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Sammandrag 
 

På senare år har utländska direktinvesteringar ökat markant i Ryssland. Intresset för landet är 

stort hos flera svenska detaljhandelsföretag. Marknaden är dock dynamisk och karaktäriseras 

av många oväntade externa händelser. Hur anpassar då etablerade företag sina strategier efter 

händelser i den dynamiska miljön? Eller är dessa något som inte påverkar etablerade svenska 

detaljhandelsföretag?  

 

Denna uppsats syftar till att studera hur två svenska detaljhandelsföretag, Oriflame och IKEA, 

påverkas av händelser i den externa miljön. Vi har valt att utgå från två händelser som 

förväntas ha påverkat detaljhandelsföretag och deras strategier i Ryssland. Dessa händelser är 

när Putin kom till makten och hans efterföljande politik samt Yukosaffären.  

 

För att studera detta har vi modifierat Rajagopalan & Spreitzers modell till att behandla 

externa händelsers påverkan på strategier.  Mer specifikt har vi studerat om dessa händelser 

har påverkat företagen så mycket att det lett till ett ledningsbeslut för att ändra strategin eller 

om händelserna direkt har lett till en förändring av strategi. 

 

Resultatet visar att händelser i den externa miljön inte påverkar vare sig Oriflame eller IKEA i 

så stor utsträckning att det krävs ett ledningsbeslut för att förändra strategin. Detta var ett 

oväntat resultat. De strategiförändringar vi har kunnat påvisa har istället skett utan att ett 

ledningsbeslut fattats och direkt på grund av den externa händelsen.  
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1 Inledning 
 
1.1 Inledning och problematisering 
I och med Berlinmurens fall 1990 och den påverkan som detta hade på stora delar av öst, 

öppnades nya attraktiva marknader upp för många västerländska företag. När Sovjetunionen 

föll i december 1991 blev en av dessa nya marknader Ryssland. Landets marknad var i 

huvudsak oupptäckt av västerländska företag och skulle i stor utsträckning så förbli i ett 

decennium till. Dess stora population var bidragande till att Ryssland ansågs som en potentiell 

källa för stora intäkter. Även om landet har uppvisat en stark ekonomisk tillväxt sedan 1998 

års finansiella kris, ses Ryssland fortfarande som en högriskinvestering. 

(Föreningssparbanken 2005) 

 

Reformprocesserna av den ryska marknaden tog fart på allvar under år 2000. Reformer är 

ändringar som gör att landet går allt mer mot en marknadsekonomi (SIDA 2006). 

Reformprocessen var en förutsättning för den markanta ökningen i utländska 

direktinvesteringar i Ryssland som startade under år 2003. De närmast efterföljande åren 

uppvisades en tydlig ökning av investeringar i landet (World Economic Forum 2005). Under 

det senaste året har det dock skett en stagnering, till viss del beroende på den ryska regeringen 

med Putin i spetsen. Istället för att fokusera på reformprocessen inriktar den sig på att 

säkerställa sin makt efter valet 2008. Även det höga oljepriset påverkar reformprocessen 

negativt i det hänseendet att tillväxten i Ryssland har hög korrelation med stigande oljepriser. 

Beroende på den ökning i tillväxt som oljepriset för med sig överskuggar detta de nödvändiga 

reformer som behövs för ett attraktivt investeringsklimat. Andra faktorer som gör att Ryssland 

kan anses som ett dynamiskt klimat är bristen på säkerhet i institutionella organisationer, 

byråkrati och det faktum att privatiseringsprocessen har stagnerat. Detta dynamiska klimat 

beror främst på externa faktorer som företag inte kan påverka. (Föreningssparbanken 2005) 

 

Trots dessa faktorer har svenska företag expanderat framgångsrikt i Ryssland och svenska 

analyser av handeln mellan länderna vittnar om ett ökat intresse från svenska 

detaljhandelsbolag att bedriva verksamhet i landet i öst. (Föreningssparbanken 2005, 

Östersjörapport) Vilket också är anledningen till att vi i denna uppsats valt att studera svenska 

detaljhandelsföretag på denna marknad. Utöver detta vill vi i denna studie fokusera på redan 

etablerade företag och de problem som uppkommer från händelser i företagets externa miljö. 
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Vi har alltså valt att inte studera problem som uppkommer vid etablering i och 

internationalisering till Ryssland. Att vi har valt att studera redan etablerade företag beror på 

att mycket forskning har gjorts kring själva etableringen och problemen företag då stöter på. 

Därför är en studie av vad som händer när de har etablerat sig på marknaden än mer 

intressant. Forskning om etableringar på dynamiska marknader har gjorts av bland andra 

Salmi 2000; Kaynak & Nieminen 1993 och Johansson 2001. Det vi vill titta på är i stället om 

redan etablerade svenska detaljhandelsföretag påverkas av händelser i den externa miljön.  

 

På grund av Rysslands dynamiska miljö är snabb anpassning till förändringar en ren 

överlevnadsfråga för företag i landet. Vare sig det handlar om anpassning av strategier efter 

att villkor och behov växlar, eller om det handlar om en anpassning till själva Ryssland som 

kultur- och språkområde och som samhälle, är anpassningen oerhört viktig. För att företag ska 

kunna överleva på en dynamisk marknad som Ryssland måste de ständigt anpassa sina 

strategier efter miljön. På grund av kraven på kontinuerlig anpassning blir strategi som en 

föränderlig process viktigt att titta på. (Ådahl & Anisimov, 2000 s.125-133) I denna uppsats 

definierar vi strategiförändringar som förändringar i företagets interna och externa miljö. Med 

interna strategiförändringar menas förändringar såsom omstruktureringar, nya mål, justering 

av förväntat resultat samt ändrad planerad expansionstakt. I externa strategiförändringar 

innefattar vi förändringar i förhållande till politiska aktörer, andra företag, leverantörer och 

kunder. 

 

För att studera hur den externa miljön påverkar svenska detaljhandelsföretag utgår vi ifrån två 

externa händelser att basera vår analys på. Dessa är presidentskiftet när Putin kom till makten 

och hans politik samt Yukosaffären. Putins politik förväntar vi ha påverkat företag genom att 

skapa ett mer attraktivt företagsklimat, som exempel kan nämnas den legala reformen för att 

minska korruption samt skattereformen där företagens vinstskatter sänktes. Yukosaffären 

förväntar vi däremot ha påverkat negativt då nationaliseringen av privat egendom kan ha ökat 

riskfaktorn för företag i landet. Som objekt för att studera detta har vi valt ut IKEA och 

Oriflame som är två stora svenska detaljhandelsföretag i Ryssland.  
 

Som vi ovan framhållit måste företag som verkar på en snabbt föränderlig marknad hela tiden 

vara beredda att anpassa sina strategier efter omgivningen. Men hur upplever de svenska 

detaljhandelsföretagen, IKEA och Oriflame, med placering i Ryssland egentligen klimatet? 

Hur mycket har egentligen externa händelser som att Putin kom till makten och hans politik 
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samt Yukosaffären påverkat dessa företag? Kräver dessa händelser att Oriflame och IKEA 

förändrar och anpassar sina strategier eller är det så att de inte påverkas alls av dem? 

 

1.2 Syfte 
Med fokus på att Putin kom till makten och hans politik samt Yukosaffären är vårt syfte att se 

om dessa externa händelser har påverkat Oriflame och IKEA. Därefter vill vi besvara hur 

företagen har påverkats och om det i så fall har lett till en förändring av strategin. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Rysslands ekonomi 
Ryssland kämpar fortfarande med att skapa en modern marknadsekonomi. Efter stora problem 

under början och mitten av 1990-talet har ekonomin förbättrats sedan finanskrisen 1998.  

Mellan 1999 och 2002 hade landet en årlig tillväxt på 6 procent, vilken främst uppkom på 

grund av oljeinkomster. Tillväxten har alltså tagit fart på senare år. Den ekonomiska 

återhämtningen har höjt investerarnas intresse för landet. Även investerarnas förtroende för 

landet har höjts som följd av Putins starka styre som har gett en stabilare ekonomi. Ryssland 

förblir dock mycket beroende av råvaruexporten. Det utgör idag 80 procent av exporten där 

viktiga råvaror är olja, naturgas, metaller och timmer. Detta beroende gör att Ryssland är 

oerhört känsligt för svängningar i råvarupriserna och för svängningar i dollarkursen eftersom 

de flesta råvarubörser handlar i amerikanska dollar. (Wikipedia 2006)  

 

2.2 Putin till makten och hans politik 
Boris Jeltsins tid som president kännetecknades av privatiseringar av statliga företag, hög 

inflation, demokratisering och ekonomiska kriser. Ett annat kännetecken var att presidenten 

var nyckfull. Det var svårt att veta vad han skulle göra härnäst vilket ledde till att situationen 

ofta uppfattades som kaotisk. Ministrar blev ständigt avskedade under hans tid vid makten 

och hans dåliga hälsa gjorde att han inte alltid kunde styra landet. Sammantaget ledde detta 

till att presidenten inte alltid uppfattades kunna styra landet med den precision och riktning 

som Ryssland behövde. (Sveriges television 2004, Sydsvenskan 2004, Discovery Channel 

