verksamheten, erhålla konfidentiell information om priser, konkurrenters bud och 
andra kommersiella hemligheter, minska importkostnader och för att inte utsättas för 
trakasserier.56 Många verksamma företag i Ryssland har blivit tvingade in på den illegala 
marknaden genom att betala stora summor för ”säkerhetsservice” då staten inte kan förse med 
tillräckligt skydd för allmänheten.  Korruption finns inom alla branscher men är mer 
förekommande inom vissa industrier som exempelvis byggbranschen och infrastruktur projekt, 
då detta involverar stora investeringar med komplexa kontrakt där mutor lättare går att 
förkläda.57 
  

                                                 
55  Gesteland, R, Cross-Cultural Business Behavior,  s.96 
56  Franklin, Daniel, Bribery and Corruption in East-West trade, Aces Bulletin Vol 23. Issue 2/3 
57  Doh, Jonathan P, Rodriguez, Peter, Uhlenbruck, Klaus, Collins, Jamie, Eden, Lorraine, Coping with corruption 
in foreign markets, Academy of Management Executive; Aug2003, Vol. 17 Issue 3, p114-127 
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4. TEORI 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram vi valt att tillämpa i denna studie för att 

belysa olika påverkningsfaktorer som kan minska utsattheten för korruption.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Modellen visaren en översikt över de teorier som tas upp i teorikapitlet och hur de är 
sammankopplade. Den syftar till att ge läsaren en överblick för att lättare kunna följa 
resonemanget under resterande studie.  
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4.1 Etableringsstrategi kopplat till korruption 
”I Ryssland har vi kriser ”on regular basis”. Finns det inget att krisa över så hittar man på något. 
Det här är alltid världens bästa eller sämsta marknad”.58 Detta uttalande kommer ifrån Jyrki 
Talvitie som är East Capitals chefrepresentant i Moskva, och säger en hel del om hur den ryska 
marknaden ser ut. Det finns otaliga problem som man som företagare måste ta hänsyn till vid en 
nyetablering. Men vi ska i enlighet med ett vårt första del syfte diskutera om valet av 
etableringsstrategi påverkar företagets möjligheter till att undvika alternativt att minska 
påverkan av korruption.   
 
Som tidigare nämnts är problemet med korruption ett mycket komplex sammansatt problem 
som varierar i skepnad beroende på situationen. Vi kommer inte att belysa en specifik bransch, 
utan avsikten är istället att skapa en förståelse och övergripande bild av vilka 
etableringsalternativ företagen kan använda sig av för att minska korruptionens påverkan på 
verksamheten.  
 
När företaget har beslutat sig för vilken marknad som de skall etablera sig på återstår det att 
fatta beslut om i vilken form denna etablering ska ske. Det finns en rad olika variationer att 
välja mellan men vi har valt att använda oss av det tre mest grundläggande typerna nämligen 
export, joint venture och direkt investering.59 Att använda sig av en allt för avancerad modell 
hade medfört att analysen blivit alltför komplex och svårhanterlig med tanke på de empiriska 
data vi hade till vårt förfogande.     
 
Export är den etableringsstrategi som innebär minsta förändring för företagets linjeproduktion 
och organisation, eftersom man producerar produkterna på hemma marknaden. Det är även den 
strategin som ger företaget minst kontroll och inflytande över verksamheten i det landet 
företaget väljer att etablera sig i.60 Det finns tre olika typer av export, det första är indirekt 
export och här arbetar företagen inte med en egen säljkår på plats utan använder oftast olika 
organisationer och exportföretag som bistår med det praktiska arbetet. 61 Det reducerar också 
exponeringen för företaget på den berörda marknaden.62 
 
Det andra alternativet är direkt exportering av produkter till den ryska marknaden. Detta är 
aningen mer riskfyllt men öppnar också för ökade vinster. Företag kan här välja mellan att 
öppna ett inhemskt kontor (med inhemsk personal) som tar hand om exporten alternativt att ta 
personal från det svenska moderbolaget för att starta en egen säljorganisation.63 
 
Det tredje alternativet är att en rysk partner köper varorna för att sedan sälja dem på den ryska 
marknaden för kundens räkning. På det sättet kan företaget dra fördelar av det redan befintliga 

                                                 
58 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Hogriskmarknad-eller-investeringsparadis/ 
59 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s. 404  
60 Ghauri, Pervez, Cateora, Graham, International marketing, Berkshire: McGraw-Hill Education, 2006, s 277 
61 Lee, Kiefer, Caster, Steven, Global Marketing Management, New York: Oxford University Press, 2005, s 173 
62 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s. 405 
63  Lee, K., Caster, S., Global Marketing Management, s. 173 
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distributionsnätet. Risken för detta alternativ är fortfarande låg i jämförelse med det andra två 
typerna av etableringsstrategier.64 
 
Ytterligare en fördel med denna etableringsform är det faktum att om korruptionen på en 
marknad är väl utbredd så ökar också risken för att företaget som verkar på marknaden deltar i 
viss utsträckning. Oftast kolliderar ett sådant deltagande (direkt eller indirekt) med de normer 
och värderingar som företaget har med sig från den inhemska marknaden, något som i sin tur 
kan orsaka legitimitetsproblem för företaget. Att använda sig av export som etableringsformen 
reducerar denna risk, genom den låga exponering som exporten har på den utländska 
marknaden. Det ger även företagen en ökad flexibilitet med möjlighet att snabbt dra sig tillbaka 
från den utländska marknaden.65      
 
Joint venture utgör det andra av tre etableringsalternativet vi valt att belysa. Den grundläggande 
idén bakom denna etableringsform är att ett svenska företaget hittar en rysk partner som man 
anser uppfyller det i förväg ställda krav och bildar sedan ett samägt bolag som etableras på den 
ryska marknaden. Den andra möjligheten är att det svenska företaget köper in sig i ett redan 
befintligt ryskt företag. Båda parterna skall dock ha varsin ägarandel och en fördelning av 
ledningsposter inom det ”nyskapade” företaget. 66  Det exakta upplägget variera givetvis 
beroende på storlek på företaget, typ av marknad, konkurrens, produkter och risk.67   
 
Forskning har även visat att utländska företag försöker att använda sig av lokala partners för att 
uppnå en högre legitimitet på den utländska marknaden. 68  Därför att ju mer utbredd 
korruptionen är ju större är fördelarna med legitimitet69. Av den orsaken har ett utländskt 
företag med hög legitimitet större chans att erhålla stöd från andra organisationer och 
institutioner och därigenom skapa ett försvar mot korruption. För att få ta del av detta ”försvar” 
så måste företagen ibland byta ägarandelar mot legitimitet på den lokala marknaden genom att 
använda joint venture som etableringsstrategi. Det finns även andra fördelar med ett joint 
venture upplägg nämligen att investeringskostnaderna minskar och att företaget får ökad 
kunskap om den lokala markanden. Att använda sig av joint venture som etableringsstrategi 
minskar också osäkerheten eftersom en lokal partner kan med sin kunskap och lokala nätverk 
lösa problem som för en utomstående hade varit svårlösliga.70  
 
Nackdelarna med denna etablerings strategi är att möjligheten till vinster reduceras av ett 
samägande. 71  Att det svenska företaget samtidigt inte har full kontroll över den egna 

                                                 
64 Lee, K., Caster, S., Global Marketing Management, s 173 
65 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s 404 
66 Ghauri, P., Cateora, G., International marketing, s. 283  
67 Lee Kiefer global marketing management. s 180 
68 Yiu D., Makino S. The Choice Between Joint Venture and Wholly Owned Subsidiary: An Institutional 
Perspective Vol. 13, No. 6, 2002, pp. 667–683, s. 671 
69 Rodriguez P mfl, Government corruption and the entry strategies of multinationals, Academy of Management 
Review 2005, Vol. 30, No. 2, 383–396.s. 393 
70 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s. 406 
71 Ibid s. 405 
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verksamheten kan leda till att konflikter uppstår med den ryska partnern, bland annat på grund 
av kulturella skillnader.        
 
Ett helägt bolag är den sista i raden av tre etableringsstrategier, och innebär att de svenska 
företagen investerar direkt på den ryska marknaden antingen genom att starta ett helt nytt bolag 
alternativt att köpa upp ett befintligt ryskt bolag.72 Denna ägandeform medför den största 
risken73 jämfört med de andra två etableringsstrategier samtidigt som det ger de bästa  
 
vinstmöjligheterna.74  Andra fördelar är att företaget kan dra nytta av de eventuella lägre 
arbetskostnader som landet erbjuder.75 En direktinvestering ger ibland möjligheten till en 
djupare och därigenom bättre kontakt med lokala politiker, borgmästare och guvernörer76. Den 
sista och mest självklara fördelen med direkt investering är att företaget behåller full kontroll 
över tillverkning, styrning och investeringar 77. Detta ger företaget möjligheten till en långsiktig 
planering, men medför samtidigt risken av att företaget i större utsträckning exponeras för 
politisk osäkerhet, devalvering av valutan och statliga övertagande av företag.78  
 

4.2 Nätverksbetydelse 
Ett väl utformat nätverk med goda kontakter är ett måste för lyckade affärsmän runt om i 
världen idag, och speciellt viktigt för dem som verkar i relationsfokuserade länder som 
Ryssland. Att känna rätt människor är essentiellt för att kunna utföra affärer, då 
relationsfokuserade länder tenderar att vara obekväma i att göra affärer med främmande 
människor.79  
 
Tidigare forskning visar att ryssar är mer benägna att lita på de informella nätverken för 
överlevnad och framgång i företaget, eftersom institutioner kollapsat och det fortfarande är ett 
rådande socialt kaos i landet. Reaktionen av de institutionella kriserna har gjort att individerna 
väljer att göra affärer med aktörer de tidigare varit i kontakt med för att minimera risken. 
Undersökningar visar att det generella förtroendet är lågt i Ryssland, och att två tredjedelar inte 
litar på några institutioner eller okända individer över huvud taget. Många ryssar litar inte på 
utomstående på grund av det moralarv som uppkommit efter Sovjetregimen med hemligheter 
och lögner, det rådande institutionella kaos, bedrägeri och våld. Med denna gällande miljö är 
det extra kostsamt i form av tid att ta sig in i nya nätverk men samtidigt oerhört viktigt för det 
nya företaget.80 När man väl utvecklat ett socialt nätverk med någon i ett relationsfokuserat land 

                                                 
72 Lee, K., Caster, S., Global Marketing Management, s .173 
73 Ibid. s 173 
74 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projectsin 
Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s. 406 
75  Ghauri, P., Cateora, G., International marketing, s. 282 
76  Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication 
Projectsin Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006, s. 406 
77  Ibid. s. 405 
78  Lee Kiefer global marketing management, s. 173-175 
79  Ibid. s.100-101 
80  Batjargal, B, The dynamics of entrepeneurs network in a transitioning economy: the case of Russia, 
Entrepreneurship & regional development, 2006, s. 305–320  
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är de oftast väldigt hjälpsamma och ställer upp när det behövs. Dessa relationer kan möjliggöra 
att man kan få sitt arbete utfört utan att behöva betala mutor.81 
 
Ett svenskt företag som ska etablera sin verksamhet i Ryssland behöver komma in i landets 
befintliga nätverk för att kunna överleva.82 Ett företags relationer är en tillgång och är viktiga 
för att företaget ska fungera och kunna fortsätta drivas. 83  Internationalisering är enligt 
nätverksteorin att företaget etablerar placeringar på marknader i utlandet.  Detta är en process 
som kommer engagera individer inom företaget på alla nivåer och aktörer utanför 
organisationen. 84 De aktörer som redan finns på plats utanför organisationen måste finna 
motiv till att knyta band med det nya företaget för att de ska kunna lyckas, vilket kan göras 
genom att det nyetablerade företaget erhåller specifik kompetens eller resurser. Beroende på 
om företaget har tidigare internationell erfarenhet i form av utlandsetableringar kommer entrén 
i det nya landet troligen vara mer aggressiv än ett företag som bara tidigare verkat på 
hemmaplan.  Detta för att företag med tidigare erfarenhet har marknadstillgångar och lättare 
kan samordna resurser och aktiviteter. Deras befintliga nätverk kan öppna upp möjligheter för 
att lättare ta sig in i det nya landets nätverk. 85 
 
Handel mellan företag består enligt nätverksteorin av olika marknader med flera hopkopplade 
utbytesrelationer mellan aktörer. Aktörerna med sina relationer använder resurserna för att 
utföra aktiviteter, vilket industriellt nätverk handlar om. Håkansson och Johanson har en modell 
där de delar in huvuddelarna i aktörer, resurser och aktiviteter, vilka binds samman av relationer 
som skapar strukturen för ett nätverk. Aktören, det vill säga företaget, kontrollerar sina egna 
aktiviteter och resurser och kan i den mån andra aktörer är beroende av dem via relationer även 
kontrollera deras aktiviteter och resurser. 86Resurserna består av insatsvaror, finansiellt kapital, 
personal, teknologi och marknadsföringsresurser, vilket ger aktören makt om det resulterar i att 
andra aktörer blir beroende. Aktiviteterna en aktör utför är inte isolerade utan brukar ses som 
längre länkar i kedjor.87  
 
Nätverken skapas och utvecklas genom interaktion och kan ses som investeringsprocesser då 
det tar tid, stort engagemang och förpliktelser inför framtiden att skapa goda relationer. 
Nätverken förändras ständigt och detta kan påverka en viss relation som i sin tur kan ge 
konsekvenser på hela nätverket. Aktörerna bygger upp sina positioner i nätverket genom sitt 
agerande. Positioneringen sker enligt två perspektiv: Makro- och mikroposition. Mikroposition 
är betydelsen, förhandlingspositionen, styrkan i relationerna företaget har gentemot en specifik 
andra part. Makro positionering återspeglar företagets relation till det totala nätverket. 88 
Anledningen till att företag väljer att samarbeta med utomstående företag en längre tid är att de 
                                                 
81  Gesteland, R Cross-Cultural Business Behavior s.101 
82  Bagelius, Nils, Svenska företag åter i österled, Företagsekonomiska Instiutionen Stockholms universitet, 2003 
s. 129 
83  Ford David, Gadde, Lars-Erik, Håkansson, Håkan, Lundgren, Anders, Snehota, Ivan, Turnbull, Peter, Wilson, 
David, Managing Business Relationship, John Wiley & Sons Ltd, 1998 s.13 
84  Bagelius, N Svenska företag åter i österled, s.129-130 
85  Bagelius, N Svenska företag åter i österled, s.130 ff 
86  Ibid s.138 ff 
87  Brunsson, Nils, Hägg, Ingemund, Marknadens Makt, Stockholm, SNS förlag 1992, s.89-90 
88  Bagelius, N Svenska företag åter i österled, s.143 ff 
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sparar pengar i form av kontaktskostnader, kvalitetskostnader, hanteringskostnader och att det 
överlag bidrar till en effektivitet.89  
 
Företagen har inte endast relationer till kunder och andra företag, utan också till statliga 
organisationer. De statliga organisationerna utformar de regler som ska gälla för företagen och 
båda parter har resurser som båda vill ta del av. Exempelvis är regeringen beroende av stora 
företag då de generar nya arbetstillfällen och utveckling inom teknologi. Dock vill regeringen 
göra företagen beroende av dem, vilket de historiskt sett har gjort genom exportkrediter, regler, 
stöd till teknisk utveckling med mera. Företagen i sin tur efterfrågar tjänster av regeringen som 
exempelvis förvärvstillstånd och legitimitet. ”Priset” skiljer sig från företag till företag. Ibland 
kan priset vara löften om nya arbetstillfällen eller stöd till lokala näringsidkare. 90  
 
Många tidigare studier har betonat att ett bra nätvek är det viktigaste och mest effektivaste sätt 
att göra affärer på när formella institutioner är underutvecklade. Då bra nätverk kan vara en 
konkurrensfördel har det visat sig att en del av nätverkandet inneburit korrupta ”under-bordet” 
transaktioner. I denna bemärkelse kan en del, men inte alla, affärer som utförts på grund av ett 
bra nätverk klassas som korrupt. 91  

4.3 Etik 
Intresset för affärsetik har blivit stort de senaste 10-15 åren, och många företag har idag etiska 
koder och försöker ta ett så stort socialt ansvar så möjligt. Intressenterna har börjat ställa större 
krav vilket leder till att företagen måste handla etiskt korrekt för att inte förlora sina kunder.    
Som tidigare nämnts kan det vara svårt att dra en gräns över vad som är etiskt inkorrekt 
handlande eller ej, och kanske framförallt inom korruption då affärskulturen skiljer sig väldigt 
åt världen över.  Nya fall av korruption och skandaler uppkommer ideligen och man kan 
ifrågasätta varför företagen hamnar i dessa situationer när de oftast är medvetna om att det är 
olagligt och etiskt inkorrekt.  
 

