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Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för vilka hinder som kan dyka upp i en 
investeringsprocess i rysk jordbruksmark samt hur man på ett resultatrikt sätt kan ta sig förbi 
dessa svårigheter. Vi har samlat teori från olika källor för att skapa oss en bild av hur 
investeringsmöjligheterna ser ut i Ryssland. För att se om teorin stämmer med verkligheten 
har vi intervjuat tre personer med anknytning till ämnet. Den empiriska studien visade sig  
generellt sett stämma väl överens med vår teoretiska referensram. Några av de slutsatser vi 
kommit fram till är att man som investerare bör vara väl medveten om vilka hinder som finns 
för att inte bli överraskad. Att nytänkande lockar fram kompetent personal och att anpassa sig 
till den sociala koden i Ryssland är viktigt för att kunna bedriva ett lönsamt företag. Vi har 
också kommit fram till att det är av yttersta vikt att ha ett gott förhållande till myndigheter 
som annars kan motarbeta utländska aktörer.  
Om man som investerare har en klar bild av vilka hinder som finns samt är väl förberedd för 
dessa anser vi att en investering i rysk jordbruksmark har stor möjlighet att bli väldigt lönsam. 
Men klimatet i Ryssland är hårt och verksamheten måste anpassas därefter.   



 4

Abstract 
The purpose of this thesis is to enhance the understanding of what obstacles that can occur 
during Russian agricultural investments and give advices of how these obstacles can be 
managed. In order to get an overview of the Russian investment climate, and what obstacles 
there might be, we have gathered theories from different sources. These theories have been 
compared with our empirical study, which contains three interviews with persons connected 
to the subject in question. The empirical study showed very many similarities to the theories 
found. Some of our conclusions are that an investor has to be very well aware of what 
obstacles that can occur, that creative thinking attracts competent personnel and that it is 
important to adjust to the social code in Russia in order to create a profitable company in the 
long run. We have also found that it is of most importance to have a good relationship with 
the local authorities which otherwise might act hostile against foreign investors.  
If an investor has a clear picture of what obstacles that can occur and are well prepared 
ofthese, we believe that an investment in Russian agriculture could be very profitable. 
However, the Russian climate is very harsh so the production has to be adjusted to fit that 
requirement.
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1 Inledning 
 
I dagsläget finns det i Ryssland stora områden av så kallad svartjord, det vill säga stenfri, djup 
och odlingsvänlig jord. Dessa områden är idag bevuxna och outnyttjade, något som medfört 
att utländska investerare nu ser möjligheter till lönsamma investeringar i rysk jordbruksmark. 
En av dessa investerare är investment bolaget Kinnevik som under 2006 planerar att göra sina 
första investeringar i rysk jordbruksmark. För att investeringen ska bli ekonomiskt lönsam och 
möjlig att genomföra krävs mycket god kunskap om de hinder och problem som kan 
uppkomma under investeringsprocessen (Vigo Carlund, 2006). Därför har vi, av Kinneviks 
VD Vigo Carlund, fått i uppdrag att identifiera dessa hinder och därefter även försöka ge 
förslag på hur de bör hanteras.  
 

1.1  Kinneviks bakgrund  
Kinnevik grundades genom två företag, Korsnäs AB och Mellersta Sveriges Lantbruk AB 
(MSLA). Tack vare att MSLA alltid varit aktiva inom jordbruk, har området länge varit en del 
av Kinneviks kärnverksamhet. År 2001 började Kinnevik investera i polsk jordbruksmark 
(www.kinnevik.se). Målet med investeringen var att ta till vara på bra mark och effektivisera 
den befintliga verksamheten som länge varit negativt påverkad av kommuniststyret. 
Investeringen visade sig vara mycket lönsam. Med enkla medel kunde man få de anställda 
som tidigare drev endast en gård att nu driva två gårdar med bättre effektivitet. Detta har 
medfört att Kinnevik nu söker nya områden där motsvarande investeringar kan göras (Vigo 
Carlund, 2006). 
 