2002, Totalförsvarets Forskningsinstitut 2001)    

 

När Jeltsin sedan lämnade över makten till Putin fick landet en president som var stark, ung, 

frisk och uppfattades kunna styra landet med den järnhand som kanske behövdes. Officiellt 

intog Putin presidentposten den 7 mars 2000. (Sveriges television 2004) 

 
Efter Putins maktövertagande har ett antal viktiga reformer implementerats för att skapa ett 

mer förmånligt och attraktivt företagsklimat. I september 2001 genomfördes en landreform 

vilken ledde till att andra än staten kunde äga mark. Reformen gällde även för utlänningar och 

var en grundförutsättning för investeringar i mark- och byggsektorn. Tre månader senare 
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genomförde presidenten även en legal reform vilken kom till för att minska korruptionen och 

laglösheten i landet. Enligt reformen ska domare separeras från lokala myndigheter vilket 

förhoppningsvis leder till en större rättssäkerhet för privatpersoner och företag. (Exportrådet 

2005) 

 

I januari 2002 genomfördes ytterligare en reform för att stimulera tillväxt i landet. Denna 

gång var det en skattereform som ledde till en minskning av inkomstskatten för privatpersoner 

från 24 till 13 procent. Även vinstskatten för företag sänktes från 35 till 24 procent och gjorde 

den därmed till en av de lägsta i världen. Detta borde göra Ryssland, allt annat lika, till ett 

attraktivare investeringsalternativ både för utländska och inhemska företag. (Exportrådet 

2005) 

 

Kritiker av Putins politik menar att han har drivit landet alltmer mot autokrati istället för mot 

demokrati. Denna utveckling med alltmer centraliserande reformer är ingen nyhet men det är 

först på senare år som ledande politiker världen över har börjat reagera. Som exempel på 

avståndstagande från demokrati och rättsstat kan nämnas inskränkningar av medias frihet, 

säkerhetstjänstens ökade kontroll över den politiska apparaten samt krigsföringen i Tjetjenien 

(Vårt Försvar 2004, Sydsvenskan 2004).  

 

Rysslands BNP har under Putins tid vid makten fått ett märkbart uppsving, från 260 miljarder 

U.S. dollar år 2000 till 573 miljarder dollar år 2004. Hur mycket av denna uppgång som beror 

på Putins politik är svårt att säga. Dock kommer en stor del av uppgången från den markanta 

ökning som skett i oljepriset under senare år. Vissa menar att 50 procent av tillväxten i landet 

utgörs av råvaran medan andra sträcker sig så långt som två tredjedelar av uppgången. Ett 

annat bevis på hur beroende Ryssland är av olje- och gassektorn är att hela 55 procent av 

deras exportintäkter kommer härifrån. För att till viss del komma tillrätta med detta har en 

stabiliseringsfond upprättats där landet avsätter en del av överskottet som generas idag för att 

skydda sig mot framtida nedgångar i oljepriset. Även inflationen har presidenten fått bukt 

med, från 20 procent år 2000 till 11 procent år 2004. Ser vi till utländska direktinvesteringar 

så har även de ökat markant under åren 2003 och 2004. (Exportrådet 2005) 

 

Att Putin kom till makten har alltså medfört stora förändringar för Ryssland. En rad reformer 

för att främja företagsklimatet har genomförts. Bland annat har en legal reform syftandes till 

att minska korruptionen genomförts. Denna förväntar vi ha underlättat för etablerade företag 
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att bedriva verksamhet i Ryssland och gjort att de kan fokusera mer på strategiskt viktiga 

operationer istället för att hantera korruptionen. En annan förändring som skett är att 

företagens vinstskatt har sänkts från 35 till 24 procent. Detta påverkar företagen i och med att, 

allt annat lika, de får högre vinster. Eftersom de då får mer pengar över har de möjlighet att 

expandera ytterligare och göra andra strategiskt viktiga operationer som de innan inte hade 

resurserna till. Även privatpersoner blir mindre beskattade idag, reformen har nämligen sänkt 

inkomstskatten från 24 till 13 procent. Detta leder till att köpkraften hos folket ökar vilket i 

sin tur förväntas påverka företagen. Landreformen som gjorde att utlänningar kan äga mark 

förväntas även ha underlättat för vidare expansion för företag. De slipper då många 

osäkerhetsmoment med att bygga på mark som inte ägs av dem själva. 

 

2.3 Yukosaffären 
De ryska oligarkerna har ett stort inflytande i landet på grund av att de är ägare till ett antal 

stora företag som är viktiga för Rysslands utveckling. De fick möjligheten att, på grund av 

kontakter i Boris Jeltsins administration, köpa upp statliga företag som privatiserades till 

priser under marknadsvärdet. En sådan oligark var Michail Chodorkovskij. Han fick ta över 

Yukos på ett tvivelaktigt sätt när detta forna statliga företag skulle privatiseras på 90-talet. 

Detta var dock inget onormalt, det var så det gick till när en mängd tidigare statliga företag 

skulle privatiseras (Sveriges Television 2005, Wikipedia 2006).  

 

I slutet av 2003 fängslades Michail Chodorkovskij vilket ledde till det största fallet på 

Moskvabörsen sedan finanskrisen 1998. Han stod anklagad för skatteflykt av ryska staten. 

Om Chodorkovskijs oljebolag Yukos hade smitit från skatter eller inte är en 

lagtolkningsfråga. Vad som dock är klart är att skatteflykt inte är den verkliga orsaken till att 

han idag sitter bakom galler. Ifall Ryssland åtalade företag för skatteflykt skulle man också 

åtala de andra stora ryska konglomeraten. Detta har inte skett och det finns således andra 

orsaker till fängslandet. Vad kritikerna till affären menar är att Chodorkovskij, oligark och 

Rysslands rikaste man, utgjorde ett hot mot regeringen i Kreml och därför sattes i fängelse. 

Han var nämligen öppet kritisk till den politik som fördes, gav pengar till oppositionspartier 

och antogs planera en karriär som politiker. Åtalet var således ett bekvämt sätt för regeringen 

med Putin i spetsen att oskadliggöra ett hot till makten. (Exportrådet 2004, Dagens Industri 

2004) 
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Idag sitter oligarken fängslad med dryga 8 år kvar att avtjäna på sitt straff (Dagens Nyheter 

2005) medan hans forna företag Yukos faller samman och är på god väg mot en konkurs. 

Delar av företaget, produktionsbolaget Yuganskneftegas, har sålts på auktion och där genom 

ett bulvanköp anskaffats av ryska staten. (Dagens Industri 2004) De resterande delarna av 

Yukos köps även dem upp av ett statligt bolag, oljebolaget Rosneft. Detta sker genom att 

Rosneft övertar de fordringar som Deutsche Bank och Société Générale har på Yukos och 

som var orsaken till bankernas begäran om att försätta Yukos i konkurs (Privata Affärer 

2006).    

 

Yukosaffären har försämrat omvärldens bild av Ryssland. Den har spätt på bilden av landet 

som en stat med bristande respekt för privat egendom. Detta scenario är farligt för ett land 

som vill utgöra ett attraktivt investeringsalternativ eftersom risken för nationalisering av 

privata aktörers egendom därmed ständigt är närvarande (Sveriges Television 2005). När 

nationalisering av egendom har skett har det främst varit tal om inhemska ryska företag. Om 

ryska staten skulle börja nationalisera utländska företag skulle detta troligen leda till en 

dramatisk minskning i utländska direktinvesteringar. Vilket också torde vara skälet till varför 

det har undvikit detta tillvägagångssätt. Enligt Mats Wandrell, förvaltare på Roburs 

rysslandsfond har nationaliseringen som Yukosaffären innebar inte påverkat den svenska 

handeln med Ryssland, däremot menar han att den har avskräckt svenska företag som 

överväger att investera i landet (Wandrell 2006). På samma sätt förväntar vi att det kan ha 

påverkat redan etablerade företag på marknaden från att göra ytterligare investeringar i 

Ryssland.   

 

Denna nationalisering av privat egendom, som Yukosaffären innebar, förväntar vi oss ha höjt 

riskfaktorn för både inhemska och utländska företag i landet. Den ökade risken för företag 

härstammar från att det efter Yukosaffären finns en oro över att företag ska nationaliseras. En 

ökad risk för att staten nationaliserar företag kan förväntas påverka företag som överväger 

etablering men hur påverkar det egentligen redan etablerade företag som IKEA och Oriflame? 
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3 Teori 
 

3.1 Strategi 
Strategi kan definieras på många olika sätt. Även om det inte finns en enskilt accepterad 

definition av strategi kan ett urval av formuleringar ge oss en inblick i innebörden av 

begreppet: Strategi är förmågan att planera och styra organisationen (Webster’s New World 

Dictionary, 1992). Alternativt, strategi är det primära sättet att uppnå företagets mål och 

därför är det irrelevant att tala om strategi utan ett mål att uppnå (Thorelli, 1977). Ytterligare 

en definition fokuserar på strategi som riktningen och omfånget av organisationens handlingar 

över en längre tid (Johnson & Scholes, 1993). Den definition vi har valt att utgå ifrån i denna 

studie fokuserar både på företagets externa och interna strategier. Vi utgår endast från externa 

händelser men undersöker hur dessa påverkar både interna faktorer och företagets externa 

relationer. Företagens externa relationer definieras i sin tur som relationer till leverantörer, 

kunder, andra företag och politiska kontakter. Medan de interna faktorerna omfattas av 

omstruktureringar, nya mål, justering av förväntat resultat samt ändrad planerad 

expansionstakt.  