4.3.1 Teleologisk etik  
Enligt teologisk etik är en handling god om konsekvenserna av dem är goda och önskvärda. 
Detta perspektivs moralposition är att utfallet ska vara så bra så möjligt för så många så möjligt. 
Med detta tänkande skulle det i praktiken vara rätt att mörda någon om det skulle göra världen 
till ett bättre ställe för majoriteten av befolkningen. Ett internationellt företag som etablerar sin 
verksamhet i ett korrupt land och betalar mutor kan enligt den teologiska etiken vara en god 
handling om detta kommer generera ett stort antal nya jobb, bättre infrastruktur, locka dit andra 
företag och skapa en bättre ekonomisk marknad för staden.92       
 

                                                 
89  Brunsson, N, Hägg, I, Marknadens Makt s.98 
90  Ibid s 102 ff 
91  Lee Seung-Hyun , Kyeungrae Kenny Oh, Corruption in Asia: Pervasiveness and arbitrariness, Asia Pacific 
Journal of Management, Vol 24 Number 1/March 2007 
92  Debra R. Comer and Gina Vega, Unsavory Problems at Tasty’s: A Role-Play about Whistle-Blowing, Journal 
of Management Education 2006; 30; 251 
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4.3.2 Axiologisk etik  
Axiologisk etik är att man identifierar sina normer innan urvalet om vad som är etiskt korrekt 
eller ej görs för att sedan följa den vägen som överensstämmer bäst med ens personliga 
värderingar och mål. Denna teori brukar även kallas för aktieägarnas teori när den appliceras 
inom affärsetik. Beslutsfattarna tar hänsyn till alla intressenter och hur de påverkas av varje 
beslut. Att maximera vinsten för företaget och aktieägarna kan vara en anledning till att 
företagen väljer att betala mutor då detta är första prioritet för företaget.93 Argument till varför 
mutor inte är fel är att många menar att mutor är normalt och essentiellt i vissa samhällen och 
enda sättet att göra affärer på. Vissa menar att de företag som betalar störst mutor är 
förmodligen mest effektiva, då kostnaden för mutorna måste ersättas på annat håll i form av 
ekonomiska intäkter. 94 
 

4.3.3 Deontologisk etik 
Deontologisk etik, även kallad pliktetik, menar att en handlings etiska status är oberoende av 
konsekvenserna. En god handlings status beror på om den är pliktmässig eller ej. Det är 
exempelvis alltid fel att ljuga oavsett om konsekvenserna av att ljuga skulle leda till något 
bättre. 95 Korruption ger en bland annat en snedvriden konkurrens på marknaden, kan minska 
tillväxten och är därför förbjudet enligt lag. Det är med andra ord enligt pliktetiken aldrig tillåtet 
att ta emot eller ge mutor oavsett om konsekvenserna av detta skulle leda till något bättre.  
 

4.3.4 Åtlydnad för auktoriteter 
Psykologen Stanley Milgram ville genom experiment förstå varför så många skenbart normala 
personer frivilligt medverkade i Hitlers upplösning och eniska rensning. De medverkande i 
experimentet var tillsagda att lyda exprementiörens instruktioner och att sköta ökade elchocker 
på ett oskyldig protesterade offer, som i verkligheten var skådespelare. Experimentet beskrevs 
för andra utomstående människor som uppskattade att endast en procent skulle fullfölja dessa 
order, men i verkligenheten var det hela 65 % som följde instruktionerna. Slutsatsen blev att 
människor lyder auktoriteter i större utsträckning än vad man tidigare trott. Frågan är då hur 
stort inflytande en omtyckt chef har över sina anställda då han eller hon samtidigt kan påverka 
deras ekonomiska framtid. Att behaga auktoriteter är vanligtvis förknippat med belöning och 
misshaga med straff och förlorat jobb. Därför bör vi inte bli förvånade att empiriska studier 
indikerar att människor är mindre benägna att medverka i oetiska handlingar när de handlar 
med egen vilja än när de blivit beordrade, eller uppmanade av en överordnad. För att dessa 
auktoritetsproblem ska uppstå behöver inte chefen explicit ge en order till en anställd att utföra 
oetiska aktiviteter. Anställa lyder intuitivt de ansvariga och deras önskningar och handlar i 
enlighet därefter, vilket även uppmuntras av de överordnade med exempelvis bonusar . Även 
om de anställda upptäcker det oetiska uppförandet, kan begäret att uppfylla auktoritetens mål 

                                                 
93  Debra R. Comer and Gina Vega, Unsavory Problems at Tasty’s: A Role-Play about Whistle-Blowing, Journal 
of Management Education 2006; 30; 251 
94  Theobald, Robin, Should the payment of bribes overseas be made illegal?, Business Ethics, A European 
Review, Volume 11, Number 4, October 2002 , pp. 375-384 
95  Nationalencyklopedin (2008)  hämtad 2008-05-05 [www] tillgänglig på  
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=152324&i_history=1 2008-05-12 kl 13:49> 
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vara större att de själva inte upptäcker och inser dimensionerna av deras oetiska handlande. 
Mycket av det oetiska beteendet framkommer när de anställda omedvetet sänker kraven och 
standarden med små förändringar över en längre tid.96  
 

4.4 Transparency  
Det har under de senaste åren blivit allt vanligare med att samhället granskar och undersöker 
företagen och dess verksamhet. Vilket lett till att många företag väljer eller snarare ”tvingas” att 
öka insynen för att stärka sin trovärdighet gentemot sina intressenter. 97  Vi kommer att 
undersöka om ökad insyn och användandet av etiska dokument är en möjlig väg att gå i syfte att 
minska påverkan av korruptionen. Vi kommer alltså inte att diskutera transparens i sak utan om 
transparens som företeelse går att tillämpa för att minska företagens utsatthet av korruption.  
 
Dagens företagsvärld kräver att besluten som fattas inte bara har fokus på rent ekonomiska 
världen utan att också det etiska och social ansvaret vägs in. För att intressenterna skall ha en 
möjlighet att göra denna bedömning så ökar behovet av viktig information från företaget. 
Genom att företagen har en öppenhet gentemot sina intressenter om hur beslut fattas så kommer 
en flexibilitet och tolerans utvecklas mellan intressenterna och företaget som i sin tur kommer 
leda till ökat förtroende. Detta är något som bidrar till att skapa ett ökat värde för företaget. 
Detta samarbete är bara fruktbart om både intressenterna och företaget utvärderar sig själva och 
varandra kontinuerligt. 98  För att en trovärdig bild av företagets olika beslut skall kunna 
presenteras så krävs det att osäkerheten inom organisationen minskas, något som kan göras med 
hjälp av regler som sammanställs i dokument som sedan bildar etiskt riktlinjer. Detta skapar 
även struktur och gränser, som hjälper företaget att skilja mellan öppenhet och stängda miljöer 
men även att utvärdera och lokalisera områden inom verksamheten som är i större behov av 
reglering än andra.99   
 
Problemet som kan uppstå när intressenten får nästintill obegränsad information är att de inte 
har den kunskaps som krävs för att bearbeta den. Sanningen sitter i betraktarens ögon och för att 
kunna förstå den information som kommer från företaget krävs det att man som intressent har 
kunskap inifrån företaget, vilket inte alltid är fallet. Konsekvensen blir då att företaget trots ökat 
informationsflöde kanske inte stärker trovärdigheten därför att intressenten inte kan värdera den 
information de får ”korrekt”.100 
  

                                                 
96  Prentice, Robert A., Ethical Decision Making: More Needed Than Good Intentions,  Financial Analysts 
Journal, Nov/Dec2007, Vol. 63 Issue 6, p17-30, 14p 
97  Thöger-Christensen L. Corporate communication: the challenge of transparency, Corporate Communication: 
An International Journal, Vol 7 Issue 3 2002, s. 165 
98  Gully A., Stainer, L. Stainer, A. Responsible business decisions: an over-arching framework, Journal of Public 
Affairs, Vol 6 Aug/Nov 2006,  s.185, 187-188 
99  Thöger-Christensen L. Corporate communication: the challenge of transparency, Corporate Communication: 
An International Journal, Vol 7 Issue 3 2002, s. 167 
100 Thöger-Christensen L. Corporate communication: the challenge of transparency, Corporate Communication: 
An International Journal, Vol 7 Issue 3 2002, s. 166 
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5. PRAKTISK METOD 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för hur vi valt att genomföra intervjuerna, 

valt respondenter och hur vi valt övriga faktorer som kan ha påverkat insamlandet av 

primärdata.  

 

5.1 Kvalitativa forskningsmetoden 
Vårt val av den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig i flera olika faktorer, vilket redogörs 
för nedan. För att kunna besvara det valda problemet om hur svenska företag skall kunna 
hantera korruptionen på den ryska marknaden var vi tvungna till att först försöka tolka och 
förstå korruptionen, något som den kvalitativa metoden gav oss möjlighet till.101 Detta stöds 
även av det hermeneutiska synsätt vi valt102 . Med tanke på problemets komplexitet och 
”känslighet” (främst för företagen) var det av stor vikt att få information från ”insidan” för att 
kunna lösa vårt problem. För att komma åt denna information valde vi att låta respondenten tala 
fritt (inom rimliga gränser) utifrån egna erfarenheter och kunskap för att sedan kunna skapa 
sammanhang och struktur i ämnet. Vi försökte även att överbygga distansen mellan 
respondenten och forskaren, genom att skapa ett förtroende mellan dessa två. Något som bara 
var möjligt genom att använda sig av intervjuer och en kvalitativforskningsmetod. Vidare ansåg 
vi att detta förtroende var nödvändigt för ta sig an ett ”känsligt” ämne så som korruption.103 
 
Givetvis skulle det ha varit fullt möjligt att undersöka korruption med en kvantitativ metod. 
Dock anser vi att, med hänsyn till uppsatsens syfte och tidigare förklarade faktorer att det var 
mer lämpligt att tillämpa en kvalitativ metod.  
 

5. 2 Kvalitativa intervjuer 
Enligt tidigare motivering (se 5.1) samt det faktum att vår studie rörde relativt få respondenter, 
och att vi var intresserade av vad den enskilde respondenten tyckte gjorde att vi valde att 
använda oss av intervjuer.104 Det finns olika former av interjuver, men vi valde att använda oss 
av den semistrukturerade modellen. Av den anledningen att vi önskade beröra ett specifikt 
område under våra intervjuer, samtidigt som vi kunde behålla möjligheten att föra ett öppet 
samtal. 105  Vi var övertygade om att om vi låtit ett helt fritt samtal äga rum med våra 
respondenter så hade det varit svårare för oss att få svar på frågorna om korruption. Många 
respondenter hade sannolikt velat undvika ämnet i viss utsträckning. Samt att en öppen 
intervjuform hade gett oss en svårhanterlig empirisk data.  
 
 

                                                 
101 Holme, I. M., Solvang, B. K., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 78 
102 Bryman, A. och Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 40 
103 Magne Holme, I. och Krohn Solvang, B., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 78 
104 Jacobsen D. I., Vad hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s. 160-161 
105 Saunders M., Lewis, P., Thornhill, A., Research Methods for business students, s. 312-313 
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Vid en semistrukturerad intervju har respondenten fortfarande stor frihet att svara på frågorna 
samt att forskaren kan ställa följdfrågor, som inte är med på intervjuguiden men som har 
anknytning till vad respondenten tidigare sagt. Frågorna behöver heller inte behandlas i den 
exakta ordningen som ställts upp i intervjuguiden, vilket oftast ändå är det vanligaste 
förfarandet.106 Tonvikten inom denna intervjuform ligger på hur respondenten uppfattar och 
förstår frågorna, och ger forskaren möjlighet att förklara och i viss mån anpassa frågorna till 
respondenten.107 Utifrån dessa beskrivningar ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var att 
föredra.  
 

5.3 Val av Respondenter 
Det subjektiva urvalet ger forskaren rätt att välja helt fritt vilket urval som skall ingå i 
undersökningen, oftast genom en bedömning av populationen.108 Vi valde att göra just ett 
subjektivt urval, där vi efter undersökning funnit respondenter som enligt vår mening kunde 
bidra med praktisk erfarenhet och kunskap om vårt problem, och dessutom passade in i våra 
förvalda kategorier av olika typer av respondenter. Till undersökande material använde vi oss 
av tidningsartiklar och personliga kontakter för att göra det första urvalet. Förutom kravet att 
det skulle kunna tillföra praktisk erfarenhet och kunskap, strävande vi även efter att finna 
personer som hade en viss erkänd kunskap genom att det tidigare var citerade i pressen, deltagit 
i regionala eller nationella seminarium. I den andra urvalsomgången valde vi att göra en djupare 
person undersökning för att få en bredare kunskap om respondentens erfarenhet, för att i 
möjligaste mån kunna säkerställa att respondenten hade nog med kunskap för att medverka i vår 
studie.  
 
Efterhand har vi även utökat urvalet med hjälp av ett så kallat ”snöbolls” urval. Vilket inneburit 
att respondenterna har gett förslag på personer som det ansåg intressanta för vår studie. Det gav 
oss möjligheten att nå en svåråtkomlig målgrupp.109  Vi valde att tillämpa detta urval på 
respondenten Vita Balode i vår studie och det bidrog till viss accessförbättring. Det hjälpte oss 
också att till viss del lösa det tidigare diskuterade förtroende problem.     
 
Korruption kan för en del, då främst företag, vara ett känsligt ämne att diskutera. Vilket i viss 
utsträckning kan påverka svaren. Med hjälp av respondenter från olika grupper hoppades vi 
kunnat avhjälpa detta problem och fått en mer nyanserad bild.  
 
Vi valde därför att ställa upp tre olika respondentgrupper. Den första innehöll svenska företag 
med verksamhet i Ryssland. Här räknades även in företag som jobbade med introduktion av 
andra företag på den ryska marknaden, då dessa företag har erfarenhet från många olika företag 
och är väl insatta i företagens handlade och de problem som kan finns på den ryska marknaden. 
Dessa respondenter har i vissa fall haft andrahandsinformation, vilket vi är medvetna om.  

                                                 
106 Saunders M., Lewis, P., Thornhill, A., Research Methods for business students, s. 312 
107 Bryman, A. och Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 362 
108 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap, s.95-96 
109 Jacobsen D. I., Vad hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s. 201 
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Den andra gruppen vi valde var journalister. De främsta anledningar var att denna grupp inte 
har ett företag att ta hänsyn till. Det faktum att journalister har en bred och mycket allmän 
kunskap, gör att denna grupp var värdefull för oss när vi skulle uppfylla syftet med att öka 
förståelsen för korruption. Den tredje och sista gruppen vi valde att inkludera var företrädare för 
olika institutioner. Denna grupp bidrog med god kunskap inom området samtidigt som det gav 
ett mer företagsfokuserat perspektiv än journalisternas. Respondenterna i den institutionella 
gruppen arbetade med företagsrelaterade frågor direkt eller indirekt på den ryska marknaden. 
De hade heller inget företagsnamn att ta hänsyn till.       
 