I Ryssland finns, som tidigare nämnts, stora områden av svartjord som idag är bevuxna och 
outnyttjade. Att de är outnyttjade medför att Ryssland måste importera en stor del livsmedel 
som de i själva verket skulle kunna producera på egen hand. Detta har väckt en idé hos 
Kinnevik och andra investerare. Mark och arbetskraft är billig och det finns mycket utav båda 
delarna och därmed också möjligheter att omvandla stora mängder mark till lönsamma 
jordbruk. (Henrik Persson, 2006) 
 
Idén som Kinnevik blev presenterade för när de såg sig om efter nya investeringsmöjligheter 
var ett då nystartat ryskt företag som heter Black Earth Farming (BEF). Detta bolag grundades 
år 2005 och drevs av en rysk man, Micha Orlov, som tidigare hade arbetat med jordbruk och 
såg stor potential i idén. Upprinnelsen för bolaget var en jordreform som beslutades 2003. 
Denna reform gick i princip i linje med hur man tidigare försökt privatisera företagen i 
Ryssland. Då fick alla ryska medborgare var sin lott som gav dem rätt till ägarandel i ett ryskt 
bolag. Dessa lotter köptes sedan upp av utlänningar till väldigt låga priser, en dålig affär för 
ryssarna menar Henrik Persson, analytiker på Kinnevik. Det man ville göra nu var i princip 
samma sak. Alla som hade jobbat med de gamla Kolchoserna (tidigare jordbrukssystem) fick 
nu rätt att köpa marklotter vilket medförde att de fick ägarandelar av marken på ett par hundra 
hektar var. Dessa lotter kan de antingen utnyttja själva eller sälja vidare. Detta var första 
steget till en privatisering. Andra steget var att även utlänningar tilläts köpa den här marken.  
Dessa reformer har gjort det möjligt för utländska aktörer, som Kinnevik, att gå in som 
investerare i företag liknande BEF på den ryska jordbruksmarken. (Henrik Persson, 2006) 
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1.2 Black Earth Farming 
Black Earth Farming (BEF) startades år 2005, då med Vostok Nafta som storägare och 
finansierare. Nu är tanken att även Kinnevik skall gå in som delägare i företaget. BEF siktar 
på att lägga under sig 100 000 hektar åkermark vid staden Kursk i Ryssland. Regionen är 
känd för sin mycket bördiga svarta jord, men jordbruket är idag nedgånget. Behovet av 
investeringar är stort. (Vigo Carlund, 2006)  
Lantmästare Sture Gustavsson, VD för Kinneviks dotterbolag Mellersta Sveriges Lantbruks 
AB, tar plats i styrelsen för BEF. Han får även sällskap av Henrik Persson som ansvarar för 
Kinneviks nya riskkapitalverksamhet (BEF).  
 
”Kinnevik tillför en viktig erfarenhet av att bedriva jordbruk i Sverige och Polen. Deras 
kompetens i styrelsen är väldigt värdefull”  
 
säger styrelsemedlemmen i BEA Per Brilioth, VD för Vostok Nafta. Black Earth Farmings 
tanke är att bygga upp ett storjordbruk från grunden med egna anställda. Det första steget är 
att man tar över ett så kallat ”long term lease” på mark. Visar det sig att man kan sköta 
marken får man så småningom omvandla avtalet till ett direkt ägande av jorden. Denna 
omvandling skall ta mindre än ett år om allt går rätt till säger Per Brilioth. Bolaget siktar på att 
komma upp i 100 000 hektar 2007. Det skulle göra BEF en av Europas största ägare av 
åkermarker (Dagens Industri  21/4 -06  Sid. 10). 
 

1.3  Rysslands bakgrund 
Under de senaste 2 decennierna har det skett stora förändringar på det internationella planet 
vad det gäller internationell handel och internationella investeringar. Man har i Ryssland gått 
från planekonomi till marknadsekonomi vilket har öppnat möjligheter för utländska aktörer att 
komma in på den tidigare stängda ryska marknaden (Högberg och Stör, 2002). 
 
Ryssland är ett enormt land med fantastiska resurser som ligger inom ett geografiskt 
närområde till Sverige. Mer och mer svenska företag har börjat se möjligheterna som detta 
land har att erbjuda. Ett flertal av dessa har dock misslyckats när de har gått in på den ryska 
marknaden på grund av bristande kunskap och fördomar om landet (Åhdal och Anisimov, 
2000). 
Henrik Persson, analytiker på Kinnevik, är väl medveten om riskerna man tar när man går in 
på en så oexploaterad marknad men menar också att om man har goda kontakter och 
förhållanden till lokalbefolkningen och hittar människor med jordbrukskunnande så ska det 
med största sannolikhet gå bra. Den största utmaningen blir nog att balansera den lokala 
kännedomen med ett faktiskt väldigt professionellt jordbrukskunnande, säger Henrik Persson.  
 
Något som också har hindrat omvärlden från att intressera sig i ryska affärer är att den bilden 
som ges av Ryssland i media är och har varit väldigt negativ. Detta spär på bilden av landet 
som instabilt och fullt av brottslighet, vilket inte stämmer överens med verkligheten idag 
(Fallon och Jones, 2004). 
 