 

3.2 Den dynamiska strategiteorins utveckling 
Under 1970- och 1980-talet förflyttades fokus i strategiforskningen från att handla om 

strategisk planering till att betona strategi som en dynamisk process. I och med att graden av 

förändring och konkurrens på marknader ökade i intensitet blev ett statiskt strategiplanerande 

ohållbart. Istället blev det nödvändigt att hela tiden anpassa strategin till den snabbt 

föränderliga miljön (Feurer & Chaharbaghi, 1997, s.60). Mintzberg menar i sin modell 

Intended versus realized strategy att företagets ursprungliga strategi sällan blir den samma 

som den realiserade strategin. Oväntade händelser gör att företag snabbt måste anpassa sig 

och vara beredda på att ändra strategier. Mintzberg kallar detta för emergent strategy.  

 

Idag finns det en insikt om att en strategisk process eller förmåga ensamt inte kan bidra till en 

långsiktig konkurrensfördel. Det som ger ett långsiktigt övertag över konkurrenter är istället 

förmågan att kontinuerligt anpassa förmågor och strategier till den föränderliga miljön. I 

denna syn är det extra viktigt för företaget att besitta en mängd strategiska förmågor som kan 

anpassas till miljön, istället för att ha en strategisk förmåga som kan bli omodern vid större 
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dynamiska förändringar (Feurer & Chaharbaghi, 1997, s.65-66). En modell som fokuserar på 

hur man kontinuerligt anpassar strategier efter förändringar i miljön är a multi-lens 

perspective, som vi nedan kommer att gå igenom. 

 

3.3 A Multi-lens Perspective and Integrative Framework  
Rajagopalan och Spreitzers A Multi-lens Perspective and Integrative Framework utgår ifrån 

tre olika perspektiv på hur interna och externa faktorer påverkar företagets strategi.  

 

3.3.1 A Rational Lens Perspective 

Det första perspektivet, a rational lens perspective, menar att förändring av strategi är 

beroende av sökandet efter optimala lösningar. Miljön påverkar direkt företaget genom att 

exponera det för möjligheter och hot som framgår av länk 1 (bilaga 1, figur 1). Enligt detta 

perspektiv ändrar företag sina strategier företrädesvis för att förbättra sin ekonomiska 

prestation, se länk 2 och 3. Direkta förändringar i företagets strategi sker inte i form av 

ledningens beslutsfattande, istället kan denna endast utföra en analys av strategiska 

valmöjligheter och därefter anpassa strategin till de möjligheter som miljön tillåter. Styrkan 

med denna variant är att det finns en direkt länk från företagets externa och interna miljö till 

strategisk förändring. Att bortse från ledningens påverkan på strategiförändring blir samtidigt 

perspektivets svaghet, då detta inte tar hänsyn till chefernas uppfattning om organisationens 

situation och förmåga att påverka dess möjligheter. (Rajagopalan & Spreitzer, 1997, s.50-56) 

 

3.3.2 The Learning Lens Perspective 

Det andra perspektivet, the learning lens perspective, beskriver istället ledningens beslut som 

en avgörande länk mellan händelser i den interna och externa kontexten och strategisk 

förändring. Ledningen kan med andra ord bestämma vilket beslut och agerande som kommer 

till rätta med det aktuella problemet. I förhållande till det första perspektivet, där miljön direkt 

påverkar företagets strategi, tillskriver detta perspektiv alltså att företagets ledning föranleder 

förändringarna av strategin. I the learning lens perspective ses strategisk förändring som en 

evolutionär och steg för steg process. Ledningen lär sig kontinuerligt när de implementerar 

förändringarna av strategin och kan koppla dessa till organizational outcomes, vilket 

indikeras av länk 9 och 11 (bilaga 1, figur 2). Ser vi till länk 3 och 10 märks att både 

förändringar i strategi och ledningens handlingar påverkar organisationens resultat. 
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Perspektivet påvisar även att den strategiförändring som sker inom företaget kan påverka 

förhållanden i företagets interna och externa miljö. De handlingar som företaget utför sker 

stegvis för att undersöka miljön och organisationen, vilket sedan resulterar i större eller 

mindre förändringar av företagets strategi. Detta är nödvändigt då den interna och externa 

miljön antas vara dynamisk och ytterst osäker. Nackdelen med detta perspektiv är att det utgår 

från att vem eller vilka som än är i ledningsposition skulle ta samma beslut som vilken annan 

godtycklig ledning som helst. Detta på grund av att perspektivet bara utgår ifrån objektiv 

information och inte tar hänsyn till subjektivitet som finns hos alla individer och grupper. 

(Rajagopalan & Spreitzer, 1997, s.56-62)  

 

3.3.3 The Cognitive Lens Perspective 

I det tredje och sista perspektivet, the cognitive lens perspective, görs samma antaganden som 

i det förra. Dock adderas subjektivitet, som uppfattningar, värderingar och kunskaper, hos 

specifika personer i ledningen som en bidragande faktor till varför beslut och 

strategiförändringar uppkommer, se länk 8, 14 och 18 (bilaga 1, figur 3). På grund av detta är 

perspektivet mer teoretiskt utvecklat eftersom det fäster större vikt vid underliggande logik 

bakom beslut. Den högre teoretiska utvecklingen medför dock att studiet av perspektivet blir 

mer komplext. Länken mellan miljö och förändringar i strategi blir mer diffus eftersom det är 

svårt att se vikten av individers handlingar och subjektivitet på beslut. (Rajagopalan & 

Spreitzer, 1997, s.62-66)   

   

3.4 Integrering av de tre perspektiven   
Att foga samman de olika perspektiven, till a multi-lens framework (figur och förklaring av 

länkar i bilaga 2) ger en mer uttömmande förståelse för strategiförändringar än något enskilt 

perspektiv. Svagheter från ett perspektiv kompletteras med styrkor från ett annat. I the 

rational lens perspective måste förändringar i strategi vara överensstämmande med 

förhållandena i ett företags interna och externa miljö (se länk 1 och 2 i figur 1) för att vara 

framgångsrika (länk 3). Finns inte denna överensstämmelse är perspektivet ej förklarande. 

Detta därför att the rational lens inte kan ange orsaken till varför det sker irrationella beslut, 

eller hur organisationen kan förbättra förmågan att fatta beslut och att lära sig av dem. Detta 

beror på att perspektivet saknar lärandelänkar och bortser från kognition hos ledningen. Dessa 

svagheter kompletteras av the learning och cognintive lens perspective. Först och främst 

bidrar det kognitiva perspektivet med en förståelse av varför olika beslutsfattare inte agerar på 
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samma sätt till likadana förhållanden (länk 12-14). Vidare belyser det lärande perspektivet hur 

företag kan maximera sin anpassningsförmåga till olika miljöer, med andra ord företagets 

förmåga till lärande, (länk 15-17) och dess förmåga att påverka miljöerna (länk 5 och 7). 

(Rajagopalan & Spreitzer, 1997, s.69-72)  

 

 

3.5 Modifierad modell 
För att belysa de delar av modellen som är relevanta för vårt syfte har vi valt att modifiera a 

multi-lens framework. Till att börja med har vi bortsett från organizational conditions & 

changes, det vill säga den interna miljön och hur den påverkar företagets strategi, helt och 

hållet då detta inte ligger inom ramen för denna studie. Vi är endast intresserade av den 

externa miljöns påverkan på strategi. Vidare har vi valt att bortse från organizational 

outcomes, det vill säga resultatet av en utförd strategiförändring. Då vi endast ämnar studera 

vad som föranleder förändringar och inte hur dessa påverkar organisationens resultat är detta 

inte relevant för studien. I vår modifierade modell har vi därför tagit bort följande länkar från 

den integrerade modellen, vi beskriver även vilka konsekvenser detta får. 

 

Länk 2 – Att vi tar bort denna länk innebär att vi bortser från att interna förändringar i 

företaget direkt kan påverka ändringar i strategi. Detta gör vi för att vi endast är intresserade 

av den externa miljöns påverkan på strategi. Konsekvensen blir att interna faktorer i vår 

modell inte direkt kommer påverka strategiförändringar.    

Länk 3 och 17 – Vi tar bort den tredje och sjuttonde länken på grund av att vi inte vill studera 

hur strategiförändringarna påverkar resultatet eller företaget i helhet eftersom vi endast vill 

studera vad som leder till en strategiförändring. Detta får konsekvensen att ledningen inte lär 

sig av resultaten av tidigare ändringar och heller inte av hur dessa påverkade företaget. För 

vår modifierade modell innebär det att ledningen endast kommer lära sig av 

strategiförändringarna och inte resultaten av ändringarna.  