Nackdelen med dessa typer av urval är att det begränsar möjligheten att generalisera resultatet i 
studien110. Då det inte var vår direkta avsikt att generalisera resultatet utan snarare att ge en 
ökad förståelse för korruption utifrån de olika delsyften vi valt, samt i begränsad utsträckning 
komma med förslag på lösningar, vilket vi anser att vi har åstadkommit.  
 
Efter personundersökningen valde vi ut de, enligt vår mening, mest lämpade personer inom 
varje grupp som vi ville kontakta. Därefter skickade vi ut en kort presentation på vad uppsatsen 
skulle innehålla tillsammans med en intervjuförfrågan. I ett fåtal fall följdes utskicket upp med 
telefonkontakt. Alla våra förstavals respondenter svarade ja på att ställa upp på en intervju. Av 
dem två journalister, Jan Blomgren (SVD) och Rolf Nilsson (DI), båda med över 15 års 
erfarenhet av Ryssland, och verksamma på två av Sveriges mest respekterade tidningar, vilket 
gjorde att det uppfyller kriterierna för gruppen journalister med råge.  
 
Respondenterna Bertil Lundberg nu verksam på Göteborgs Universitet, men tidigare VD för 
handelshuset Ekman & Co, Torbjörn Becker nuvarande VD på Östeuropeiska Institutet (SITE) 
samt Vita Balode projektledare för SITE:s projekt med att bygga en server för svenska företag 
med information om affärsklimatet i Ryssland, bildade tillsammans gruppen institutioner. Alla 
tre har god eller mycket god kunskap om den ryska marknaden samt att Bertil Lundgren även 
har en gedigen praktisk erfarenhet från den ryska marknaden något som de andra två i viss 
utsträckning saknade. 
 
Gruppen företag representeras av tre respondenter. Svante Anderbeck på handelsbanken som 
arbetat i Ryssland under åren 2006-2008, Scania Rysslands Elena Zhirova som är Director  of 
Department of Logistics, och Peter Zachau som har en stor erfarenhet av företagande i 
Ryssland, och som nu är verksam med att driva sitt konsult bolag som hjälper små och 
medelstora företag in på den ryska marknaden. En mer utförlig presentation av intervju 
personerna går att läsa i kapitel 6.  
  

                                                 
110 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap, s. 96 
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5.4 Intervjuernas uppbyggnad 
Intervjufrågorna delade vi upp i ämnesområden alla med grund i det teoretiska ramverk vi valde 
att använda oss av. Dessa kategorier var ej synliga för respondenterna utan något som vi 
använde som stöd vid uppbyggandet av intervjumanualen. Den andra anledningen till att 
frågorna var strukturerade i ämnesområden är att det skulle göra det lätt för respondenten att 
följa111. Vi hade även två versioner av frågoformuläret. Ett som skickades till respondenterna 
och ett som vi själva använde oss av. Det formulär vi hade innehöll förslag på följdfrågor och en 
del minnesanteckningar. Frågorna i övrigt var utformade med en öppen karaktär så långt som 
möjligt, i enlighet med den semistrukturerade intervjumetod vi valde. Att frågorna inte var helt 
öppna beror på att korruption som ämne är väldigt brett och påverkas av en rad olika faktorer 
vilket gör det lätt att glida in på olika sidospår. För att avgränsa oss valde vi att minska 
”öppenheten” på frågorna, så att fokus låg på det ämnesområden vi avsåg att beröra. Vi ansåg 
att det annars hade funnits en överhängande risk att respondenterna hade valt att svara för 
generellt, något som gett oss problem vid jämförandet av empiri och teori. 
   

5.5 Intervjuernas genomförande 
När vi bestämde oss för ämnet korruption och började diskutera en problemformulering och ett 
syfte insåg vi snabbt att ett av de största problemen var att få access/tillgång till de grupper vi 
ville intervjua. Därför bestämde vi oss på ett tidigt stadium (efter gjord förundersökning) att 
kontakta de personer vi önskade intervjua. I den första kontakten, som skedde via mail, beskrev 
vi i allmänna ordalag avsikten med vår studie. Efter att ha fått svar från våra respondenter 
informerade vi mer i detalj att vi skulle beröra ämnet korruption. Inga av respondenterna, som 
hade tackat ja i den första urvalsomgången, avböjde efter den mer detaljerade beskrivningen. 
När vi kände att vi läst på ”tillräckligt” om ämnet och var nöjda med intervjuguiden följde ett 
praktiskt arbete med att skicka ut intervjuguiden, så att respondenterna fick en möjlighet att 
förbereda sig. Vi bokade även tider för intervjuerna som passade respondenterna. Vi försökte 
att i mesta möjliga mån anpassa intervjutillfällena efter respondenternas önskemål, då vi anser 
att vetskapen om att de själva kunde styra tiden, så minskade också risken för yttre störning. 
Följaktligen minskar då risken för att respondenten kände sig okoncentrerade under intervjun.  
 
På grund av geografiska, tidsmässiga och ekonomiska aspekter skedde intervjuerna på tre olika 
sätt. Vi genomförde personliga intervjuer, telefonintervjuer och skriftliga intervjuer. Vi är 
medvetna om att detta inte varit helt optimalt, men vi är av den uppfattningen att denna negativa 
aspekt vägdes upp av att vi fick möjlighet att intervjua våra förstahandsval. Hade vi istället valt 
att lägga större vikt vid att alla intervjuer skulle ske på samma sätt hade vi fått använda oss av 
andra och tredjehandsvalen. Något vi ansåg skulle innebära en större nackdel än det faktum att 
vi blandade intervjumodeller. Samtliga intervjupersoner har blivit tillfrågade om det önskade 
vara anonyma, men samtliga har avböjt. Här nedan följer en beskrivning på det tre olika 
modeller av intervjuform vi valt att använda oss av och för- och nackdelar med dessa.  
 

                                                 
111 Bryman, A. Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 363 
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5.5.1 Personliga intervjuer  
De två personliga intervjuerna genomfördes på berörda respondenters respektive kontor efter 
avtalad tid. Vi började varje intervju med att fråga respondenten om tillstånd att spela in 
intervjun och sedan fortskred intervjun utifrån den intervjuguide vi tidigare förberett. Vi valde 
att spela in respektive intervju för att kunna återge exakt vad som avhandlats under intervju 
tillfällena, för att det inte i efterhand skulle uppstå några meningsskiljaktigheter. Samtidigt som 
det gav oss möjlighet att fokusera på vad respondenten berättade och på det frågor vi ställde. 
Nackdelen var att respondenterna kunde känna sig obekväma och ovana då han/hon vetat att vi 
spelat in samtalet112. Av detta märkte vi dock ingenting, då samtliga respondenter agerade lugnt 
och professionellt.  
 
Fördelarna med en personlig intervju är att man har fysisk kontakt med intervjupersonen och att 
man därigenom kan avläsa kroppsspråk och liknande under intervjun 113 . Samt att vissa 
forskare, där ibland Jacobsen hävdar att det är lättare att beröra känsliga ämnen (i vårt fall 
korruption) under en intervju om forskarna är fysiskt närvarande114. Båda författarna deltog 
under intervjuerna och frågorna ställdes växelvis. Givetvis fanns det utrymme för båda 
författarna att flika in med följdfrågor under alla intervjuer.   
 

5.5.2 Telefon intervjuer  
Tre telefonintervjuer ägde rum och samtliga skedde i ett avskilt rum med hjälp av fasttelefon 
och inspelningsapparatur. Vid intervju via telefon deltog bara en av författarna då vi inte hade 
tillgång till en högtalartelefon. Innan vi började med telefonintervjuerna så diskuterade vi 
grundligt igenom våra frågor och resonerade om eventuella följdfrågor för att försöka uppnå en 
likhet i våra, från varandra skilda, intervjupersoner. Ingen av författarna har tidigare jobbat med 
att göra telefonintervjuer och självklart fanns en viss ovana som kan ha påverkat 
telefonintervjuernas kvalitet jämfört med en rutinerad intervjuare. Dock har förberedelser och 
utvärderingar efter varje intervju skett vilket medfört att kvalitén på intervjuerna stadigt 
förbättrats. En av nackdelarna är det som tidigare diskuterats som en fördel under personliga 
intervjuer. Att det är lättare att prata om känsliga ämnen när både intervjuaren och respondenten 
är fysiskt närvarande. Vår uppfattning är, att respondenterna, då de på förhand blivit 
informerade om ämnet, tillsammans med förfrågan om anonymitet gjort ett aktivt val om att 
ställa upp, vilket bidragit till att sanningshalten i svaren är att beteckna som god. Genom ett 
noggrant förarbete har vi byggt ett förtroende mellan intervjupersonen och oss själva, i 
förhoppning om att de ska ha avhjälpt en del av förtroendeproblematiken.  
 
 
 

                                                 
112 Bryman, A. Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 375 
113 Ibid, s.140  
114 Jacobsen D. I., Vad hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s.161  
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5.5.3 Skriftliga intervjuer  
I den sista kategorin av intervjuer var svaren skriftliga. Att dessa intervjuer inte skedde på något 
annat sätt berodde på tidsbrist hos respondenterna. I ett fall är respondenten bosatt och verksam 
i Ryssland (Elena). Det tillsammans med att hon var mycket upptagen gjorde att vi bedömde att 
skriftliga svar var det bästa alternativet för oss båda. Denna respondent fick en veckas svarstid 
på frågorna, vilket var något längre än det övriga respondenterna inom denna grupp. Samtliga 
respondenter som har svarat skriftligt har fått ta del av ett utökat frågeformulär där följdfrågor 
har inkluderats (se appendix). Vi var medvetna om de eventuella nackdelar detta upplägg 
innebar. Att vi inte bytte respondenter då dessa inte kunde medverka på en telefon alternativt 
personlig intervju berodde på att vi ansåg de vara svårt att finna värdiga ersättare, då Elena 
Zhirova är uppfödd och verksam i Ryssland, och anställd på ett av Sveriges största företag. Rolf 
Nilsson ansåg vi var värd att bibehålla som respondent, på grund av hans långa erfarenhet från 
Ryssland och den gedigna affärsjournalistiska erfarenheten han besitter. Bertil Lundberg 
svarade på eget initiativ skriftligt på frågorna.             
 

5.6 Intervjuernas karaktär 
Samtliga respondenter har gett ett mycket trevligt och professionellt intryck under 
intervjuarbetet, vilket vi är mycket tacksamma för.   
 

Jan Blomgren, utrikeskorrespondent SVD 
Blomgren valde att flytta sig från det öppna kontorslandskapet till ett mötesrum så att intervjun 
kunde ske ostört. Alla intervju svar präglades av lugn och saklighet. Han svarade mycket 
uttömmande på frågorna och vi fick intrycket av att han var mycket kunnig och påläst. Han 
delade gärna med sig av praktiska personliga erfarenheter som bidrog till att förmedla en 
nyanserad bild av hur den ryska marknaden ser ut idag.     
 

Rolf Hansson, reporter Dagens Industri  
Hanssons svar på frågorna var mycket korta då han meddelade att han inte hade tid att svara mer 
uttömmande på frågorna. Samtliga intervjusvar präglas genomgående av saklighet.    
 

Vita Balode, projektledare Östeuropeiska Institutet/SITE  
Vita Balode svarade på frågorna, i huvudsak utifrån den information som hon hade från den 
undersökningen hon arbetade med. Vid de tillfällen hon kände sig osäker och inte hade 
tillräckligt med kunskap om frågan lämnade hon frågan obesvarad. Hela intervjun skedde utan 
störningsmoment, och hon svarade noggrant och utförligt på alla frågor (bortsett från de frågor 
han inte ansågs sig ha kunskap om.) 
 

Torbjörn Becker, VD Östeuropeiska Institutet /SITE  
Becker hade avsatt tid för intervjun på sitt kontor. Inga störande moment skedde under 
intervjun, och han verkade avspänd och genuint intresserad av vårt ämne. Han meddelade vid 
intervjuns början att han inte hade någon direkt praktisk erfarenhet av hur den ryska marknaden 
ser ut, men han svarade sakligt och välformulerat på alla det frågor han ansåg sig ha kunskap 
om. 
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Bertil Lundberg, Doktorand Göteborgs Universitet  
Bertil Lundberg valde att svara skriftligt på frågorna. Svaren är korta och sakliga, och han har 
tydligt klargjort när han inte förstått frågan alternativt inte kände att han hade tillräckligt med 
kunskap för den specifika frågan. Alla de skriftliga svaren bär en personlig prägel. 
 

Svante Anderback, Chef Cash Management Regionbanken N. N. Handelsbanken 
Intervjun skedde i ett av Anderbacks mötesrum, som han själv bokat, på Handelsbankens 
kontor i Umeå. Han hade avsatt väl med tid och svarade sakligt och noggrant på alla frågor. De 
få frågor som han kände sig osäker på sa han det och svarade kort alternativt lämnade den 
frågan. I övrigt var han mycket intresserad av ämnet och bad att få ett exemplar av uppsatsen.   

 

Elena Zhirova, Director of Department of Logistics Scania Russia  
Intervju håller en personlig ton med välformulerade svar på samtliga frågor. Elena har fått 
aningen längre svarstid än övriga respondenter. Vilken miljö som hon har besvarat frågorna i 
har vi som författare ingen uppfattning om. Dock så blev hon i förväg informerad om vad 
studien skulle behandla och att hon skulle svar utifrån personliga erfarenheter och åsikter. 
Resterande överväganden lämnade vi med stort förtroende över till Elena själv. 
 

Peter Zachau,VD/ägare Zactrade AB 

Zachau hade avsatt tid för den avtalade intervjun och verkade lugn och avslappnad under hela 
intervjun. Det förekom inga störande moment under intervjun. Han svarade uttömmande på det 
frågor vi ställde. Vi fick intrycket av att han var oerhört kunnig inom ämnet då han lämnade 
såväl sakliga som nyanserade svar. Det gav oss en mycket beskrivande bild av hur situationen 
ser ut i Ryssland idag. Han verkar även ha ett genuint intresse för ämnesvalet och bad oss skicka 
ett exemplar av uppsatsen.   
 

5.7 Bearbetning av intervjumaterialet  
Under intervjuerna gjordes minnesanteckningar om intervjupersonens uppträdande och hur vi 
som författare uppfattade respondenten. Dessa anteckningar låg sedan till grund för de korta 
beskrivningar som presenteras under ”Intervjuernas karaktär”. De intervjuer som inte båda 
författarna medverkade på, skedde denna bedömning av den enskilde.  
 
Transkriberingen skedde kort tid efter att varje intervju var färdigställd, av den författaren som 
medverkat under intervjun. På detta sett fick vi ett effektivare transkriberingsarbete, då 
författaren som transkriberade redan på förhand hade förståelse för intervjuns innehåll. När 
transkriberingen var färdigställd gjordes sedan en något kortare och sammanfattad version. Där 
vi rensade för typiska talspråk för att undvika att respondenterna skulle reagera på att deras 
uttalande lät ”vardagliga” och i efterhand skulle vilja ändra svaren. Efter att denna 
sammanfattning färdigställts så skickades en kopia ut till samtliga respondenter för ett 
godkännande. Med anledning av ämnets känsliga karaktär, så ville vi ge respondenterna en sista 
möjlighet att se vad som skulle publiceras så att deras uttalande i efterhand inte skulle kunna 
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drabba dem negativt i något avseende. Detta upplägg medför en nackdel, nämligen den Bryman 
och Bell nämner, att risken för att respondenterna, när det läser materialet, känner sig obekväma 
med uttalanden och gör ändringar 115 . De få ändringar våra respondenter gjorde i 
transkriberingen bestod enbart i rättande av sakfel.  I övrigt har vi fått övervägande positiv 
respons på detta upplägg.   
 