Länk 20 och 21 – Då vi inte är intresserade av hur externa och interna händelser direkt 

påverkar resultatet har vi valt att inte studera detta. Vårt syfte är att se på hur externa miljön 

påverkar ändringar i strategi och inte vilka följder miljön direkt får på företagets resultat.  

Länk 10 – Även denna länk försvinner då den visar på att ledningens beslut direkt påverkar 

företagets resultat, vilket som sagt inte ska studeras.  
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Länk 7 och 13 – Eftersom vi bortser från den interna miljön i denna studie kommer vi inte 

studera dessa länkar. Risken med att ta bort dessa länkar är att vi inte kommer att ta hänsyn 

till att den interna miljön indirekt föranleder strategiförändringar. Vi är medvetna om att en 

strategiförändring oftast sker på grund av händelser i både den interna och externa miljön, 

men detta är dock nödvändigt för att uppfylla vårt syfte. Konsekvenserna av detta blir att vi 

inte kommer att kunna dra slutsatser som att en händelse i den externa miljön ensamt har lett 

till en förändring av strategi. Däremot kommer vi att kunna se om denna händelse har bidragit 

till en förändring.     

Länk 5 - Detta visar på att ledningens beslut påverkar den externa miljön, men det är inget vi 

kommer att titta på.  

 

I den modifierade modellen har vi kvar kärnan i de tre ursprungliga perspektiven. Vi har dels 

sambandet extern händelse till strategiförändring vilket kännetecknar a rational lens (länk A). 

Det andra sambandet är extern händelse – kognition hos ledningen – beslut hos ledningen – 

strategiförändring vilket visar på a cognitive lens (länk B, C och D). I modellen finns även 

lärande samband där ledningen kan lära av tidigare agerande och från tidigare förändringar i 

strategi, vilket visar på kopplingar till a learning lens (länk E och F). Från det ursprungliga a 

learning lens perspective finns inte många länkar kvar i den integrerade modellen. De två 

länkarna, E och F, vi har i vår modell är tagna från den integrerade modellen och således har 

vi inte beskurit lärande perspektivet något om man utgår ifrån den integrerade modellen. I vår 

modell kommer alla beslut gå genom kognition hos ledningen och vi kommer alltså alltid ta 

hänsyn till subjektivitet. Med denna modifierade modell kan vi sedan titta på hur externa 

händelser som Yukosaffären och att Putin kom till makten samt hans efterföljande politik 

påverkade företaget och hur ledningen uppfattade händelsen, om det togs ett beslut som ledde 

till strategiförändring eller om företagets strategi direkt påverkades av händelser i miljön. I 

den externa miljön finns många olika händelser, men då det inte finns utrymme att studera 

alla utgår vi ifrån de två händelser som anses ha påverkat detaljhandelsföretag mest. I 

begreppet extern miljö i vår modell syftar vi alltså på dessa händelser.  
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Figur 1: Externa händelsers påverkan på strategier  

  

Externa miljön Förändringar i 
strategi

Kognition hos 
ledningen

Ledningens 
beslut

Direkta länkar
Lärande länkar

A

B

C

D
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F

 
 

Källa: Rajagopalan & Spreitzer 1997, modifierad av Arrenfeldt & Lundström 2006 

 

Länk A – Visar på att den externa miljön direkt kan påverka företagets strategi. Företaget 

måste självfallet agera för att en förändring ska ske. Vad denna länk istället visar på är att 

företaget inte hade något val, man blev tvungen att förändra strategin på ett visst sätt på grund 

av en förändring i den externa miljön. Förloppet sker mer per automatik istället för att vara ett 

grundligt övervägt beslut.  

Länk B – Personer i ledningen har alla sin egen tolkning av den externa omgivningen vilket 

karaktäriseras av denna länk.  

Länk C – Hur ledningen agerar är delvis beroende av dess uppfattningsförmåga, kunskap och 

bakgrund. Olika individer skulle nödvändigtvis inte agera på samma sätt i likadana 

situationer.   

Länk D – Ledningens beslut och agerande föranleder förändringar i strategi.     

Länk E – Kognition hos ledningen påverkas av ledningens tidigare beslut. 

Länk F – Tidigare förändringar i strategi påverkar dagens kognition hos ledningen.    
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4 Metod  
 

4.1 Val av externa händelser 
De externa händelser vi ska utgå från är skiftet när Putin kom till makten och hans 

efterföljande politik samt Yukosaffären. Vi har valt ut dessa händelser genom att genomföra 

telefonintervjuer med kunniga personer på området så som Mats Wandrell som är förvaltare 

för Roburs rysslandsfond. Vi har även talat med Hans Jeppson, rådgivare på CBSS (The 

Council of the Baltic Sea States), samt Cecilia Hermansson, rysslandsanalytiker på 

Föreningssparbanken. De har ansett att det är dessa händelser sedan år 2000 som borde ha 

påverkat de svenska detaljhandelsföretagen i Ryssland mest. Vi har även studerat 

sekundärdata som tidningsartiklar och Internet för att själva bilda oss en uppfattning om 

händelser som kan ha påverkat.  

 

4.2 Val av metod och studieobjekt 
Vår modell utgår från att händelser i den externa miljön påverkar företag. När påverkan är 

tillräckligt omfattande måste företagets ledning fatta beslut för att bemöta detta. Vissa av 

dessa beslut kommer att resultera i en strategiförändring. Det kan även ske strategiändringar 

utan att beslut fattas. Informationen som har inhämtas är till att börja med om de händelser i 

den ryska miljön som vi avser studera har uppfattats och påverkat våra fallföretag i sådan grad 

att det leder till en förändring inom företaget. Vidare behövdes information om vilka dessa 

förändringar varit och om de varit tillräckligt avgörande för att företagets strategi har ändrats.  

 

Vårt syfte kräver djupgående information då respondenten måste vara väl insatt i företagets 

strategiskt viktiga frågor. Vidare kräver vår modell, då en del utgörs av ledningens agerande, 

att respondenten suttit i ledningsgruppen för företaget. På basis av dessa kriterier blev det 

endast ett fåtal personer som var aktuella. Då vi behöver gå på djupet för att kunna förstå 

vilka beslut som påverkats av händelserna i miljön och vad som lett till strategiändringar, blev 

det endast alternativet att göra en kvalitativ studie med intervjuer kvar. Av samma anledning, 

alltså vårt behov av djupgående information, kommer vi använda oss av öppna intervjufrågor 

för att inte begränsa vilken information vi kan erhålla, utan försöka ta in så mycket som 

möjligt. Att denna studie behandlar detaljhandelsföretag beror på ett stort intresse från 

svenska detaljhandelsföretag att bedriva verksamhet i Ryssland. Valet av IKEA och Oriflame 
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gjordes utifrån en lista från exportrådet på svenska företag i Ryssland. Eftersom Putin kom till 

makten år 2000 var vi tvungna att välja detaljhandelsföretag som varit etablerade i landet 

innan detta år. Utöver detta ville vi endast ha företag med fullständig verksamhet i Ryssland, 

och inte företag med endast representation eller försäljningskontor utan en fullt utvecklad 

verksamhet. Efter att vi hade sållat listan på basis av dessa kriterier återstod endast två 

företag, IKEA och Oriflame, de enda svenska företagen som bedriver 

detaljhandelsverksamhet i Ryssland. Med endast ett företag skulle vi enbart få fram hur det 

förhåller sig på det specifika företagets lokala marknad. Däremot genom att studera båda 

dessa företag får vi en bredare bild av hur det förhåller sig för svenska detaljhandelsföretag på 

den ryska marknaden. 

 

Vi har intervjuat en person per företag. Dessa personer är Magnus Brännström, koncernchef 

på Oriflame och Lennart Dahlgren, IKEAs rysslandschef fram till i mars 2006. I mars 2005 

utsågs Magnus Brännström till ny koncernchef på Oriflame efter Sven Mattsson (Oriflame 

2006). Magnus Brännström anställdes på Oriflame 1997. År 2001 började han som regionchef 

för CIS (forna Sovjet och Baltstaterna) och Asien och han var innan dess verkställande 

direktör för Ryssland och regionchef för CIS-regionen (Dagens Industri 2005). Lennart 

Dahlgren var IKEAs Rysslandschef från 1998 fram till i mars 2006. Sammanlagt har han 

jobbat i Ryssland i 30 år. (Dahlgren 2006) 

 

Ett tänkbart problem med att endast använda sig av en person per företag är att dennes 

uppfattning inte nödvändigtvis behöver återspegla hela företagets. Vi har dock intervjuat de 

personer på företaget med mest kunskap om organisationens rysslandsverksamhet och när vi 

har frågat om det finns andra vi kan prata med har svaret varit att det inte finns andra med 

bättre kunskap på området. Hade vi gjort ytterligare intervjuer med personer som varit mindre 

insatta i verksamheten i Ryssland skulle vi möjligtvis få en bredare bild men riskera att få en 

delvis felaktig bild. Detta på grund av att eventuella ytterligare personer kanske inte har den 

kunskapen och informationen som behövs för att besvara våra frågor.  