5.8 Källkritik primärdata 
Vi har ingen kritik gentemot respondenternas gällande kunnande, tålamod eller 
professionalitet. De respondenterna som kände att det inte kunde eller av andra orsaker inte 
svarade på en del frågor har sagt det i samband med intervjuförfarandet. Bland annat så nämnde 
Torbjörn Becker att han inte hade någon specifik praktisk kunskap inom ämnet, dock så 
tillförde han teoretisk information och sin egen bild kring ämnet korruption. Vilket för oss var 
mycket värdefullt. Några få respondenter kände att det inte kunnat svara på vissa frågor kan 
grunda sig i att vi i något fall missbedömt respondentens totala kunskap. Något vi inte anser 
påverkat studien i stort. 
 
På grund av faktorer som tidigare nämnt, valde vi att genomföra vissa intervjuer med skriftliga 
svar från respondenten. Det har i vissa fall fått till följd att respondenternas svar har blivit 
aningen mer knapphändiga. Vi vill dock understryka att detta inte har att göra med 
respondenten i sig själv inte varit kunnig inom området, utan är en naturlig följd av skriftliga 
intervjuer.     
 
Kritiken som går att rikta direkt till oss är att vi inte har någon tidigare erfarenheter av att 
genomföra telefonintervjuer vilket tills en början resulterat i viss nervositet och att vi i vissa fall 
med största säkerhet har missat (på grund av bristande rutin) att ställa följdfrågor eller följa upp 
lösa trådar. Detta problem minskade under arbetets fortskridande, då vi diskuterat och 
utvärderat handlandet efter varje intervju. Samt att vi som författare fick ökad kunskap inom 
ämnet efter varje intervju. Följaktligen har kvalitén på intervjuerna ökat vart eftersom.   
 
Det finns som bekant även andra risker under en intervju som kan/vill påverka intervjusvaren. 
Nämligen de så kallade intervjuaffekterna, vilket innebär att det frågor vi ställt kan ha påverkat 
respondenten att framhålla sig själv eller företaget på ett mer positivt sätt än vad som är 
”sant” 116 . Erbjudandet om anonymitet vid intervjuernas början har enligt oss gett 
respondenterna ett val att dela med sig av sin kunskap (både bra och dålig) utan att figurera med 
sitt namn. Vilket kan ha minskat osäkerheten till vilken information de ville dela med sig av. 
Med detta har förhoppningsvis sanningshalten ökat i svaren. Att sedan alla respondenter har 
valt att figurera med sitt- och företagens namn är vi bara tacksamma för.     
 
 
 

                                                 
115 Bryman, A.och Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 308 
116 Jacobsen D. I., Vad hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 162 
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Respondenterna som var kopplade till ett företag hade både sig själva och företagsnamnet att 
värna om, vilket inte var fallet för till exempel journalisterna. Denna effekt är givetvis naturlig 
men kan i vissa fall ha påverka sanningshalten i vad respondenten säger. Därför valde vi att 
välja respondenter från tre olika grupper för att sedan i viss mån kunna jämföra och tolka svaren 
för att på detta sätt komma ett steg närmare ”sanningen”. Det bidrog även till att vi fått en mer 
nyanserad bild av korruptionen.   
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6. EMPIRI OCH ANALYS 
  

Syftar till att beskriva det empiriska material vi har samlat in under studien och som kommer 

att ligga till grund för den analys som sedan kommer att presenteras. Analysen presenteras 

efter varje deltema i empirin. 

 

6.1 Presentation av respondenter  
Denna presentation är en samling av de egna redogörelserna respondenterna har givit oss samt 
information från de berörda organisationers respektive hemsida. Syftet med denna korta 
presentation är att ge läsaren en mer beskrivande bisld av vilka respondenterna är, för att ge en 
ökad förståelse för svaren. 
 

 

6.1.2 Journalister  
Jan Blomgren, utrikeskorrespondent SVD 
Jan Blomgren är utrikesreporter på SVD, och har jobbat där som journalist sedan 1975. Under 
åren 1993-2001 var han stationerad i Moskva som utrikeskorrespondent för SVD, med 
arbetsuppgiften att bevaka vad som hände i forna Sovjetunionen med fokus på Ryssland. Efter 
år 2001 har han behållit i princip samma arbetsuppgifter med en enda skillnad att han numera 
nyttjar Stockholm som sin bas. Han reser till Ryssland regelbundet, minst 4 gånger per år, för 
att behålla sitt arbetstillstånd, och har gjort så sedan 2001. 
 
Rolf Nilsson, reporter Dagens Industri 
Rolf Hansson arbetar för närvarande som reporter på Dagens industri (DI) med den ryska 
marknaden som huvudsakligt ansvars område, men han har även 16 års arbetslivserfarenhet 
från Ryssland. 
   

6.1.3 Institutioner 
Vita Balode, projektledare Östeuropeiska Institutet/SITE 
Vira Balode jobbar på Östeuropeiska Institutet vid Handelshögskolan i Stockholm (SITE), som 
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projektledare för ett projekt som bygger en gemensam databank för svenska företag 
tillsammans med Handelskammaren. Syftet med projektet är att ge svenska företag som ska 
etablera sig på den ryska marknaden möjlighet att ta del av andra svenska företags tidigare 
erfarenheter. Vita har bland annat varit ansvarig för den informationsinsamling som legat 
tillgrund för hela projektet.   
 
Torbjörn Becker, VD Östeuropeiska Institutet/SITE  
Torbjörn Becker är för närvarande VD på SITE och har varit det de senaste ett och halvt åren, 
innan det var han verksam inom bland annat IMF i Washington. Där bestod hans 
arbetsuppgifter till största del av Emerging Markets och annat arbete med utvecklingsländer, 
med visst fokus på Asien och kapitalmarknadsfrågor. Även de östeuropeiska marknaderna 
berördes under denna tid. Torbjörn har aldrig själv varit verksam på den ryska marknaden som 
affärsman. 
 
Bertil Lundberg, Doktorand Göteborgs Universitet 
Bertil Lundberg är nu verksam på Göteborgs Universitet, men har tidigare en gedigen 
erfarenhet av näringslivet i Sverige och Ryssland. Han har han bland annat varit VD för 
handelshuset Ekman & Co, VD för Forindo Inco och styrelseordförande i Esswell 
International117.  
 

6.1.4 Företag 
Svante Anderbeck, Chef Cash Management Regionbanken N. N. Handelsbanken 
Svante Anderbeck har jobbat i Ryssland för Handelsbanken under åren 2006-2008 som Head of 
Customer Relations, i en fri översättning till en svensk arbetsbeskrivning blir det: kontorschef 
med ansvar för försäljning av Handelsbankens tjänster till kunder samt arbetsledning för de 
kundansvariga. Idag är han chef för Handelsbanken Cash Management, Regionbanken Norra 
Norrland.  
 
Elena Zhirova, Director of Department of Logistics at Scania-Russia 
Elena Zhirova är för närvarande Director of Department of Logistics at Scania-Russia. Hennes 
arbetsuppgifter innefattar förutom ett logistiskt ansvar även stock management och juridiska 
frågor. Hon är född och uppvuxen i Ryssland och har jobbat för Scania i över 20 år.    
 
Peter Zachau, VD/ägare Zactrade AB  

Peter Zachau är i grunden ekonom och har arbetat med Ryssland och den ryska marknaden 
sedan 1984-85. Karriären tog fart då han blev ansvarig för det Göteborgsbaserade 
kemiföretaget Berol Kemis försäljning till Ryssland (Sovjet). Bolaget bildade senare ett samägt 
bolag med den Sovjetiska utrikeshandelorganisationen under namnet Sober, som mest omsatte 
två miljarder kronor. Efter det har Peter Zachau även hunnit arbeta med ett flertal SIDA projekt 
i Ryssland och startat ett eget konsultbolag (Zactrade). Zactrade arbetar med att hjälpa små och 
medelstora svenska bolag att ta sig in på den ryska markanden. Peter Zachau håller även 
                                                 
117 Handelskammaren (2008),  hämtad 2008-04-13 [www] finns tillgänglig på: 
<http://www.handelskammaren.net/en/Kalender/2008/Affarskultur-Ryssland/> 
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föredrag och seminarium för Handelskammaren, i syfte att främja samarbetet mellan Ryssland 
och Sverige. 
 

6.2 Resultat av redovisning 
Vi har valt att presentera svaren från respondenterna sorterade efter vilken grupp 
respondenterna tillhör (journalist, institution och företag) och ämnes område 
(etableringsstrategi, nätverk och etik/transparecy). Detta för att underlätta för läsaren att kunna 
jämföra de olika grupperna. Som tidigare nämnts så påverkas korruptionen av en rad olika 
faktorer därför har respondenterna i vissa fall hoppat mellan olika ämnesgrupper under 
intervjun. Något vi är medvetna om och försökt att bygga bort genom att presentera ”allt” 
respondenten har tagit upp om ett ämnesområde även om det i vissa fall har lett till en 
upprepning. Allt för att göra respondentens svar så rättvisa som möjligt.     
   

6.2.1 Etablering – Journalister 
Jan Blomgren hävdar att korruptionen på den ryska marknaden är det tveklöst största hindret för 
svenska företag vid en etablering.  
 

”Jag har en nära bekant som jobbar inom byggbranschen. I början på 1990 

talet så betalade han ca 0.5% i mutor när han byggde. Det senaste 

byggprojektet handlade om en budget på 50 miljoner dollar och nu räknar 

han med 5-6% i mutor för att över huvudtaget klara av det här. […]”  

– Jan Blomgren 

Denna uppfattning är något som Rolf Nilsson också till viss del delar. Han säger att 
korruptionen är ett hinder för svenska företag vid etablering, samtidigt som han tror att det 
svenska företagen i allmänhet underskattar betydelsen av korruptionen. Det största problemet 
är byråkratin då det tar mycket lång tid och kräver stort tålamod för att få alla nödvändiga 
licenser. Jan Blomgren säger vidare att under Putins ledning så har korruptionen ökat 5-6 
gånger, och att det stämmer väl överens med dem siffror som finns som han litar på.  
 
På frågan om när korruptionen drabbar företagen så säger Jan Blomgren att det är någonting 
som präglar det dagliga arbetet. Det är många licenser som företagen behöver inte bara i 
uppstartarfasen utan även i den dagliga verksamheten. Alla dessa licenser säger han är svåra att 
få, utan att betala någon form av muta.    
 
Huruvida man skall gå samman med en rysk partner eller etablera sig som ett eget helägt bolag 
går uppfattningarna bland det två journalisterna isär. Rolf Nilsson menar att man skall etablera 
ett helägt bolag och inte använda sig av en rysk partner. Medan Jan Blomgren anser att en rysk 
partner som man litar på är nödvändig för att kunna ta del av ett brett ryskt kontaktnät, något 
som är en förutsättning för att lyckas göra affärer i Ryssland. Han säger vidare att storleken på 
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företaget har betydelse, och nämner IKEA som ett exempel. Företag som inte är lika stora som 
IKEA har det mycket svårt att klara sig undan korruptionen. Han anser att det är viktigt att vara 
återhållsam och inte bli inbegripen i korruptionen, och att en rysk partner kan underlätta detta. I 
övrigt säger han att det är svårt att ge några generella råd och går på Rolf Nilssons linje att allt 
får bli ett övervägande.   
 

6.2.2 Etablering - Institutioner  
Vita Balode har nyligen gjort en undersökning om Rysslands affärsklimat för svensk-ryska 
kammaren genom att intervjua svenska företag verksamma på den ryska marknaden. Från 
undersökningen har hon funnit att svenska företag är otroligt optimistiska och har rankat 
företagsklimatet i Ryssland till en sjua på en skala mellan ett till tio. Företagens största hinder 
vid en etablering i Ryssland har varit kvalificerad arbetskraft och oron över inflationen. Inte 
förrän på tredje plats kom byråkratin som kan ses som ett ekvivalent uttryck för korruption. Hon 
har inte kunnat fråga företagen rakt ut om korruption då detta är ett väldigt känsligt ämne, utan 
istället pratat om problem med byråkratin. Hon är förvånad över att ”byråkratin” inte hamnade 
högre upp på listan, då hon själv varit övertygad om att det skulle vara bland de största 
problemen innan hon började undersökningen. Men trots det tycker företagen att det är väldigt 
jobbigt med byråkratin och att man måste investera väldigt mycket tid. Vid en fråga om 
”goverment bureaucracy” som är ekvivalent med korruption ligger det historiskt sett på en sjua, 
men företagen är positiva och tror och hoppas att det kommer bli bättre i framtiden.  
 
 Bertil Lundberg menar att de största hindren är att man inte är insatt i rysk affärskultur rent 
generellt, och inte känner till de formella och informella bestämmelser som gäller den specifika 
bransch företaget verkar i. Att inte ha de rätta kontakterna i form av agenter, speditörer, juridisk 
assistans kan vara ett problem. Man bör tänka på att Ryssland inte är ett enhetligt land utan 
”många länder” i ett. Vad som fungerar i Moskva och St Petersburg kanske inte fungerar i 
Vladivostok eller Jekaterinenburg. Att kunna språket och vara påläst om Rysslands kultur, 
historia, politik, etniska sammansättning med mera kan vara till ens fördel vid en nyetablering. 
 
Problemen vid etablering är väldigt varierande beroende på vilken typ av verksamhet man 
ägnar sig åt menar Torbjörn Becker. Vissa sektorer har en väldigt hög profil i det politiska 
systemet och byråkratin.  Ska man till Ryssland och investera i olja och mineralutvinningar 
kan man vara beredd på att handskas med mycket byråkrati, politik och andra bitar. Har man en 
verksamhet som arbetar med export handlar det mer om att få varorna över gränsen och hantera 
tulladministration. Det är inte enbart korruptionen som dyker upp och försvårar för företagen 
utan också att det finns en mängd papper, licenser och tillstånd som bara i sig är en väldigt 
komplicerad process även om man inte behöver muta sig fram hela vägen. Det kan behövas 
jurister och lokala mellanhänder som hjälper till, vilket kan vara ett problem för mindre svenska 
företag som inte har samma resurser att anlita advokatbyråer och annan personal för att få 
papperna stämplade. 
 
Att hitta svenska eller andra företag man har förtroende för och fråga hur de har betett sig i vissa 
situationer kan vara till värdefull hjälp vid en nyetablering. Man ska även se till att man har de 
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juridiska bitarna klart för sig och veta vilka papper, stämplar och licenser man behöver. Detta 
för att göra det så enkelt för sig och undvika oönskade överraskningar. Att ta kontakt med olika 
verksamheter som svensk-ryska kammaren kan vara bra då man kan erhålla mycket råd och tips 
därifrån. Problemet är dock att det dyker upp nya papper, tillstånd och inspektioner på vägen, 
och då får man betala, men har man sett till att betala till rätt person ligger man relativt bra till.   
 

”Byråkratin ger ofta upphov till korruption. Det är lättare för killen på 

andra sidan bordet att säga att licensen kommer gå snabbare att ordna om 

du ger mig 100 dollar, och om du inte gör det tar det tre månader”    

– Torbjörn Becker 

Vita Balodes tror personligen att det är lättare att etablera sig via en rysk partner, men hennes 
studie visar att det var väldigt få som valt joint venture och att de flesta valt 
representationskontor och eget ägt till 100 %. Hon tror dock att det kan vara svårt att hitta en 
pålitlig affärspartner i Ryssland. Vidare säger hon att det är svårt att klara det legala systemet då 
man inte får skydd i rättegångarna som kan gå hur som helst. Bertil Lundberg menar att det 
organisatoriska formatet är av underordnad betydelse. Att använda de svenska advokatkontoren 
som finns i de större städerna är ett bra sätt att ta sig förbi minfälten. Att ha kontakt med svenska 
företag man litar på som lyckats med sin etablering på den ryska marknaden är även bra för att 
få värdefull information.    
 
Bertil Lundberg menar att media blåser upp problemet med korruption och att ”alla” marknader 
söder om medelhavet och öster om Tyskland har mer eller mindre problem med olika former av 
korruption. Han har arbetat på den ryska marknaden i över tjugo år och aldrig betalat en muta – 
eller blivit ombedd att betala, och anser att korruption inte är något problem. Torbjörn Becker 
hävdar dock att korruptionen är ett stort välutbrett problem och ingenting media blåser upp, och 
menar även att hans kollegor på världsbanken har kommit fram till detta via studier. Han hävdar 
dock att det är svårt att få folk att svara ärligt på korruptionsfrågor. Det kan vara så att folk i 
Ryssland målar upp det till ett större problem än de som svarar på samma sorts frågor i Afrika. 
Att jämföra korruption över länder kan bli som att jämföra äpplen med päron. 
     

6.2.3 Etablering Företag 
Peter Zachau anser att det största problemet vid etablering fortfarande är förfarandet med 
certifieringar och registreringar. Språksvårigheter och att Ryssland än så länge inte är med i 
världshandelsorganisationen WTO är ytterligare ett problem. Korruptionen är ett stort 
bekymmer i Ryssland, men han har själv inte behövt uppleva den i de svenska företag han varit 
inblandad i. Dock är korruptionen väldigt branschorienterad, vilket gör att många andra 
svenska företag han pratat med haft enorma problem. Ett stort kraftfullt företag som IKEA kan 
klara sig undan korruptionen då den branschen än så länge inte är tillräckligt stor i Ryssland. 
Andra branscher där man är inne på en marknad som tillhör någon annan kan problemen bli 
mycket större. Företag inom skogsindustrin har haft stora problem och flera svenska företag har 
fått dra sig tillbaka. Peter Zachau tycker även att korruption kan vara svårdefinierat utomlands. 
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I Sverige har vi en gräns på gåvor för ett par hundra kronor, men i Ryssland finns inget sådant 
menar han.  
 
Om man blir utsatt för korruption ska man som svensk aldrig hantera det själv då vi varken kan 
eller förstår oss på det menar Peter Zachau. Därför är det väldigt viktigt att man har en rysk 
affärspartner när man startar bolag i Ryssland så att de kan hantera dessa problem när vi själva 
inte kan det. Är man ett mindre företag ska man samarbeta med en rysk partner i delägarskap 
och själv ha majoriteten. Det är viktigt att man knyter fast sin samarbetspartner och inte enbart 
anställer dem, då det annars är lätt att konkurrenterna kommer och tar dem när de blivit 
ordentligt upplärda.    
 
Svante Anderback anser att systemet för att få licenser på ett vanligt hederligt sätt fungerar, men 
att det kan ta väldigt lång tid. Det är oftast tiden företagen köpslår om, och följer man de 
detaljerade instruktionerna kommer man hamna rätt i slutändan utan att behöva betala mutor. 
Som ett nytt företag på den ryska marknaden ska man visa oerhörd respekt och inte komma dit 
och tala om för dem hur det ska gå till i den riktiga moderna världen. Hans erfarenheter är att de 
inhemska företagen är mer utsatta för korruption än utländska företag. Det är inte alltid att man 
måste betala i pengar, utan ibland kanske man måste visa respekt för revärerna genom att anlita 
rätt konsult med rätt kontakter för att allt ska gå bra och fort.  
 

”Vad som sedan händer mellan konsulten och myndighetspersonen vet inte 

vi”  

- Svante Anderback 

Svante Anderback tycker inte nödvändigtvis att dessa konsulter ska klassas som korruption 
eftersom vi i Sverige även anställer konsulter för att få tillgång till rätt kontakter, men att det då 
endast kallas för nätverk. Det är svårt och dra gränsen för vad som är vad. Han tror att svenska 
företag är väldigt rädda och rent generellt överskattar korruptionen, men menar även att det är 
jättefarligt att underskatt den.  
 
Elena Zhirova menar att det klassiska misstaget skandinaviska företag gör är att använda sig av 
klassiska europeiska regler när de gör affärer i Ryssland. Hon menar att företagen måste 
anpassa sig efter den ryska marknaden och deras spelregler.  
   

“ There is a nice saying – When you are in Rome – do like Romans do”      

-Elena Zhirova 
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Elena Zhirova säger att det finns två typer av korruption i Ryssland nämligen ”inside 
corruption” och ”outside corruption”.  

 

”The first type, I can call it, outside corruption, concerns the state 

institutions, the second type, inside corruption, it’s a system of kickbacks 

developed by a company’s employee’s, which is ,in my opinion, even more 

harmful for business  then the other one”. 

 – Elena Zhirova 

Elena Zhirova tycker inte att korruption är ett problem i början utan anser istället att det är 
byråkratin som är det största problemet, då den skiljer sig från den vanliga EU modellen och är 
väldigt komplicerad. Hon menar att det är i ett senare stadium när företaget börjat växa som 
man i större utsträckning blir utsatt för korruption.   

 
Hon tror inte heller att man är mer eller mindre utsatt för korruption beroende på vilken 
etableringsstrategi man använder. Elena Zhirova menar att Ryssland fortfarande har stor 
potential för goda affärsmöjligheter och att det vore synd om företagen höll sig borta bara på 
grund av korruption. Däremot tror hon att vi svenskar definitivt underskattar problemen med 
”inside-corruption” men att man fortfarande inte ska hålla sig hemma på grund av det. 
 

6.2.4 Analys - Etablering 
Att korruptionen är ett problem i Ryssland för svenska företag kan vi alla enas om, med stöd i 
den tidigare presenterade problembakgrunden, den statistik som finns inom området då främst 
Transparency International ranking118 samt de svar vi fått från våra välrenommerade källor. 
Däremot går meningarna isär bland det olika respondent grupperna när det gäller hur stort 
problemet korruption verkligen är. Journalisterna menar att korruptionen är det största 
problemet tillsammans med byråkratin. Medan företagen är mera försiktiga och menar att det är 
byråkratin, bristen på kompetent arbetskraft och inflationen som är det största problemen. Inom 
gruppen institutioner så är den generella åsikten att korruptionen är ett problem men att den är 
bransch relaterat, och att byråkratin tillsammans med dålig förkunskap hos det svenska 
företagen är ett minst lika stort problem. Att åsikterna här går isär kan bero på att 
respondenterna har olika erfarenheter samt att det varit verksamma inom olika branscher under 
olika lång tid. Exempel på det är Jan Blomgren som nämner att det till en början kan gå att hålla 
sig undan korruptionen men att verkligheten kommer i kapp. Det kan vara en av förklaringarna 
till varför inte vissa respondenter, däribland Svante Anderback, som varit i Ryssland en kortare 
tid upplever inte upplever korruptionen som lika utbredd.  
 

                                                 
118 Transparency International (2008)  Foreign bribery by emerging export powers "disconcertingly high", 
hämtad 2008-04-25 [www] tillgänglig på 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/bpi_2006> 
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Att korruptionen är branschrelaterad är också något som flera respondenter tar upp. Bland annat 
Peter Zachau som säger att han själv aldrig har varit utsatt för korruption personligen men att 
han har affärsbekanta som säger att det är ett mycket stort problem för dem. Även Torbjörn 
Becker säger att korruptionens påverkan varierar mellan olika branscher. Trots de hinder som 
presenteras så är det ingen av respondenterna som avråder någon att etablera sig på den ryska 
marknaden. Vi kan därmed slå fast för vidare analys att den ryska marknaden är tillräckligt 
attraktiv rent ekonomiskt för att den skall vara värd en etablering trots de problem som finns.  
 
Två saker är givna när det gäller byråkratin i Ryssland nämligen att alla företag kommer 
komma i kontakt byråkratin i varierande utsträckning oavsett etableringsform samt att 
byråkratin tar mycket lång tid. Som vi tidigare redogjort i kapitel tre så är byråkratin ett område 
där korruptionen har ett starkt fäste119, vilket även Torbjörn Becker säger. Att byråkratin är ett 
problem på den ryska marknaden är samtliga respondenter eniga om. Det är å andra sidan 
mycket svårt att säga hur mycket av det byråkratiska arbetet som genomsyras av korruption Vi 
kan ändå säga att svenska företag på ett eller annat sätt kommer att komma i kontakt med någon 
form av korruption, men att utsträckningen är beroende av bransch, etableringsform och hur 
länge företaget väljer att stanna.  
 
För att minska utsattheten av korruptionen inom byråkratin i en etablerings fas är det viktigt, att 
som flera respondenter nämner, använda sig av kompetenta konsulter. Att välja någon som är 
”en kompetent konsult” är givetvis mycket svårt och är förenat med risker. Därför är det mycket 
viktigt att ha en god förkunskap om marknaden och ett brett kontakt nät innan man startar 
etableringen. Trots goda förkunskaper och kontakter är det inte helt risk fritt att anlita konsulter 
då man som Svante Anderback säger inte vet vad som händer mellan konsulten och 
myndighetspersonen, då många konsulter verkar inom en ”svart” marknad. Ytterligare en 
faktor som bidrar med möjligheterna till ett bra kontaktnät är att välja etableringsformen joint 
venture då företaget får ta del av den ryska partnerns kontakter.120 
 
Att minska exponeringen på den ryska marknaden kan vara ett sätt att även minska utsattheten 
för korruption. Den minskade exponeringen uppnår man genom att välja etableringsformen 
export121. Det betyder att företaget i så liten utsträckning som möjligt direkt deltar i den dagliga 
verksamheten. Den dagliga verksamheten sköts ofta av mellanhänder såsom export företag 
eller andra organisationer, vilket vid en första anblick kan tyckas vara den optimala 
etableringsstrategin för att undvika korruption. Dock så finns det vissa förbehåll med denna 
etableringsform. Att låta en tredje part sköta handlandet åt företaget ger en minskad direkt 
kontroll (oavsett vilket export alternativ som väljs).122 Risken att den tredje parten använder sig 
av tvivelaktiga metoder är alltså svår att kontrollera. Samtidigt som problemet med 
exportlicenser och andra nödvändiga dokument kan vara tidskrävande på en marknad som den 

                                                 
119 Sida (2005) Vad är korruption? hämtad 2008-05-04 [www] tillgänglig på 
<http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=439&a=1443> 
120 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006. 
121 Ibid. 
122 Ghauri, P., C., Graham, International marketing, s 277 
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ryska, vilket gör att exporten inte blir så billig och snabb som man kanske skulle önska. Det 
tidigare diskuterade problemet med byråkratin kan man alltså inte helt undvika. Dock kan man 
med valet av export minska den direkta inblandningen i oegentligheter som korruption 
samtidigt som man bör väga in graden av ansvar och kontroll företaget vill ta. Om företaget vill 
ta större ansvar och ha kontroll kan det var klokt att välja en annan av de två 
etableringsstrategierna som ger mer kontroll över verksamheten.     
 
En etablering via joint venture erbjuder inte bara möjligheten till ökad kontroll över 
verksamheten (jämfört med export)123  utan också det Peter Zachau nämner, nämligen en 
möjlighet att göra sina ryska partners till delägare och därigenom säkerställa att den personal 
man utbildat stannar kvar under längre tid inom företaget. Det är som Peter Zachau påpekar 
mycket viktigt då det är vanligt att konkurrenter rekryterar bra rysk personal då det finns brist 
på dessa. En etablering via ett joint venture bolag gör också att företaget får ökad legitimitet på 
den ryska marknaden. Detta kan i sin tur hjälpa det svenska företaget att i viss utsträckning 
undkomma korruptionen. Många respondenter och teorin nämner också joint venture som ett 
bra val då det främst ger en möjlighet till att ta del av ett bra lokalt nätverk, något som bland 
annat Jan Blomgren säger är en förutsättning för att lyckas på den ryska marknaden. Den ryska 
partnern skapar också en viss stabilitet med sitt kunnande och minskar osäkerheten genom att 
kunna lösa problem som för en utomstående hade varit svårlösliga124.   
 
Två andra faktorer som bör tas under övervägande vid valet av joint venture är de minskade 
vinsterna och den minskade kontrollen, jämfört med ett helägt bolag. Den minskade kontrollen 
gör det än mer viktigt att hitta en, som Jan Blomgren uttrycker det: en rysk partner som man kan 
”lita” på”. För att undvika att på något sätt bli vilseledd av sin ryska partner, vilket kan ställa till 
med ekonomiskt problem. Det är även viktigt att betänka Peter Zachaus råd om att behålla 
majoriteten och låta den ryska partnern köpa in sig vart efter.  
 
Etablering via ett helägt bolag är den sista av tre alternativ vi valt att ta upp. Detta alternativ 
ställer krav på att företaget har en gedigen kunskap om den ryska marknaden då stora 
investeringar görs vilket får till följd att den ekonomiska risken är mycket hög. Samtidigt som 
den ekonomiska potentialen är som största jämfört med de andra bolagen. Ett helägt bolag ger 
också möjligheten till full kontroll av verksamheten. Det är även denna etableringsform som det 
flesta företag har valt att använda sig av enligt Vita Balode. Vilka direkta anledningar som 
ligger bakom detta kan vi inte svara på, men en välgrundat antagande är att faktorer såsom den 
ökade ekonomiska vinningen, god kontroll över verksamheten samt företagens vilja att stanna 
på marknaden under lång tid framöver. En annan fördel företagen säkert ser och vill ta del av är 
att ett helägt bolag i vissa fall ger möjligheten att fördjupa kontakt med lokal politiker 
borgmästare och guvernörer. I vissa fall kan det även bero på att företag har problem att hitta en 
rysk affärspartner de kan lita på och därför väljer att etablera sig via ett helägt bolag.        
 
 

                                                 
123 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006. 
124 Ibid. 
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Ett problem som Elena Zhirova är ensam om att nämna och som påverkar etableringar via joint 
venture och helägt bolag, är ”insider corruption”.  ”Insider-corruption” innebär korruption 
inom företaget och bland de anställda, något som enligt hennes uppfattning är mer 
problematiskt än den korruption som innefattar statliga institutionerna. Hur utbrett detta 
problem är och i hur stor del det påverkar svenska företag vet vi inte. Det är ändå värt att vara 
uppmärksam på problemet då denna typ av korruption kan bli ett problem när företaget växer 
och anställer mycket inhemsk personal. Samtidigt säger Elena Zhirova att svenskarna i stor 
utsträckning underskattar detta problem, men trots det tycker hon det vore mycket olyckligt, 
med tanke på den ekonomiska potential som den ryska marknaden ändå har, att svenska företag 
väljer att avstå en etablering bara på grund av denna typ av korruptionen. 
 
Generellt sett betonar många respondenter vikten av att befinna sig på plats på den ryska 
marknaden för att kunna lyckas. Detta är ytterligare en anledning till att välja etablering via 
joint venture eller helägt bolag. Att göra affärer efter europeiska regler i Ryssland menar många 
respondenter är ett, som Elena Zhirova uttrycker det: ”klassiskt skandinaviskt misstag”.   
 

6.3.1 Nätverk - Journalister 
Båda journalisterna är rörande överens om att personliga kontakter är mycket viktigt för att 
lyckas med att göra affärer på den ryska marknaden. Samtidigt säger de att det är än mer viktigt 
att dessa kontakter är på guvernörer och/eller borgmästare nivå. Jan Blomgren tror även att 
kontakter på denna nivå kan hjälpa svenska företag att till viss del undvika att betala mutor. Att 
vårda dessa nätverk menar Rolf Nilsson gör man bäst genom ett långsiktigt arbete som 
innehåller många resor till Ryssland men även att man ger sin ryska affärspartner presenter.        
 