 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att intervjua vår kontakt i person. När det har 

uppstått en situation där intervjupersonen befinner sig i Ryssland har vi använt oss utav 

telefonintervju. Att telefonintervjuer kan skapa en del begränsningar vad gäller tolkning och 

möjlighet till att få en bra kontakt med personen ifråga är vi medvetna om, men i vissa fall har 

vi inte haft något annat alternativ på grund av det geografiska avståndet. Vi har spelat in 
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intervjuerna med hjälp av diktafon eller likvärdig utrustning, detta för att lättare kunna återge 

exakta intervjuförlopp. Intervjuerna har sedan transkriberats och skickats till de personer vi 

har intervjuat för att godkännas och för att se att vi har uppfattat allt rätt.  

 

4.3 Operationalisering 
Först och främst kommer vi att analysera hur IKEA och Oriflame har uppfattat händelserna 

och sedan om de har påverkats av händelserna och i så fall i vilken utsträckning. Vidare 

sammanställs om händelserna har lett till beslut eller inte och i så fall vilket. Har sedan 

beslutet lett till en förändring av strategi? Vår strategidefinition utgår ifrån företagets externa 

relationer och företagets interna faktorer. Således definierar vi strategiförändringar som 

förändringar i företagets relationer till sina externa aktörer samt ändringar i interna faktorer 

och förhållanden inom företaget. Vi valde ut externa relationer och interna faktorer för att de 

tillsammans ger en helhetsbild av företaget.   

 

För att konkretisera externa relationer valde vi att innefatta relationer till politiska aktörer, 

andra företag, leverantörer och kunder då dessa ger en omfattande blick av begreppet. 

Politiska aktörer, begreppet innefattar både relationer till regionala såväl som nationella 

politiker. Med andra företag menas relationer till konkurrerande företag samt potentiella 

samarbetspartners. I begreppet leverantörer innefattas relationer till alla av respektive företags 

leverantörer, såväl interna som externa. Inkluderat i definitionen av kunder är alla potentiella 

köpare av respektive företags varor i Ryssland. För att undvika att missa någon extern relation 

har vi även ställt öppna frågor ifall det var någon annan strategi externt som påverkades av 

händelserna.  

 

För att operationalisera interna faktorer valde vi ut omstruktureringar, nya mål, justering av 

förväntat resultat samt ändrad planerad expansionstakt för att symbolisera detta begrepp. Med 

begreppet omstruktureringar menas en omorganisering av ett företags verksamheter. Medan 

nya mål definieras som övergripande strategiska mål. I begreppet justering av förväntat 

resultat innefattas både en ned och uppjustering av det förväntade resultatet. Med ändrad 

planerad expansionstakt menas att de expanderar snabbare alternativt att de blir tvungna att 

dra ner på expansionstakten. Interna faktorer omfattar även andra saker men på samma sätt 

som vid externa relationer valde vi att avsluta med en öppen fråga för att inte missa någon 

strategi internt som har påverkats av dessa händelser. 
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När en helhetsbild av situationerna var klar har denna att jämförts med modellens olika 

perspektiv. Vi har även ställt frågorna så att de är anpassade till vår modifierade modell. Även 

om de tre perspektiven är lite beskurna i den modifierade modellen så kvarstår deras kärna. 

Därför har vi genom de frågor vi ställt i intervjuerna kunnat urskilja kopplingar till respektive 

perspektiv. Ett exempel på en sådan koppling kan vara att se om företagen påverkats av 

händelserna, om de då haft möjlighet att välja mellan olika beslut eller om de var tvungna att 

implementera en given lösning. Det kan alltså vara så att en strategiförändring kommit till 

automatiskt utan ett beslut. På detta vis kan vi urskilja om kopplingar till the rational lens 

perspective finns, vilket är länk A i vår modifierade modell. För att få fram om vi kan se ett 

samband till the cognitive lens perspective och för att få fram kognitionen från respondenterna 

har vi ställt frågor som börjar med till exempel hur tänkte ni vid det beslutet och hur 

uppfattade ni händelsen. Det skulle då visa på länk B, C och D i vår modifierade modell. 

Vidare kan vi ställa frågor om de externa händelserna ledde till att företagets ledning gjorde 

en förändring av strategin och om de då använt sig av kunskap de lärt sig från tidigare beslut. 

Detta skulle visa på kopplingar till the learning lens perspective och i vår modell visa på länk 

E och F. Intervjufrågorna bifogas även som bilaga till uppsatsen. (Se bilaga 3) 

 

4.4 Begränsningar 
Begränsningar med vald metod kan vara flera. För det första kan Wandrell, Hermansson och 

Jeppson ha andra uppfattningar än företagen om hur viktiga händelserna varit. Det kan med 

andra ord visa sig att utvalda händelser inte uppfattas av fallföretagen som tillräckligt 

avgörande för en strategiförändring. Det kan till och med vara så att antingen ett av företagen 

eller båda inte påverkats av händelserna alls. Om så är fallet får vi först ta reda på om brister i 

vårt tillvägagångssätt lett till detta resultat eller om det faktiskt är så att IKEA och Oriflame 

inte påverkas i någon större utsträckning av händelser i den externa miljön. Ifall de inte har 

gjort det kan vi analysera och dra slutsatser kring detta. En annan begränsning är att vi blir 

beroende av deras uppfattning om händelserna och kopplingen till eventuella förändringar av 

strategi. Deras uppfattning är dock något vi har med i vår modell under kognition hos 

ledningen och det blir alltså något vi tar hänsyn till och kan använda oss utav. 

Intervjupersonens vilja att avslöja ledningsbeslut är en annan begränsning, men genom att 

ställa frågor runt problemen kan vi få svar på det vi söker ändå. Ett problem kan också bli att 

personerna i fråga inte har förmåga att återge beslut och förändringar korrekt. Vi är även 
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medvetna om att intervjumetoden kan medföra en risk till tolkningsfel, dels från vår sida vid 

tolkning av svaren och dels från respondenternas tolkning av våra frågor (Ericsson, 

Widersheim-Paul 2001). För att hantera de två problemen har vi skickat intervjuerna 

nerskrivna till de intervjuade personerna så att de får godkänna dem. På så sätt kan 

respondenten korrigera eventuella tolkningsfel eller förklara om det var något han inte har 

kunnat återge på ett korrekt sätt under intervjun. 
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5 Empiri 
 
5.1 Oriflame 
Oriflame är ett kosmetikaföretag som grundades 1967 av bröderna Jonas och Robert af 

Jochnick. Företaget är inget traditionellt detaljhandelsföretag utan det använder sig av 

direktförsäljning genom en oberoende försäljningskår. Det finns endast en butik där det går att 

köpa företagets produkter och den ligger i Stockholm. År 2005 hade Oriflame cirka 4961 

anställda i 57 länder runt om i världen och den årliga försäljningen var på cirka 766 miljoner 

Euro. Den 24 mars 2004 noterades Oriflame Cosmetics på Stockholmsbörsens O-lista. 

(Oriflame 2006) 

 

Oriflame har funnits sedan 1992 i Ryssland och de har där haft stora framgångar (Oriflame 

2006).  Ryssland har legat bakom stora delar av den positiva vändning som bolaget har 

genomgått. År 2003 kom cirka 46 procent av omsättningen och 63 procent av rörelseresultatet 

därifrån (Dagens Industri 2004).  

 

5.2 IKEA  
IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad. Till skillnad från många andra företag är IKEA en 

stiftelse vilket innebär att det inte är börsnoterat och inte har några externa aktieägare. 

Konceptet är att erbjuda möbler och heminredningsartiklar till så låga priser att så många som 

möjligt har råd att köpa dem. Varuhusen är ofta belägna utanför städer i stora lokaler. Idag 

finns det totalt 231 IKEA varuhus i 33 länder. 25 av dessa varuhus drivs av franchisetagare 

utanför koncernen i 15 länder. De resterande 206 varuhusen drivs av IKEA koncernen vars 

omsättning år 2005 var 14,8 miljarder EURO och den har 90000 medarbetare i 44 länder. 

(IKEA 2006) 

 

År 2000 öppnades det första varuhuset i Moskva i Ryssland. Fram till idag har hittills fem 

varuhus öppnat, tre i Moskva, ett i St Petersburg och ett i Kazan (IKEA 2006). De närmaste 

åren vill Ingvar Kamprad även investera ytterligare 30 miljarder kronor i Ryssland. Han vill 

att minst två varuhus och köpcentra ska byggas om året i landet under de närmsta åren 

(Dagens Industri 2006). 
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5.3 De externa händelsernas påverkan på fallföretagen 

5.3.1 Putin till makten och hans politik 

I början under Putins tid vid makten var det mycket positivt som skedde. Först och främst har 

klimatet gått från att vara väldigt turbulent till att bli alltmer stabilt. Om Ryssland sedan, som 

västerländska media menar, utvecklas mer mot autokrati eller inte är egentligen inget som 

påverkar Oriflame. Vad som är dåligt för folket behöver inte alltid påverka företagsklimatet. 

Inga direkta beslut har tagits i samband med politiken under Putins tid men vissa strategiska 

saker har ändå hänt inom Oriflame till följd av politiken. Bland annat behöver de numera inte 

ha lika många anställda i bokföringsfunktioner och de har även kunnat strömlinjeforma 

verksamheten likt en omstrukturering. Det har även blivit lättare att leda företaget och lättare 

att förstå lagar till följd av att Ryssland blivit mer centralstyrt. Med att Ryssland blivit mer 

centralstyrt menas en ökning av makten hos politikerna i Kreml i motsats till makt i periferin 

hos de 99 olika regionerna. Som exempel på detta kan nämnas att Putin själv numera tillsätter 

guvernörer i de olika regionerna. Det som har underlättat för företagen är alltså att det nu inte 

är lika många olika regionala lagar att följa. Nu är det mer tydliga direktiv från politikerna i 

Kreml. (Brännström 2006) 

 

Under Putins tid vid makten har många saker blivit bättre ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Mycket beroende av de åtskilliga reformer som har genomförts. Vad gäller den 

legala reformen har den dock inte minskat korruptionen och därför inte påverkat företagen i 

någon utsträckning. Av de reformer som har underlättat för företag att bedriva verksamhet 

kan nämnas skattereformen och landreformen. (Brännström och Dahlgren 2006) 

 

Skattereformen har varit positiv. Den har lett till att Ryssland har en av de lägsta skatterna i 

världen. Den sänkta inkomstskatten för privatpersoner har gett mer pengar över efter skatt för 

folket. Det innebär att folk har mer pengar att spendera och köpkraften ökar därmed i landet. 

Vad gäller företagen har den sänkta vinstbeskattningen bidragit till högre vinster. För 

Oriflame innebär det alltså att de nu inte behöver betala lika mycket skatt på deras vinst och 

får därför en högre vinst i slutändan. (Brännström 2006) IKEA har ännu inte genererat någon 

vinst i Ryssland och har därför inte påverkats av skattereformen. Även om de hade haft vinst 

och då fått lägre skatt är skattereformer något som inte påverkar IKEAs etablering och 

expansion i landet. De har en plan för verksamheten i Ryssland, att etablera stort, som inte 
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påverkas av Rysslands skatter, tullsatser, investeringsklimat eller den allmänna ordningen i 

landet. (Dahlgren 2006)  

 

Landreformen är en förändring som har påverkat IKEA positivt eftersom de numera kan äga 

istället för att arrendera marken där flera av deras varuhus står. Detta är en viktig ingrediens i 

deras fortsatta etablering och vidare expansion i landet, men än så länge har inga beslut tagits 

eller ändringar av strategi gjorts. Trots att det har blivit lättare att köpa och äga marken där 

deras varuhus står är det dock fortfarande en komplicerad process. Detta beror mycket på 

Rysslands outvecklade koordinatsystem, det vill säga bristen på lantmäterisystem. Detta leder 

till att de kan köpa en tomt som de tror har ett bra läge intill en motorväg, vilket sedan kan 

visa sig inte är fallet. I värsta fall kan det visa sig att tomten inte sträcker sig ända fram till 

motorvägen och att en utomstående aktör har köpt den lilla markbiten mellan IKEAs tomt och 

motorvägen. Om så är fallet riskerar företaget att kunderna inte kan nå varuhuset från vägen. 

(Dahlgren 2006) Vad gäller Oriflame och påverkan från landreformen är det något som kan 

vara till hjälp för dem i framtiden, men än så länge har den inte påverkat dem alls. 

(Brännström 2006) 

 

5.3.2 Yukosaffären 

Vi förväntade oss att nationaliseringen av privat egendom som Yukosaffären innebar borde ha 

skapat osäkerhet i Ryssland. Detta borde ha avskräckt från investeringar, men varken 

Oriflame eller IKEA har påverkats. Båda företagen ansåg att Yukosaffären inte påverkade 

dem alls. Brännström (2006) menar att han skulle bli förvånad om det var något redan 

etablerat företag som ansåg att de blivit påverkat. Det kan ha skapat en osäkerhet och 

avskräckt företag som hade planer på en etablering, men för etablerade företag finns inte 

någon påverkan alls. Det har inte avskräckt vare sig Oriflame eller IKEA från fortsatta 

investeringar och det har inte sänkt deras förtroende för landet. (Brännström och Dahlgren 

2006) 

 

Yukosaffären har varit en mycket större händelse i västerländsk media än vad det har varit i 

rysk media (Dahlgren 2006). Flera västerländska kritiker menar att det existerar 

inskränkningar av medias frihet i Ryssland. Om så är fallet kan detta leda till att en skev bild 

framställs i rysk media. (Vårt försvar 2004) Det kan även vara så att västerländsk media 

förstorar upp saker och förmedlar en skev bild av Ryssland (Brännström 2006). 
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5.4 Påverkan och lärande 
Då kosmetika är en investeringslåg bransch gör det att Oriflame inte blir speciellt påverkade 

av externa händelser eftersom de snabbt kan dra sig ur projekt och investeringar (Brännström 

2006). Att IKEA heller inte påverkas av händelser i den externa miljön i så stor utsträckning 

har främst med deras storlek att göra. Ryssland är nämligen i viss utsträckning beroende av 

IKEA då det bidrar med många arbetstillfällen till landet. På grund av detta kan IKEA säga 

ifrån när regeringsinterventionen blir för hög, vilket politikerna brukar vara lyhörda för. 

(Dahlgren 2006) Det finnas andra branscher som är mer känsliga för externa händelser så som 

oljebranschen eftersom det finns många fler intressegrupper kring bolagen och företagen även 

har mer statligt inflytande (Brännström 2006). 

 

Företagsklimatet i Ryssland är visserligen knepigare än i Sverige och det är fler oförutsedda 

händelser än i västvärlden men det är inte i närheten så komplicerat som i vissa av 

tredjevärldenländerna. Det ryska klimatet har sina för och nackdelar och det beror som sagt på 

vilka man jämför med. (Brännström 2006) Brännströms och Dahlgrens (2006) allmänna 

uppfattning om klimatet är alltså att det är mer som händer än i Sverige men inte jämfört med 

resten av världen. Att det händer mycket saker är enligt båda nästan enbart positivt. 

 

Trots att vissa saker i företagsklimatet är svårare än i västvärlden kan Oriflame lära sig av 

tidigare händelser precis som i vilket annat land som helst. Det gör att det hela tiden blir 

lättare för dem att verka i landet. Så mycket oförutsedda händelser är det inte att de inte kan 

lära sig av tidigare händelser. Oriflame kan precis som på vilken annan marknad som helst 

skaffa sig rutiner i Ryssland. De gör även utvärderingar när någonting gått snett för att se vad 

de gjorde fel och vad de borde ha gjort istället. (Brännström 2006) Även för IKEA har det 

blivit lättare. Förutom att de blir vana, har de blivit så stora att det hörs i media om man ger 

sig i diskussion med dem och då drar sig många för det. (Dahlgren 2006) 
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6 Analys 

 

6.1 Påverkan på företagen av att Putin kom till makten och hans politik 
Under hela Putins tid vid makten har det blivit ett förbättrat företagsklimat. Detta förbättrade 

företagsklimat har gjort att Oriflame har kunnat göra vissa omstruktureringar inom företaget. 

Omstruktureringarna har varit att Oriflame inte behöver ha lika många anställda i 

bokföringsfunktioner och att de har kunnat strömlinjeforma verksamheten. En 

omstrukturering är en av våra definitioner av strategi, men inga beslut har tagits för att få till 

omstruktureringen utan det har hänt automatiskt. Utgår vi från vår modell visar den att en 

ändring av strategi kan ske direkt till följd av externa händelser utan att beslut behöver tas. 

Därför kan vi här se ett samband att Putins politik har direkt lett till att Oriflame har gjort 

ändringar av strategin i form av omstruktureringar, vilket visar på länk A i vår modifierade 

modell. 

 

Ryssland har blivit mer centralstyrt vilket har skapat en ändring i förhållandet till politiska 

aktörer för företagen. Att landet är mer centralstyrt innebär för företagen att de får färre olika 

direktiv att ta hänsyn till. Istället för att behöva anpassa sig i stor utsträckning till guvernörer i 

olika distrikt kan de nu i större utsträckning bara ta hänsyn till Kreml. Eftersom detta 

följaktligen innebär att Oriflame och IKEA får färre politiker att ha kontakt med innebär detta 

en förändring i förhållandet till politiska aktörer. Alltså, enligt vår definition en förändring i 

strategi, men utan att beslut har tagits. Det visar alltså på sambandet extern händelse – ändring 

av strategi vilket är länk A.  

 

Skattereformen av företagens vinstskatter är något som har varit positivt för Oriflame, i och 

med att de allt annat lika får högre vinster efter skatt, medan IKEA ännu inte gått med vinst i 

Ryssland och således ännu inte påverkats. Detta är något som för Oriflame skulle kunna ha 

lett till beslut till nya strategier då de har mer pengar att röra sig med, som till exempel ökad 

expansionstakt eller nya mål. Några beslut har dock inte tagits till följd av skattereformen på 

Oriflame eller IKEA. Det sistnämndas expansionstakt påverkas inte av Rysslands skatter. 