6.3.2 Nätverk - Institutioner 
Bertil Lundberg menar att ett bra nätverk i Ryssland är lika viktigt som i vilket annat land som 
helst. Viktigast är dock en konkurrenskraftig produkt som man vet hur man skall marknadsföra, 
inklusive hur man skapar goda personliga kontakter. Man ska inte överdriva betydelsen av 
personliga kontakter då Ryssland inte är ett U-land.  
 
Vita Balode har inte berört frågan om vikten av goda nätverk till företagen men säger att 
företagen köper konsulttjänster via tullen och byråkratin som kan ses som korruption då detta är 
ett sätt att krypa förbi och slippa göra det själv.     
 

”Det finns tjänstemän som säljer sina tjänster för att hjälpa dig att få 

tillstånd eller se till så att dina varor går igenom tullen. De kallar sig för 

konsulter men är egentligen bara en del av en svart verksamhet som finns i 

Ryssland” 

 – Vita Balode 
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Företagen anlitar konsulter då dessa vet exakt vad, vem och vart man ska betala för att få 
licenserna. Konsulttjänster är väldigt utbrett just för att företagen inte vet var de ska vända sig.  
Som VD över ett svenskt företag anser hon inte man heller ska försöka muta någon själv då vi 
inte förstår hur marknaden fungerar, utan istället använda sig av konsulterna. 
 
Vita Balode tror däremot att personliga kontakter och lokala nätverk kan vara till hjälp för att 
undvika korruption, men att det är något som svenska företagsledare inte alla gånger har. Det är 
viktigt att ha bra kontakter på alla nivåer, och får man en högt uppsatt person på sin sida är det 
till väldigt stor hjälp. Det är väldigt stora skillnader mellan att bedriva affärer i Ryssland och i 
Sverige. I undersökningen har hon upptäckt att de företag som det går bäst för i Ryssland är de 
som satsar internt och har tidigare erfarenhet från svåra marknader. Det är rätt stor sannolikhet 
att en stor aktör kommer lyckas i Ryssland om företaget lyckats i Afrika och Asien tidigare, då 
detta innebär att de har kunskap om hur man gör affärer under svåra förhållanden. 
 
Även Torbjörn Becker menar att det är viktigt med kontakter på rätt nivå, och igen så beror det 
på vilken typ av företag man tänker sig. Om man tittar på IKEA har de haft problem med en 
lokal borgmästare som haft synpunkter på byggnaderna och skickat brandinspektioner samt 
stängt varuhus.  
 

”Det gäller att vara kompis med rätt personer i större utsträckning än här 

hemma. Det hör ihop med korruption och att politiken är mer inblandad i 

det ryska näringslivet än vad vi är vana vid”  

– Torbjörn Becker 

Dock finns det stora delar av rysk ekonomi där den politiska inblandningen är lägre än vad som 
framgår i massmedia säger Torbjörn Becker. Men fortfarande har en ansenlig del av de stora, 
viktiga och intressanta industrierna ett stort inslag av politisk och byråkratisk inblandning, och 
därmed är kontakter på rätt nivå av stor betydelse.   
 

6.3.3 Nätverk - Företag 
Peter Zachau berättar att personliga kontakter är det allra viktigaste då man inte gör affärer med 
företag utan personer. Det är väldigt viktigt att skaffa sig goda personliga relationer, och man 
kombinerar gärna affärer med kultur. Det kan handla om teater, fotbollsbesök, middagar eller 
bara en vanlig grillning. Det behöver inte vara något märkvärdigt, men man ska vårda 
relationerna.  
 

”Man lurar kanske gärna en affärsbekant men aldrig en vän som jag 

brukar säga. Man ska alltså bli vän med sina affärsbekanta, detta har hjälpt 

mig oerhört mycket.”  

– Peter Zachau 
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Det finns exempel på företag som inte direkt etablerat sig i Moskva eller St: Petersburg utan i 
mindre orter utanför. Det förenklar många procedurer och man kan bli bekant med borgmästare 
och ha en direktkanal till den politiska ledningen om något händer i den staden. Man kan även 
ha kontakt med tullchefen så att man kan lösa problemen som kan uppstå på en snabbare och 
kortare väg. 
 
Även Svante Anderback anser att personliga kontakter är mycket viktigt, och gärna med dem 
som fattar besluten. Det är svårt att veta innan vilka dessa personer är och det är därför 
företagen använder sig av konsulttjänsterna. Det kan också vara farligt med konsulter då det 
gäller att hitta rätt, och det är alla gånger inte så lätt menar han. De nordiska företagen är väldigt 
familjära med andra nordiska företag och på det sättet delar man gärna med sig av sina 
erfarenheter, vilket är en bra källa till information.   
 
Bra kontakter kan göra att man slipper undan korruption då dessa kan berätta hur man ska gå 
tillväga. Det är viktigt att vårda sina kontakter och det kan man exempelvis göra med 
restaurangbesök. Man hör fortfarande exempel på att det dricks mycket sprit, vilket kan ses som 
ett spel för att se hur personen fungerar i olika lägen säger Svante Anderback. 
 
Elena Zhirova anser att det är lika viktigt med bra affärskontakter överallt i världen men att det 
kan vara till en stor fördel att ha bra kontakter med auktoriteter och statliga organisationer. Hon 
tror absolut att ett bra nätverk kan göra att man slipper undan korruption. 
   

6.3.4 Analys av nätverk 
Ryssland är ett relationsfokuserat land och samtliga respondenter är överens om att ett bra 
personligt nätverk är essentiellt för att kunna göra affärer i Ryssland.  Tidigare forskning visar 
att Ryssar är mer benägna att lita på de informella nätverken för överlevnad och framgång i 
företaget.125 Detta bekräftas även av Peter Zachau som säger att man kanske gärna lurar en 
affärsbekant men inte en vän. Det gäller att vara vän med rätt personer i högre utsträckning än 
hemma, vilket hör ihop med korruption och att politiken är mer inblandad i näringslivet än vad 
vi är vana vid i Sverige. Ett välutformat nätverk med bra kontakter tycker samtliga, förutom 
Bertil Lundberg, kan möjliggöra att man i större utsträckning får arbetet utfört utan att behöva 
betala mutor, då dessa relationer kan tala om och hjälpa företaget hur de ska agera ute på 
marknaden.  Dock menar Vita Balode att dessa kontakter är något som de svenska 
företagsledarna oftast inte har idag. 
 
Att etablera ett nytt företag i Ryssland innebär enligt nätverksteorin att man etablerar 
placeringar på marknader som kommer att engagera individer inom företaget och aktörer 
utanför organisationen. Aktörerna som redan finns på plats utanför organisationen måste finna 
motiv till att knyta band och vilja göra affärer med det nyetablerade företaget. Motiven kan vara 
att företagen har specifik kompetens eller resurser som saknas på den befintliga marknaden.126 

                                                 
125 Batjargal, B, The dynamics of entrepeneurs network in a transitioning economy: the case of Russia, 
Entrepreneurship & regional development, 2006, s. 305–320 
126 Bagelius, N Svenska företag åter i österled, s.138 ff 
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Bertil Lundberg stödjer detta och säger att det absolut viktigaste är att ha en konkurrenskraftig 
produkt som man kan marknadsföra väl för att lyckas. Korruptionen är väldigt 
branschorienterad och vissa branscher som bygg- och skogsindustrin kan vara extremt svåra att 
ta sig in på då dessa är speciellt utsatta. Trots goda resurser är det svårt för företagen att etablera 
sig på dessa marknader då de befintliga väletablerad ryska aktörerna regerar, vilket fått 
utländska bolag att dra sig tillbaka. Att IKEA som är ett stort kraftfullt företag kan ha klarat sig 
undan korruption är just för att de haft kontakter på regeringsnivå och verkar inom en bransch 
som ännu inte är tillräckligt stor i Ryssland. Som tidigare nämnts i etableringsempirin kan man 
säga att branscher där man är inne på en marknad som tillhör någon annan kan problemen med 
korruption bli mycket större. 
 
Företagen har inte endast relationer till kunder och andra företag, utan också till statliga 
organisationer. Regeringen är beroende av stora företag då de bland annat generar nya 
arbetstillfällen, och företagen är i sin tur beroende av de regler som de statliga organisationerna 
utformar.127 I samtliga intervjuer framkommer det att kontakter med auktoriteter på guvernör 
och regeringsnivå är till stor nytta, då man lättare kan lösa eventuella problem som uppstår 
direkt och på så sätt undkomma mutor. En stor del av de intressanta och viktiga industrierna i 
näringslivet har fortfarande en stor politisk och byråkratisk inblandning, vilket gör att kontakter 
på dessa nivåer har stor betydelse för företagen.  Att etablera sin verksamhet i mindre städer 
kan vara till fördel då det är lättare att få kontakt med stadens borgmästare eller tullchef.  
 
Svante Anderback menar att det är svårt att veta vilka personer som har makten att fatta beslut 
och vara bra att ha kontakt med, vilket gör att företagen istället använder sig av konsulttjänster. 
Tidigare studier har visat att nätverk är det effektivaste sättet att göra affärer på när formella 
institutioner är underutvecklade. Då man klassar bra nätverk som konkurrensfördel har det visat 
sig att en del av nätverkandet inneburit korrupta ”under-bordet” transaktioner. 128 
Konsulttjänster kan till viss del ses som ”under-bordet” transaktioner då man inte riktigt vet vad 
man betalar för. Korruptionen är svårdefinierad och en viss konsulttjänst kan vara helt laglig 
medan en annan är till för att köpa en viss licens och del av en svart verksamhet. Däremot ska 
man aldrig hantera korruptionen själv som svensk eftersom vi inte förstår oss på den utan 
istället använda sig av konsulttjänsterna menar Peter Zachau och Vita Balode.   
 
Om företaget haft tidigare internationell erfarenhet i form av utlandsetableringar har studier 
visat att etablering i det nya landet kommer vara aggressivare än hos de som tidigare endast 
varit etablerade på hemmaplan. Företag med tidigare erfarenhet kan lättare samordna resurser 
och aktiviteter och använda sig av gamla nätverk för att lättare ta sig in i nya landets nätverk.129  
Vita Bolades studier visar att de företag som lyckats bäst i Ryssland är de som satsat internt och 
har erfarenheter från utlandsetablering på andra svåra marknader som exempelvis Asien och 
Afrika.  
 

                                                 
127 Brunsson, N, Hägg, I, Marknadens Makt s.102 ff  
128 Lee Seung-Hyun , Kyeungrae Kenny Oh, Corruption in Asia: Pervasiveness and arbitrariness, Asia Pacific 
Journal of Management, Vol 24 Number 1/March 2007 
129 Bagelius, N Svenska företag åter i österled, s.130 ff 
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Nätverken skapas och utvecklas genom interaktion och kan ses som investeringsprocesser då 
det tar tid, stort engagemang och förpliktelser inför framtiden att skapa goda relationer.130 Att 
vårda nätverken är ett långsiktigt arbete enligt Rolf Nilsson som innehåller många resor till 
Ryssland samt presenter. Att blanda affärer och kulturella upplevelser är en bra kombination för 
att vårda relationer som har hjälpt Peter Zachau väldigt mycket. 
 

6.4.1 Etik och Transparency - Journalister  
På frågan om det svenska företagen tvingas in i korruptionen eller om de väljer det för att dra 
marknadsmässiga fördelar, är båda journalisterna övertygade om att de mer eller mindre 
tvingas att betala mutor. Jan Blomgren säger att det finns flera praktiskt fall som visar på att 
företagen förr eller senare tvingats betala någon form av muta eller ”konsult avgift”.   
 

”[…] Är du på väg att etablera dig och har satsat och det ser ut att gå 

ganska bra så kommer du behöva licenser för att kunna gå vidare i din 

verksamhet. Då tar det stopp där. Det konkreta fallet som jag hörde om i 

veckan var precis så. Det var ett företag som hade en uttalad policy och som 

hade satsat mycket men de fastnade vid ett par licenser. Och de blev 

tvungna att betala konsultarvode.”  

– Jan Blomgren 

Att etiska dokument och andra etiska riktlinjer skulle avhjälpa detta problem är Jan Blomgren 
mycket tveksam till och menar att ”efter hand så kommer verkligheten i kapp dig”. Även Rolf 
Nilsson säger att skrivna regler och riktlinjer inte hjälper företagen att komma undan 
korruptionen.  

6.4.2 Etik och Transparency - Institutioner 
På frågan om företagen tvingas in i korruption eller om det är självvalt går in i det menar både 
Torbjörn Becker och Vita Balodes att det är svårt att undvika, och att företagen många gånger 
tvingas in i det.   
 

”Ska man verka i ett land där det är en del av systemet är det svårt att 

undvika att betala för en del licenser för att borgmästarens 

brandinspektioner inte ska hända varje vecka”  

– Torbjörn Becker 

Torbjörn Becker menar att om IKEA haft så mycket problem som de haft under vägens gång 
med bland annat borgmästare, trots deras storlek och uppenbara värde de skapar för en stad i 
form jobb och mycket business runt omkring, så är detta bevis på korruptionen verkligen 
existerar. IKEA är ett stort företag som trots allt har mycket att säga till om, men trots det har 

                                                 
130 Bagelius, N Svenska företag åter i österled, s.143 ff 
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problem uppstått. Detta säger ganska mycket att man som litet eller mellanstort företag inte har 
så mycket att säga till om och sätta emot om de säger att det kostar 1000 dollar att stämpla vissa 
papper säger Torbjörn Becker. 
 
Vita Balode menar att vissa branscher är mer utsatta än andra, och att byggindustrin är ett 
exempel på där korruptionen är väl utbredd, och där många svenska företag fått lämna 
Ryssland, då den blivit för svår att handskas med.  Kommer man in som en liten aktör på 
marknaden blir kostnader för konsulter och liknande svåra att kontrollera. Det spelar ingen roll 
hur mycket Exportrådet har kämpat för att små och medelstora företag ska komma in på 
marknaden för det går inte. Man behöver vara aggressiv på marknaden och man behöver 
massvis med licenser för att allt ska fungera. Då Bertil Lundberg inte ser några problem med 
korruption i Ryssland tycker han inte heller att det finns några speciella etiska problem 
företagen stöter på.    
 
Etiska dokument med en formulerad policy kan säkert ha ett värde för företaget då de tvingats 
tänka igenom hur de ska hantera situationer som korruption och vad de tillåter och inte, menar 
Torbjörn Becker. Dock bör man tänka på att verkligheten inte alltid är som teorin.  Han tror 
inte heller att en öppen redovisning skulle hindra företagen från att utsättas för korruption. Att 
som svenskt företag komma och säga att man inte ägnar sig åt korruption skulle, beroende på 
företag, bli lite komiskt. Det kanske fungerar för IKEA och andra stora företag men för 
majoriteten av andra företag skulle det te sig meningslöst och löjligt att gå ut och tro att man ska 
ändra den ryska kulturen och hur de ska bete sig i sitt land, på deras mark och med deras 
spelregler.  
 
Vita Balode tror inte heller att etiska dokument kommer hjälpa företagen undan korruption då 
man måste anpassa sig till Rysslands affärskultur när man är på plats. Hon tror även att 
företagen i grund och botten vill vara lönsamma och tjäna pengar och struntar i etiska frågor om 
det inkräktar för mycket på lönsamheten.   
 