Alltså kan vi här inte se sambandet extern miljö – kognition hos ledningen – ledningens 

agerande till ändring av strategi. Däremot gör skattereformen av företags vinstskatter att 

Oriflame får högre vinst efter skatt vilket skulle kunna leda till en justering av det förväntade 

resultatet. Detta är en ändring av strategin, enligt vår definition av begreppet, utan att något 
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beslut har tagits och det skulle visa på sambandet extern händelse - ändring av strategi och i 

vår modell visa på länk A. Det här är dock något vi inte har fått bekräftat då det inte varit 

tillräckligt avgörande för att kunna påvisa som en bidragande faktor.   

 

Skattereformen där inkomstskatten för privatpersoner sänktes har påverkat företagen indirekt. 

Då inkomstskatten sänktes fick privatpersoner mer pengar kvar efter skatt vilket ledde till att 

köpkraften hos folket ökade. Då folk har mer pengar att spendera leder det även till att de kan 

handla mer hos Oriflame och IKEA. Detta gör att företagen ökar sin försäljning och får högre 

vinst. Med en högre vinst ökar de sitt förväntade resultat vilket enligt vår definition är en 

strategiändring. Även detta är dock något som sker mer eller mindre automatiskt och inget 

stort som tas beslut om. Vi kan alltså även här visa på länk A, en extern händelse som leder 

till en ändring av strategi.   

 

Landreformen har gjort att IKEA kan äga marken där deras köpcentrum står, vilket är en 

viktig ingrediens i företagets etablering och expansion. Att omvandla mark till äganderätt är 

som sagt fortfarande en krånglig process, men har lett till att mycket av osäkerheten med att 

arrendera mark har minskat. Om landreformen har underlättat för IKEAs expansion borde det 

ha tagits beslut om att expandera och att öka sin expansionstakt är ett strategiskt beslut enligt 

vår definition. Alltså skulle vi ha kunnat se ett samband utifrån vår modell, extern miljö – 

kognition hos ledningen – ledningens beslut till strategiförändring, men detta är inget resultat 

utifrån studien. Landreformen har inte varit tillräckligt avgörande för att ett beslut om ändrad 

expansionstakt ska ha gjorts.  

 

Det är inget i Putins politik som har varit så avgörande för företagen att det krävts ett beslut 

från ledningen. De saker vi har tagit upp som har påverkat företagen har inte varit tillräckligt 

stora för att några beslut ska ha behövt tas, utan det har istället varit saker som hänt per 

automatik som har lett till strategiändring för Oriflame och IKEA. 

 

När det kommer till att lära sig från tidigare händelser kan Oriflame göra det. Även IKEA får 

det lättare med tiden men de fokuserar mer på att det är deras storlek som underlättar för dem 

att hantera klimatet. I vår modell finns två lärandelänkar varav den ena (länk E) går från 

beslut hos ledningen till kognition hos ledningen. Då våra respondenter menar att inga beslut 

har tagits hos ledningen till följd av externa händelser hos vare sig Oriflame eller IKEA är den 

länken inget vi kan påvisa i vår studie. Däremot, den andra lärandelänken (länk F), som går 



 29

från förändringar i strategi till kognition hos ledningen, kan vi se samband till Oriflame. De 

lär sig kontinuerligt från strategiändringar och projekt och större utvärderingar görs endast när 

en dålig investering eller projekt genomförts.  

 

6.2 Påverkan på företagen av Yukosaffären  
Att Yukosaffären inte påverkade vare sig Oriflame eller IKEA var ett oväntat resultat för oss. 

Vi förväntade oss att nationaliseringen borde ha skapat en oro i landet som avskräckte från 

fortsatta investeringar, men så var inte fallet. En anledning till att den inte påverkat i förväntad 

utsträckning kan vara att Yukosaffären egentligen inte var så omfattande eller fick de följder 

som framställts av västerländsk media. Det existerar en skev bild av Ryssland i västerländsk 

media och därför, i våra inledande intervjuer med Wandrell, Hermansson och Jeppson, 

förväntade oss en större påverkan än vad det faktiskt var. Det kan även vara så att våra 

fallföretag inte påverkades på grund av att de är detaljhandelsföretag. Påverkan kan ha varit 

större för andra företag som till exempel oljebolagen. Dessa anledningar kommer att utvecklas 

mer under 6.4. 

 

6.3 Kopplingar till modellen 
Sammanfattningsvis har vi fått få samband till vår modell, då resultatet har varit att 

händelserna i den externa miljön inte påverkar Oriflame och IKEAs beslut till strategier i 

någon utsträckning alls. De samband vi dock har kunnat påvisa är de länkar vi i modellen 

nedan har markerat. Sambanden vi har kunnat påvisa är att Putins politik har påverkat 

Oriflame till en mindre omstrukturering utan att några beslut togs. Ryssland har blivit mer 

centralstyrt vilket har skapat en ändring i förhållandet till politiska aktörer för företagen, 

vilket också skett utan att beslut har tagits. Skattereformen har sänkt inkomstskatten för 

privatpersoner och gjort att köpkraften ökar, vilket har lett till att Oriflame och IKEAs 

förväntade resultat har justerats. Även detta utan att beslut har tagits. Dessa tre händelser visar 

i vår modell på extern händelse – förändring i strategi vilket är länk A. Vi har även kunnat se 

att Oriflame lär sig av tidigare strategiförändringar vilket visar på länk F.  
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Externa miljön Förändringar i 
strategi

Kognition hos 
ledningen

Ledningens 
beslut

Direkta länkar
Lärande länkar

A

B

C

D

E

F

 
Länk A: 

 -  Putins politik leder till en omstrukturering hos Oriflame  

 - Ryssland blir mer centralstyrt och leder till en förändring i företagens förhållande till 

politiska aktörer  

- Skattereformen gör att köpkraften ökar och folk kan konsumera mer vilket leder till en 

justering av förväntat resultat    

Länk F: 

 -  Oriflame lär sig från tidigare strategiändringar  

 

De samband vi inte har kunnat påvisa är där ett beslut har tagits och lett till en förändring av 

strategin. Vi förväntade oss att de händelser vi har utgått ifrån skulle ha påverkat företagen 

mer, att de skulle ha varit mer avgörande och krävt inblandning från ledningen till att ta 

beslut. De samband vi har sett till länk A har skett automatiskt utan att det har krävts beslut 

och ledningens inblandande.  

 

Att vi inte har sett samband till ledningsbeslut är inget som tyder på att det skulle vara brister i 

teorin. Det beror snarare på att händelser i den externa miljön inte påverkar Oriflame och 

IKEA i så stor utsträckning att det krävs beslut och inblandning från ledningen. Något som 

skulle kunna ha bidragit till att vi inte såg tillräcklig påverkan är att studien utgår från två 

händelser i den externa miljön istället för att som den ursprungliga modellen utgå från hela 
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externa miljön. Att vi genom att välja ut dessa händelser istället för att studera hela den 

externa miljön skulle ha missat faktorer i den externa miljön förefaller inte sannolikt då det är 

dessa händelser som har påverkat svenska detaljhandelsföretag mest enligt Wandrell, 

Hermansson och Jeppson. Den modifiering vi har gjort av den ursprungliga modellen borde 

heller inte ha påverkat våra resultat. Detta på grund av att sambanden från extern miljö till 

ledningens beslut i våran modell är intakta i förhållande till den ursprungliga modellen.  

 

6.4 Orsaker till att de externa händelserna inte påverkade i förväntad 

utsträckning 
Förväntan att dessa händelser i den externa miljön skulle påverka byggdes på de intervjuer vi 

genomfört med Wandrell, Hermansson och Jeppson samt en egen studie av sekundära källor. 

Att det visade sig att händelserna i den externa miljön inte påverkade i förväntad utsträckning 

kan ha berott på att det återges en skev bild av Ryssland i västerländsk media och att vi därför 

fått en skev bild av hur mycket dessa händelser borde ha påverkat. Yukosaffären var en större 

nyhet i västerländska medier och företag i Ryssland märkte nästan inte alls av det. Det kan 

även vara så att händelser i Ryssland som det skrivs om i västerländska medier påverkar 

folket i Ryssland i större utsträckning än vad det påverkar företagen. Vissa händelser kan 

därför framstå som en stor sak för företag i landet men att det i själva verket bara påverkar 

folket i Ryssland. Denna skeva bild kan ha påverkat Wandrell, Hermansson och Jeppson och 

även oss själva i vår förstudie.  

 

En annan möjlighet är att just detaljhandelsbranschen i Ryssland är en bransch som påverkas 

lite av den externa miljön och om vi hade valt en annan bransch hade vi kunnat se en högre 

påverkan på svenska företag. Branscher som skulle kunna påverkas mer är sådana som är 

strategiskt viktiga för länder (exempelvis telekom, energi och industri) och förfogar över 

viktiga naturtillgångar såsom olja och andra råvaror. Eftersom dessa branscher är viktiga för 

att landet ska fungera är de också troligare att vara utsatta för mer regeringsintervention. 