6.4.3 Etik och Transparency - Företag 
Peter Zachau tror att företagen ibland tvingas in i korruption och andra gånger kanske väljer den 
vägen för att vinna tid eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Han känner till folk som blivit 
misshandlade och tvingats lämna marknaden, så visst förekommer det hot om man inte ”sköter” 
sig menar han. I och med att den nya presidenten är jurist i grunden tror han att 
förutsättningarna blivit bättre för att få ordning på lagar, och att större uppmärksamhet kommer 
ägnas åt etiska frågor. Peter Zachau tycker inte det är bestickning att stöda lokala 
fotbollsklubben eller ge tullkammaren någon form av uppbackning på tullens dag för att skapa 
goda relationer. Han menar att vi blundar för mycket här i Sverige. Gåvor kan många gånger 
anses som muta medan ingen ifrågasätter sponsring, och skillnaden ligger ju enbart i att det ena 
deklarerar man för och det andra är förtäckt. Många påstår att de måste köpa skydd för sin 
verksamhet i Ryssland, men Peter Zachau menar att det egentligen är samma tjänst som 
Securitas erbjuder i Sverige, bara att de inte säljer sina tjänster på samma aggressiva sätt som i 
Ryssland.  
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Peter Zachau tror inte att det finns någon hederskodex i mutbranschen och är övertygad om att 
man kan bli grundlurad. Det är därför jätteviktigt att ta reda på så mycket så möjligt om 
företaget och de personer man gör affärer med för att slippa bli lurad. 
 
Svante Anderback menar att folk kan tvingas in i korruptionen om de själv gör fel och får 
tidspress. Om företaget exempelvis kommer på att de ska ha ström till sin fabrik är 
förhandlingsutrymmet inte särskilt stort för att de ska hinna få dit det i tid, och det är inte så att 
det finns ett fast pris. Etiska dokument och code of conducts tycker Svante Anderback är väldigt 
viktigt för svenska företag att ha med sig när man åker över, då dessa förklarar vilka regler 
företaget spelar efter. 
 
Elena tycker inte att mutor är ett måste för företagen då det alltid finns ett officiellt sätt att lösa 
problemen. Det kan dock vara väldigt tidskrävande men är inte helt omöjligt. Hon anser att 
korruption är en tvåfilig väg där två parter är involverade i processen. På ett sätt kan man säga 
att de som betalar mutor ”göder” systemet och uppmuntrar det till att fortsätta.  Om man från 
början försöker driva sina affärer enligt lagar och förordningar, även om det kan vara svårt, 
minskar man sin utsatthet för korruption avsevärt anser hon. Etiska dokument som code of 
conduct och öppen redovisning anser hon är det största verktyget företaget har för att bekämpa 
”inside-corruption” .  
 

6.4.4 Analys av Etik  
Utåt sett vill företagen vara pliktetiska, vilket innebär att en handlings status är god om den är 
pliktmässig, vilket även kallas för deontologisk etik 131 Att medverka i korruption är enligt 
svensk lag förbjuden och ej en pliktmässig handling. Företagen vill visa att de inte stödjer detta 
genom etiska dokument och öppna redovisningar. Trots detta uppkommer ständigt nya 
skandaler i media där företagen blir avslöjade för att tagit emot eller betalat mutor.  
Journalisterna Jan Blomgren och Rolf Nilsson är eniga om att korruption är något företagen 
tvingas in i då de förr eller senare måste betala en muta eller ”konsultavgift”. Jan Blomgren har 
exempel på ett företag som från början haft en uttalad policy om att inte stödja korruption men 
fastnat och inte kunnat ta sig vidare på grund av ett par licenser. Då företaget redan satsat stora 
summor pengar var de tvungna att betala ett konsultarvode för få tillgång till dessa licenser, 
vilket kan förknippas med axiologiskt etiskt beteende. Axiologisk etik är även förknippad med 
aktieägarnas teori där beslutsfattarna tar hänsyn till alla intressenter och deras bästa för att 
maximera vinsten132. I detta fall valde företaget att betala ett konsultarvode då det annars skulle 
lett till stora förluster för intressenterna och företaget om de behövt dra sig tillbaka från 
marknaden. I grund och botten menar Vita Bolade att företagen vill vara lönsamma och tjäna 
pengar och att man struntar i de etiska frågorna om de inkräktar för mycket på lönsamheten.  
 

                                                 
131 Nationalencyklopedin (2008)  hämtad 2008-05-05 [www] tillgänglig på  
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=152324&i_history=1 2008-05-12 kl 13:49> 
132 Debra R. Comer and Gina Vega, Unsavory Problems at Tasty’s: A Role-Play about Whistle-Blowing, Journal 
of Management Education 2006; 30; 25 
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Även Torbjörn Becker och Vita Balode anser att det är svårt att undvika korruption och att 
företagen tvingas in i det. Om man verkar på en marknad där korruption är en del av systemet 
anser de att det blir svårt att undvika, och speciellt för små till medelstora företag som inte har 
mycket att säga till om. Då IKEA haft stora problem med inspektioner och stängda varuhus 
menar Torbjörn Becker bara är ett bevis på att korruptionen är ett problem då den även drabbar 
större företag som skapar så mycket ”business” runt omkring sig. Just IKEA ska ha klarat sig 
undan korruption, men många andra storföretag har varit uppe i granskning för att betalat 
mutor. Dessa storföretag skulle säkerligen ha råd i form av förlorad inkomst av att avstå att 
betala mutor eller dra sig tillbaka. Men trots det väljer företagen att inte göra det då 
konsekvenserna av att driva företaget kommer gynna staden, aktieägarna och andra intressenter 
i större utsträckning och därmed bli en god handling enligt axiologiska etiken133. Tidigare 
forskning visar att människor lyder auktoriteter i större utsträckning än vad man tidigare trott 
och är mindre benägna att utföra oetiska handlingar på egen hand än när de blivit beordrade. 
Om en chef har en högsta önskan om att maximera vinsten kommer de anställda förmodligen 
intuitivt göra allt för att detta ska inträffa, vilket ofta även uppmuntras av de överordnade 
genom belöningar och bonusar.134 Detta kan vara en utav anledningarna till att anställda på 
stora företag begår oetiska handlingar och själv blir blinda för konsekvenserna av dessa, då 
fokus ligger på att göra chefen nöjd och eventuellt själv bli belönad. Detta kan även kopplas 
ihop med problemet ”inside-corruption” som Elena Zhirova tar upp, vilket bland annat kan 
uppstå på grund av påtryckningar uppifrån men även av den enskilde anställdas intresse av 
personlig vinning.    
 
Företagens syn på om man tvingas in i korruption eller ej är lite mer restriktiv än journalisterna 
och institutionernas syn. Både Peter Zachau och Svante Anderback hävdar att man ibland kan 
tänkas tvingas in i korruption men att de själva aldrig blivit utsatta. Svante Anderback menar att 
de tillfällen man kan tvingas in i korruption är när man själv gjort fel och får tidspress med ett 
litet förhandlingsutrymme. Elena menar att mutor inte är ett tvång för företagen och att det alltid 
går att lösa problemen på ett officiellt sätt, även om det kan vara svårt och tidskrävande. 
Anledningen till att de är mer restriktiva och har en lite annorlunda syn kan vara att de har större 
kunskap än journalisterna och institutionerna då de verkar inom affärsvärlden. Samtidigt kan 
detta även vara anledningen att de är mer restriktiva då de måste uttrycka sig mer försiktigt för 
att inte skada företagen.  
.  

6.4.5 Analys av Transparency  
Nästintill alla respondenter är tveksamma eller mycket tveksamma till att en ökad allmän 
transparangs bland svenska företag skulle minska påverkan av korruption. De båda 
journalisterna säger att verkligheten kommer ikapp företagen och har svårt att se att etiska 
dokument skulle kunna förhindra detta skeende. Torbjörn Becker nämner också att han har 
svårt att se att en öppen redovisning i sig skulle kunna minska påverkan av korruption. Svante 
                                                 
133 Debra R. Comer and Gina Vega, Unsavory Problems at Tasty’s: A Role-Play about Whistle-Blowing, Journal 
of Management Education 2006; 30; 25 
134 Prentice, Robert A., Ethical Decision Making: More Needed Than Good Intentions,  Financial Analysts 
Journal, Nov/Dec2007, Vol. 63 Issue 6, p17-30, 14p 
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Anderback menar å andra sidan att etiska dokument kan vara bra att ha med sig som svensk 
företagare för att visa vilka regler man spelar efter. Samtidigt kan ett sådant agerande ställa till 
med problem då svenska företag vid en ny etablering måste, som Vita Balode även påpekar, 
anpassa sig efter det företags klimat som råder. Att då ta med sig ”egna” etiska regler och 
dokument kan få en oönskad effekt.  
 
Vi ser det inte som självklart att en enad uppfattning bland företagens anställda och en minskad 
osäkerhet, genom tydliga regler och etiska dokument, skulle leda till att företaget erhåller ett 
ökat förtroende och legitimitet på marknaden och därigenom även ett visst skydd mot 
korruption135 . För att ett ökat arbete med etiska regler inte skulle få samma resultat för 
trovärdigheten i Ryssland jämfört med Sverige. Då de flesta respondenterna anser att 
skillnaderna är stora mellan den svenska och ryska marknaden, vilket betyder att det finns 
indikationer på att intressent grupperna i Sverige har en annorlunda referensramar än 
intressegrupperna på den ryska marknaden. Denna skillnad är avgöranden då ett företags 
trovärdighet och legitimitet ökar när intressegrupperna kan ”förstår” och kan värderar den 
givna informationen ”korrekt”.136 Svenska företag behöver istället ta till andra medel för att få 
trovärdighet på den ryska marknaden. Ett sätt är det Peter Zachau nämner nämligen att sponsra 
olika lokal evenemang och liknande. På det sättet skulle man kunna bygga upp en ökad 
trovärdighet och därigenom minska risken att bli utsatt för korruption. 
 
För att utreda detta djupare krävs en omfattande separat undersökning som både undersöker 
företagens trovärdighetsarbete och hur olika intressegrupperna uppfattar olika typer av 
information. Något vi inte gjort och väljer därför att stanna vid att konstatera att utifrån de 
emiriska data och teorier vi har till förfogade komma fram till den generell och övergripande 
slutsatsen att ”outside corruption” inte skulle minska vid en öppnare redovisning och 
användadet av etiska dokument. Däremot så finns det en möjlighet att etiska dokument skulle 
underlätta bekämpandet av ”inside corruption”. Då etiska dokument som Elena Zhirova säger 
är det bästa verktyget för att få bukt med ”inside corruption”, vilket även stöds av teorin där 
etiska dokument beskrivs som goda hjälpmedel till att skapa struktur och sätta klara gränser 
inom organisationen.  
 
Det är viktigt att klar göra att vi inte anser att etiska dokument är bortkastat och en onödig 
investering från företagens sida. Givetvis så kan etiska dokument underlätta (och i vissa fall 
vara avgörande) i arbetet med att bygga en hållbar organisation som uppfyller de etiska krav 
ställda på hemma och utlandsmarkanden. Men att som Torbjörn Becker påpekar; ”Etiska 
dokument med en formulerad policy kan säkert ha ett värde för företaget då de tvingats tänka 
igenom hur de ska hantera situationer som korruption och vad de tillåter och inte Men man bör 
tänka på att verkligheten inte alltid är som teorin.” Vi menar vidare att etiska dokumenten måste 
användas med förnuft och man inte ska ha en övertro på att det är den huvudsakliga löningen på 
att minska företagets exponering mot korruption.  

                                                 
135 Uhlenbruck K. mfl., The Impact of Corruption on Entry Strategy: Evidence from Telecommunication Projects 
in Emerging Economies, Vol. 17, No. 3 2006. 
136 Thöger-Christensen L. Corporate communication: the challenge of transparency, Corporate Communication: 
An International Journal, Vol 7 Issue 3 2002, s. 166 
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6.5.1 Sammanfattning respondent svar  

 
 
  

  JOURNALISTER INSTITUTIONER                     FÖRETAG   
Frågor Blomgren Hansson Balode Becker Lundberg Anderbeck  Zhirova Zachau 
Vilka är de största 
hindren vid en 
etablering på den 
ryska marknaden? 

Korruption Byråkrati 
Kvalificerad 
 arb.kraft, 
inflation 

Byråkrati, 
Korruption 

Affärskultur Byråkrati Affärskultur Byråkrati 

Vilken 
etableringsform är 
att  
föredra för att 
minska risken för 
korruption? 

Joint 
venture 

Helägt 
Joint 

venture, 
Helägt 

Spelar 
ingen 
 roll 

Underordnad 
 betydelse 

Underordnad 
 betydelse 

Spelar ingen 
roll 

Joint 
venture 

Kan ett bra nätverk  
gör att man lättare 
kan  
undvika korruption? 

Ja, på rätt 
nivå 

Ja, på rätt 
nivå 

Ja, på rätt 
nivå 

Ja, på rätt 
nivå 

Tveksamt Ja Ja Ja 

Tvingas svenska 
företag in i 
korruption? 

Ja Ja Ja I vissa fall Inget svar I vissa fall Nej Vet ej 

Kan etiska 
dokument hjälp att 
minska risken för 
korruption? 

Tveksam Nej Nej Nej Inget svar Ja 
Ja, för 
"inside 

corruption" 
Tveksam 
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7. SLUTDISKUSSION 
 

Detta kapitel syftar till att diskutera och sammanföra de huvudsakliga och viktigaste från 

temaanalyserna.    

 
Ryssland har, som tidigare nämnts, återigen växt och blivit till en ekonomisk stormakt med en 
fortsatt förväntad årlig tillväxt på 5-10%.  I den rådande finansturbulensen världen över står 
Ryssland fortfarande stadigt och är ur investeringssynpunkt väldigt attraktivt för svenska 
företag. Baksidorna är en väldigt komplicerad byråkrati med korruptionsproblem samt bristen 
på kompetent arbetskraft.   
 
Risken för korruption vid valet av etableringsstrategi skall vägas in som en av många variabler 
i beslutsprocessen, och inte ändvändas som en avgörande faktor. Med en god planering över 
vilka licenser och papper som behövs införskaffas, juridisk assistans och kunnighet i de 
formella och informella regler som gäller branschen företaget verkar i, kommer hjälpa företaget 
att undvika de största minfälten. Givetvis är det så att vissa typer av etableringsstrategier inte 
alls passar in på företagets tänkta övergripande strategi på den ryska marknaden, och att då inte 
välja den mest lämpade etableringsstrategi utifrån att det kan öka exponeringen mot korruption 
anser vi vara felaktigt. Företagen skall istället jobba med att lokalisera det korruptionsproblem 
som den valda etableringsmodellen för med sig för att sedan kunna jobba aktivt för att minska 
påverkan av korruptionen. 
 
Om företaget är i en mer flexibel position och kan välja etableringsstrategi är joint venture med 
en rysk pålitlig partner att föredra, då detta öppnar upp för ett större bredare lokalt nätverk. 
Dock är det viktigt att man till en början har majoritet i företaget. Helägt bolag är ännu ett bra 
alternativ då man får större kontroll och närvaron blir hög, vilket är en förutsättning för att göra 
affärer i Ryssland. Ett gediget nätverk är viktigt och gärna på guvernörs- och borgmästarnivå då 
detta kan leda till att man kan undvika korruption i större utsträckning. Att etablera sig i mindre 
städer kan göra att man lättare får kontakt med stadens borgmästare och tullchef, vilket kommer 
underlätta om problem uppstår. Att vårda nätverken är väldigt viktigt och behöver inte innebära 
avancerade tillställningar utan kan vara ett vanligt restaurangbesök. Att vara personlig och 
skapa vänskapsrelationer är mycket användbart och har hjälpt många av våra respondenter i 
tidigare affärsrelationer. Vi anser att man genom vårdandet av nätverken skapar ett mer 
användbart förtroende än vad en öppen redovisning kan ge, som kommer hjälpa företaget att 
hantera ”outside corruption” i bättre utsträckning än etiska dokument. Dock är etiska dokument 
ett bra verktyg för företaget vid bekämpandet av korruption inom företaget, vilket är en 
underskattat problem. 
 
Om företaget skulle utsättas för korruption menar några av respondenterna att det går att lösa 
problemen på ett regelrätt vis men att det är tidskrävande och komplicerat. Andra menar att 
verkligheten kommer ikapp en och att det är svårt att undvika korruption och att man då får 
använda sig av ”konsulttjänsterna”. Något alla är eniga om är att man som svensk aldrig ska 
hantera korruption på egen hand. Vad som är korruption är fortfarande väldigt svårdefinierat 
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och lite av en gråzon. Vad som ska klassas som gåva, sponsring, konsulttjänst eller muta är 
omöjligt att svara på och kommer alltid vara ett etiskt dilemma för företagen att handskas med.  
 