Högre inblandning av regeringen borde medföra mer lagar, restriktioner och reformer att 

anpassa sig till.  

 

En annan möjlighet är att händelser i den externa miljön inte påverkar stora företag eller 

företag med lågt investeringsbehov i någon större utsträckning. Att företag väljer att fokusera 

mer på företagets interna faktorer istället för på händelser i den externa miljön. Detta står i 
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kontrast till vad Ådahl och Anisimov hävdar, det vill säga att företag kontinuerligt måste 

anpassa sina strategier i dynamiska företagsmiljöer. För IKEA och Oriflame är så inte fallet. 

Att mer eller mindre bortse från att anpassa sig till händelser i det externa klimatet borde vara 

lättare för stora företag som IKEA. Landet är mer beroende av företag av den storleken med 

tanke på hur många arbetstillfällen de trots allt bidrar med. För IKEA har deras storlek alltså 

bidragit till att de inte behöver ta lika mycket hänsyn till händelser i den externa miljön, de 

kan i viss utsträckning till och med påverka sin omgivning. Företaget försöker påverka miljön 

istället för att låta miljön påverka företaget. Oriflame påverkas inte av händelser i det externa 

klimatet i större utsträckning både på grund av deras storlek och att de verkar i en 

investeringslåg bransch. Det bidrar till att de snabbt kan dra sig ur projekt och investeringar. 

Om det skulle ske en oförutsedd händelse i den externa omgivningen som potentiellt skulle 

kunna påverka dem har de tid att dra sig ur denna investering utan någon större påverkan på 

företagets resultat. Detta gör företaget mindre känsligt för en dynamisk miljö än företag som 

karaktäriseras av stora investeringar.  

 

Ytterligare en möjlighet är att Brännström och Dahlgren har gjort affärer på den ryska 

marknaden i så många år så att de inte längre uppfattar det ryska företagsklimatet som 

dynamiskt. Det är möjligt att de ser Ryssland som normen och att västerländska marknader 

ses som stillastående marknader. En händelse som Brännström och Dahlgren då inte alls anser 

vara stor kanske skulle vara en jättestor sak för ett företag som inte är vana vid en dynamisk 

miljö. Det skulle då innebära att Oriflame och IKEA mer eller mindre anpassar sina strategier 

automatiskt utan att de tänker på att de gör anpassningar, just för att de är så vana vid 

klimatet. Det kan även ha skapats rutiner som gör att organisationerna är flexibla och lättare 

anpassar sig utan att beslut behöver tas.  
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7 Slutsats 
 

Resultatet av studien är inte det förväntade. Putins politik och Yukosaffären hade inte den 

påverkan vi hade räknat med. Vi förväntade oss att Putins politik borde ha skapat ett bättre 

företagsklimat i landet. Det har det till viss del blivit, men att Putin kom till makten och hans 

politik har inte påverkat företagen i den utsträckning vi förväntade oss genom att det inte 

tagits några beslut till strategiändringar. Det vi har kunnat härleda från studien är att 

Oriflame har genomfört en strategiändring i form av en omstrukturering. Vidare har båda 

företagen förändrat sin strategi genom justering av förväntat resultat samt en förändring i 

förhållandet till politiska aktörer. Dock har dessa strategiförändringar inte föranletts av beslut 

utan förändringarna är något som har skett automatiskt över tiden. Att Putin kom till makten 

och hans efterföljande politik, har alltså direkt lett till en ändring av Oriflame och IKEAs 

strategier utan att beslut har tagits.  

 

Yukosaffären fick ingen som helst påverkan på vare sig Oriflame eller IKEA. Vi förväntade 

oss att Yukosaffären skulle ha lett till att dessa företag avskräcktes från ytterligare 

investeringar i landet. Detta var alltså inte sant för våra fallföretag då affären inte påverkade 

dem alls. Följaktligen har inte att Putin kom till makten och hans politik samt Yukosaffären 

påverkat företagen i förväntad utsträckning genom att det inte tagits några beslut till 

strategiändringar.  
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8 Förslag till fortsatta studier 
 

 Studera annan bransch i Ryssland, till exempel oljebranschen, utifrån samma 

händelser för att se huruvida denna bransch påverkas mer av externa händelser än 

detaljhandelsbranschen.  

 Undersöka hur Oriflame och IKEA påverkas i andra dynamiska länder utifrån det 

externa klimatet för att kunna utröna ifall våra resultat är specifika för Ryssland eller 

om de är karakteristiska för dynamiska företagsmiljöer.  

 En studie av företag i andra branscher på dynamiska marknader för att se hur påverkan 

är där på företagens strategier utifrån externa händelser 
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Bilaga 1 De tre enskilda perspektiven 

 

Figur 1 

 
Källa: Rajagopalan & Spreitzer 1997 s.51 

Figur 2 

 
Källa: Rajagopalan & Spreitzer 1997 s.57 
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Figur 3 

 
                                                             Källa: Rajagopalan & Spreitzer 1997 s.63
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Bilaga 2 Integrerad modell 

Figur 1 
 

      
                                                    Källa: Rajagopalan & Spreitzer 1997 s.70 

 

Länk 1 – Denna påvisar att händelser i företagets externa miljö direkt kan påverka förändring 

av strategi utan att det sker ett överlagt beslut.  

Länk 2 – Visar på att interna faktorer i företaget direkt kan påverka ändringar i strategi. 

Länk 3 – Förändringar i strategi har verkan på företagets resultat och organisation.  

Länk 5 – Ledningens beslut och agerande kan förändra faktorer i den externa miljön.  

Länk 7 – Ledningens beslut och agerande kan förändra faktorer i den interna miljön. 

Länk 8 – Ledningens beslut och agerande förändrar företagets strategi. 

Länk 10 – Ledningens beslut och agerande kan direkt påverka företagets resultat och 

organisation utan att det nödvändigtvis har skett en förändring av strategi. 

Länk 12 – Förändringar i den externa miljön påverkar hur ledningen uppfattar händelser och 

situationer.  

Länk 13 - Förändringar i den interna miljön påverkar hur ledningen uppfattar händelser och 

situationer.  
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Länk 14 – Ledningens subjektiva uppfattningar påverkar besluten.  

Länk 15 – Ledningen lär sig av de beslut de tar och detta påverkar deras uppfattningsförmåga.  

Länk 16 – Ledningen lär sig av ändringar i strategin och detta påverkar deras 

uppfattningsförmåga. 

Länk 17 – Ledningen lär sig av resultat och organisatoriska förändringar och detta påverkar 

deras uppfattningsförmåga. 

Länk 20 – Externa händelser påverkar direkt resultat och organisatoriska förändringar. 

Länk 21 – Interna händelser påverkar direkt resultat och organisatoriska förändringar. 
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Bilaga 3 Intervjufrågor  

 
Bakgrund  
 

1. Vad har ni för bakgrund (akademisk, arbetslivserfarenhet osv.)? 

2. Vilken position har ni på företaget idag? 

3. Vilken position hade ni när ”händelserna” ägde rum? 

4. Hur länge har ni arbetat på företaget? 

5. På vilket sätt är er tjänst kopplad till den ryska marknaden? 

6. Hur skulle ni beskriva det ryska företagsklimatet i förhållande till andra länder? 

7. Hur ser anpassningsbehovet ut i Ryssland? 

 

Händelserna 
 

1. Hur uppfattade ni att Putin kom till makten och hans politik (t.ex. landreformen, 

skattereformen, den legala reformen) och Yukosaffären påverkade ert företag?   

2. Om ja vilka delar; Externa – leverantörer, kunder, andra företag, politiska kontakter? 

Interna – omstruktureringar, säkerhetsåtgärder, nya mål, nya 

produktpriser, justering av förväntat resultat, ändrad planerad 

expansionstakt? Hur påverkades dessa delar? 

3. Till vilken utsträckning kunde ni påverka era beslut?   

4. Fanns det bara en lösning eller hade ni flera alternativa lösningar? 

5. I vilken utsträckning skulle ni säga att ”händelserna” är strategiskt viktiga för ert 

företag? 

6. Blev de beslut som ni tog i anslutning till ”händelserna” avgörande för hur er 

verksamhet fortsatte? 

7. Vilka konsekvenser ser ni idag? 

8. Om ni inte påverkades av händelserna, varför inte?  

9. Uppfattade ni att det fanns andra externa händelser som påverkade er mer? 

10. På vilket sätt kan tidigare agerande i Ryssland vara till hjälp för er vid nya situationer? 

11. Lärde ni er något specifikt? 
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12. Hur sammanställer ni information för att kunna fatta beslut? Används externa källor 

eller använder ni er av anställda med relevant kunskap eller kunskap från tidigare 

beslut?  

13. Hur ofta använder ni er av externa källor och hur ofta interna källor? Varför?  

14. Utvärderar ni i efterhand vad ett beslut betytt för företagets situation och i så fall hur? 

Skulle ni beskriva det som en vanesak att hantera det ryska företagsklimatet? Lär man 

sig kontinuerligt eller förändras klimatet så pass mycket att ni ständigt måste göra nya 

utvärderingar? Utvecklas det rutiner? 