Korruptionen är ett uttalat problem men inget som vi anser ska avskräcka svenska företag att 
etablera sig på den ryska marknaden. De svenska företag som redan har etablerat sig har en 
otroligt positiv syn på Rysslands affärsklimat och har en stark framtidstro.  
 
Efter all information vi kommit över från litteratur, artiklar och intervjuer anser vi att den 
viktigaste lärdomen att ta med sig för att bli framgångsrik i Ryssland och i största möjliga mån 
undvika korruptionen är att anpassa sig till den ryska affärskulturen och följa Elena Zhirovas 
råd:  

“[…] when you are in Rome – do like Romans do” 

- Elena Zhirova 

Med detta menas inte att man ska acceptera eller medverka i korruption, utan istället att man ska 
undvika det klassiska misstaget att använda sig av de europeiska affärsreglerna.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Med bakgrund av denna studie anser vi att det är intressant att göra en studie om korruptionens 
påverkan inom en specifik bransch, då det framkommit att korruptionen är väldigt 
branschorienterad, och i och med det borde det finnas ett intresse för en mer djupgående 
kunskap för detta. Detta för att företagen på ett enklare sätt skall kunna hantera korruptions 
relaterade problem.  
 
Det finnas även ett intresse att jämföra företag som har misslyckat med en etablering med 
företags som lyckats. Detta för att undersöka om det går att hitta några tydliga skillnader, och i 
så fall vilka i exempelvis etableringsstrategierna, för att kunna utse ineffektiva och effektiva 
processer. En sådan studie skulle kunna hjälpa företag som i framtiden är intresserade av att 
etablera sig på den ryska marknaden. Det finns även många andra infallsvinklar som är 
intressanta att undersöka, då bland annat de etiska aspekterna. Problemet här är få access till 
företag som är villiga att diskutera detta problem.  
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8. STUDIENS VETENSKAPLIGHET 
 

Detta kapitel ämnar redogöra och utvärdera studiens vetenskaplighet genom de 
sanningskriterier som rekommenderas vid en kvalitativ studie.   

 

8.1 Bedömning av kvalitativa undersökningar 
Vid en kvalitativ studie som denna är det nödvändigt att undersöka kvalitén på forskningen som 
utförts, och mäta motsvarande begrepp reabilitet och validitet som bedöms i en kvantitativ 
forskningsmetod. Två kriterier att bedöma vid en kvalitativ undersökning är trovärdigheten och 
äktheten. Trovärdigheten kan i sin tur delas in i fyra delkriterier, nämligen- tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta.137 
 

8.2 Trovärdighet 

8.2.1 Tillförlitlighet 
En social verklighet kan beskrivas på flera olika sätt beroende på vem man frågar, vilket 
framkommit i vår studie där respondenterna ibland har haft delade åsikter om läget i Ryssland. 
Trovärdigheten i beskrivningen av forskarnas studie och dess tillförlitlighet beror av hur väl 
forskarna säkerställt att forskningen skett i enlighet med de regler som finns. För att se till att vi 
som forskare uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt har intervjuerna spelats in och 
transkriberats för att sedan skickas tillbaka till respondenterna för ett godkännande. Då 
respondenterna godkänt alla intervjuer och även gjort vissa tillägg anser vi att respondent 
valideringen utförts på ett korrekt och tillfredställande sätt.138  
 

8.2.2 Överförbarhet 
En kvalitativ undersökning kännetecknas av att man går in på djupet på en liten grupp individer, 
och inte på bredden som vid en kvantitativ undersökning där man vill dra generaliserbara 
slutsatser. I en kvalitativ undersökning vill man istället tolka och förstå den sociala verklighet, i 
vårt fall problemen med korruption i Ryssland vid etablering för svenska företag. 
Överförbarhet innebär i vilken mån resultatet från undersökningen kan överföras till andra 
sammanhang, situationer och grupper till en annan miljö.139 Vår studie är överförbar i den 
mening att de problem svenska företag ställs inför kommer även till stor del vara detsamma som 
andra europeiska företag utsätts för när de tar sig in på den ryska marknaden. Vi anser dock att 
korruptionsproblemen kan vara svårare att överföra och applicera på andra marknader då en 
jämförelse mellan korruption över länder kan bli som att jämföra äpplen och päron.    
  

                                                 
137  Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.306 
138  Ibid s.307 
139  Ibid s.307 
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8.2.3 Pålitlighet 
För att kunna bedöma studiens pålitlighet och trovärdighet måste forskaren ha ett granskande 
synsätt där de säkerställt att en fullständig redogörelse av alla steg och faser i 
forskningsprocessen har genomförts. Detta anser vi ha gjort med en redogörande 
problemformulering över Rysslands historia och rådande läge, ett genomtänkt teorival kopplat 
till syftet, ett välmotiverat urval av intervjupersoner för att få en ökad kunskapsbredd inom 
området, samt hur intervjumanualen byggts upp, blivit genomförd och bearbetats.  

8.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  
Att vara helt objektiv i samhällelig forskning är omöjligt, men genom att ha insikten om detta 
och en medvetenhet ska forskaren se till att han/hon agerat i god tro och inte blandat in 
personliga värderingar som påverkar utförandet.140 Vi anser att vi i en så hög grad så möjligt 
försökt att vara objektiva genom att vara medvetna om vår egna förförståelse och inte låtit våra 
förutfattade meningar påverka forskningen.  
  

8.3 Äkthet 
Vi anser att vi uppfyllt kriteriet för en rättvisande bild av respondenternas åsikter och 
uppfattningar då vi spelat in intervjun, transkriberat och fått materialet godkänt av 
intervjurespondenterna. Intervjupersonerna har blivit utvalda ur tre kategorier - företag, 
institutioner och journalister för att få en så rättvisande bild så möjligt över problemet. 
Kriterierna för ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet innebär att personerna som 
medverkat i undersökningen ska komma fram till en bättre förståelse av sin sociala miljö samt 
få en bättre bild av hur andra i samma miljö uppfattar omgivningen.141 Vi anser att när 
intervjurespondenterna får ta del av det färdiga arbetet kommer dessa kriterier att uppfyllas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
140  Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.307-308 
141  Ibid s.308-309 
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9.2 Intervjumanualer 

9.2.1 Intervjufrågor som skickades till Elena Zhirova 
1. Can you tell us about your working functions? (briefly)  
 
2. What is the biggest obstacle a Swedish company might run into when they are 

implementing their business in the Russian market? Have there been any “big” changes 
through the years?  

 
3. In a survey made by The Swedish Trade Council shows that only four percent of the 

Swedish companies active in Russia today have not been affected by corruption.  The 
feeling you get is that corruption is everywhere and impossible to avoid. What is your 
opinion about corruption? Have the media blown up this problem out of proportion or is 
it really not possible to avoid? 
 

4. In what stage of the business entering do you think corruption is most common? Is the 
bureaucracy in the beginning the biggest problem, or is it in the daily work companies 
are most exposed? 
 

5. Depending on how you enter the market (via joint venture, direct investments or export) 
is the possibility of avoiding corruption easier or harder with any of these alternatives? 
 

6. Do you think the problems with corruption affect the Swedish companies’ decision 
when they considering enter the Russian market?  
 

7. Do you think the Swedish companies are under- ore overestimating the problems with 
corruption? 
 

8. The business culture in Scandinavian is more “deal focused” than Russia, whom got a 
bigger focus in relationships and therefore often is categorized as “moderately deal 
focused” How important is blat, personal connections, to get a successful business in 
Russia? What kind of connections is important? 
 

9. How do you build up a good relationship and network in Russia? What approach should 
you as a Swede have? 
 

10. How does the Swedish business culture differ from Russian? Is there anything special 
the Swedes should think about when doing business in Russia? 
 

11. Is it possible that a good network and relationships will make it easier to avoid 
corruption? 

 
12. What ethical problems can Swedish enterprises be confronted with in establishing on 

the Russian market? 
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13. Do you mean that those Swedish enterprises who are paying bribes are forced into 

this system or do you think that they for economic reasons themselves have chosen this 
way to be able to be the first ones in establishing new market segments?  

 
14. Do you think there can be a situation in which the enterprises have no choice but to pay 

bribes? 
 

15. Is the establishment of documents such as, for instance, Code of conduct helping to 
minimize the risk of corruption? 

 
16. The enterprises aim to be more open to get more confidence from interested parts. Can 

an open statement of account and visible and plain rules in business minimize the risk of 
corruption? 

 
17. What kind of advice would you give to Swedish enterprises going into Russian market? 

 
18.  What does the structure of corruption like?  Is it a system of pyramids where all actors 

make a profit or is it a system where the boss takes it all? 
 

19. Is the structure of corruption that developed that you can be sure of getting the licence 
by paying once or do you have to pay several times for the same thing? 

 
20. Do you have any personal experience of corruption? 
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9.2.2 Intervjufrågor som författarna använde 
 

Allmänt 
 

1. Berätta lite kort om din erfarenhet av den ryska marknaden och hur du ser på 
Ryssland idag ur ett investeringsperspektiv? Hur har förändringen varit under den 
tiden du befunnit dig i Ryssland? 
 
Etableringsprocessen 
 

2. Vilka är de största hindren ett svenskt företag kan tänkas stöta på vid en etablering 
på den ryska marknaden? Har det skett någon förändring rent generellt?  
 

3. När i etableringsfasen upplever ni att svenska företag oftast råkar ut för korruption? 
Är byråkratin det största hindret eller är det mer i den dagliga verksamheten som 
korruptionen uppstår? 

 
4. Beroende på vilken etableringsform företaget använder (export, joint venture, direkt 

investering) kan problemen vid etableringen underlättas respektive försvåras? 
 

5. Enligt undersökningar från exportrådet på svenskrelaterade företag på den ryska 
marknaden är det endast 4 % som uppger att de inte drabbats av korruption. 
Uppfattningen man får är att korruptionen är väl utbredd i alla samhällets system. 
Enligt dessa fakta verkar det omöjligt för svenska företag att inte drabbas. Är denna 
uppfattning av korruptionens utbredning något ni delar eller har median förstorat 
upp problemen? 

 
 

6. Tror ni korruption påverkar beslutet för svenska företag att etablera sig på den ryska 
marknaden? 

 
7. Är korruption ett hinder för att ta sig in på den ryska marknaden? Om ja, hur? 
 
8. Tror ni att svenska företag över- eller underskattar betydelsen av korruption? 
 

Nätverk 
 

9. Hur viktigt är Blat, personliga kontakter, för att lyckas med sin verksamhet i 
Ryssland?  
 

10. Hur bygger man upp relationerna och ett bra nätverk - tillvägagångssätt och hur 
vårdar man dem? 
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11. Vad är de största skillnaderna rent affärskulturellt mellan Ryssland och Sverige? Är 
det något speciellt man bör tänka på som svensk? 

 
12. Kan det vara så att bra personliga relationer och nätverk gör att man lättare kan 

undvika korruption?  

Etik och transparency 
13. Vilka etiska problem kan svenska företag ställas för vid en etablering på den ryska 

marknaden? 
 
14.  De svenska företag som betalar mutor anser du att de tvingats in i korruption eller 

att de själva valt detta för av ekonomiska intressen för att exempelvis vara först in i 
ett nytt marknadssegment?  

 
15. Anser du att det finns en situation där svenska företag inte har något val annat än och 

betala mutor? 
 

16. Är företagens upprättande av etiska dokument som exempelvis code of conduct till 
hjälp för att minska risken av att utsättas för korruption? 

  
17. Företagen strävar efter ökad öppenhet för att få ett ökat förtroende bland intressenterna. 

Kan en öppen redovisning, synliga och tydliga regler inom affärsverksamheten minska 
risken för att bli utsatt för korruption? 
 

Avslutande frågor 
 

18. Vilka råd skulle du ge svenska företag som ska in på den ryska marknaden angående 
korruption? 
 

19. Hur ser strukturen ut för korruption? Är det ett slags pyramidsystem där alla får ta 
del av pengarna eller är det en ensam individ som får allt.  

 
20. Är korruptionen så pass strukturerad att man kan vara säker på att man exempelvis 

får licensen om man betalar en muta. Eller kan man behöva betala flera gånger om 
för samma sak? 
 

21. Har du några personliga erfarenheter av korruption?  
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9.2.3 Intervjufrågor som skickades till övriga respondenter 
 

1. Berätta lite kort om din erfarenhet av den ryska marknaden och hur du ser på 
Ryssland idag ur ett investeringsperspektiv? Hur har förändringen varit under den 
tiden du befunnit dig i Ryssland? 
 

2. Vilka är de största hindren ett svenskt företag kan tänkas stöta på vid en etablering 
på den ryska marknaden? Har det skett någon förändring rent generellt?  
 

3. När i etableringsfasen upplever ni att svenska företag oftast råkar ut för korruption? 
Är byråkratin det största hindret eller är det mer i den dagliga verksamheten som 
korruptionen uppstår? 

 
4. Beroende på vilken etableringsform företaget använder (export, joint venture, direkt 

investering) kan problemen vid etableringen underlättas respektive försvåras? 
 

5. Enligt undersökningar från exportrådet på svenskrelaterade företag på den ryska 
marknaden är det endast 4 % som uppger att de inte drabbats av korruption. 
Uppfattningen man får är att korruptionen är väl utbredd i alla samhällets system. 
Enligt dessa fakta verkar det omöjligt för svenska företag att inte drabbas. Är denna 
uppfattning av korruptionens utbredning något ni delar eller har median förstorat 
upp problemen? 

 
 

6. Tror ni korruption påverkar beslutet för svenska företag att etablera sig på den ryska 
marknaden? 

 
7. Är korruption ett hinder för att ta sig in på den ryska marknaden? Om ja, hur? 
 
8. Tror ni att svenska företag över- eller underskattar betydelsen av korruption? 
 
9. Hur viktigt är Blat, personliga kontakter, för att lyckas med sin verksamhet i 

Ryssland?  
 

10. Hur bygger man upp relationerna och ett bra nätverk - tillvägagångssätt och hur 
vårdar man dem? 

 
11. Vad är de största skillnaderna rent affärskulturellt mellan Ryssland och Sverige? Är 

det något speciellt man bör tänka på som svensk? 
 
12. Kan det vara så att bra personliga relationer och nätverk gör att man lättare kan 

undvika korruption?  
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13. Vilka etiska problem kan svenska företag ställas för vid en etablering på den ryska 
marknaden? 

 
14.  De svenska företag som betalar mutor anser du att de tvingats in i korruption eller 

att de själva valt detta för av ekonomiska intressen för att exempelvis vara först in i 
ett nytt marknadssegment?  

 
15. Anser du att det finns en situation där svenska företag inte har något val annat än och 

betala mutor? 
 

16. Är företagens upprättande av etiska dokument som exempelvis code of conduct till 
hjälp för att minska risken av att utsättas för korruption? 

  
17. Företagen strävar efter ökad öppenhet för att få ett ökat förtroende bland intressenterna. 

Kan en öppen redovisning, synliga och tydliga regler inom affärsverksamheten minska 
risken för att bli utsatt för korruption? 

 

 
18. Vilka råd skulle du ge svenska företag som ska in på den ryska marknaden angående 

korruption? 
 

19. Hur ser strukturen ut för korruption? Är det ett slags pyramidsystem där alla får ta 
del av pengarna eller är det en ensam individ som får allt.  

 
20. Är korruptionen så pass strukturerad att man kan vara säker på att man exempelvis 

får licensen om man betalar en muta. Eller kan man behöva betala flera gånger om 
för samma sak? 
 

21. Har du några personliga erfarenheter av korruption?  
 