På exportrådets hemsida upplyser man besökare om att Ryssland fortfarande har svårt att 
anpassa sig till det marknadsekonomiska systemet. Man menar att den ryska befolkningen 
generellt har låg kunskap om hur företagsverksamhet i en marknadsekonomi skall bedrivas 
effektivt. Företagskulturen i Ryssland skiljer sig markant från den svenska. Men under 90- 
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talet och fram till idag har det ändå skett en rad olika positiva förändringar vilket gör att 
dagens Ryssland alltmer närmar sig västerländskt affärstänkande. (www.exportradet.se) 
 
Jordbruket i Ryssland är idag en efterbliven sektor i den ryska ekonomin och uppvisar dålig 
avkastning. Tvångskollektiviseringen på 1930 talet skapade ineffektiva storjordbruk som bara 
långsamt har börjat delas upp i mindre familjeägde enheter. Först sommaren 2002 antogs en 
lag som gjorde det möjligt för ryska medborgare att köpa och sälja jordbruksmark. Det blev 
därmed också möjligt för bönderna att få banklån till investeringar. Under 1990- talet gick 
jordbruksproduktionen kraftigt tillbaka och mycket livsmedel behövde då importeras. 
Omkring år 2000 kom en vändning och 2002 kunde Ryssland för första gången sedan tsar 
tiden börja exportera spannmål (Landguiden). Enligt Exportrådets marknadsintroduktion av 
Ryssland är jordbruket den minst privatiserade delen av den ryska ekonomin. Ryssland har 
idag 280 000 privata jordbruk, men det är få av dessa som verkligen fungerar. De flesta 
privata jordbruken är också mycket ineffektiva och de svarar endast för en bråkdel av den 
totala jordbruksproduktionen. (www.exportradet.se) 
 
Med andra ord har man idag en situation där ryssland kanske är det land i Europa som har 
mest jordbruksmark per capita men som fortfarande importerar 55 % av alla sina 
jordbruksbehov. Det är en fruktansvärd situation. Fattigdomen i dessa områden är enorm och 
det finns inga arbeten annat än jordbruk och nu när jordbruket ligger nere så finns det inget att 
göra alls (Henrik Persson, 2006). 
 

1.4 Problemformulering 
Hur kan investerare agera för att hantera de hinder som uppkommer i en investeringsprocess i 
rysk jordbruksmark? 
 
Denna problemformulering väcker först och främst frågan vilka hinder som finns för 
utländska investerare i Ryssland generellt, men också vilka hinder som finns specifikt för 
investeringar i rysk jordbruksmark. Problemformuleringen anser vi vara ytterst relevant för 
Kinnevik, men även andra företag som planerar att investera i rysk jordbruksmark. Uppsatsen 
kan dessutom ses som ett mer generellt forskningsbidrag som är relevant för alla företag som 
planerar att bedriva verksamhet i Ryssland. Detta tackvare att många av de hinder som 
kommer att tas upp gäller för alla branscher och affärsområden.   
 

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för vilka hinder som kan dyka upp i en 
investeringsprocess i rysk jordbruksmark samt för hur man på ett resultatrikt sätt tar sig förbi 
dessa svårigheter.  
För att nå denna förståelse ska vi kartlägga de hinder och problem man som investerare kan 
stöta på i en investeringsprocess. Därefter ska vi analysera och diskutera dessa problem för att 
tillsist komma med förslag till hur man bör gå tillväga för att ta sig förbi dessa 
investeringshinder. För att skapa en ytterligare förståelse ska vi även beskriva vad en 
investering är, hur en investeringsprocess ser ut samt kartlägga olika typer av investeringar.  
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1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att fokusera på de komplikationer som en investeringsprocess i rysk 
jordbruksmark kan medföra. Vi kommer därmed inte fokusera på uppbyggnaden av 
jordbruket utan främst på möjliggörandet av ett ägande av mark, som i sin tur kan komma att 
ligga till grund för ett fungerande jordbruk. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 – Inledning. Detta kapitel har till syfte att presentera valt problemområde, det vill 
säga de problem som uppkommer i en investeringsprocess inom ryskt jordbruk. Här ges en 
sammanfattning av varför detta är ett angeläget ämne samt en kort presentation av 
investmentbolaget Kinnevik som ska investera i rysk jordbruksmark. Detta följs av en 
historisk resumé över hur jordbrukssituationen har sett ut tidigare samt även hur tillståndet ser 
ut idag. 
Detta ligger till grund för problemformuleringen, syftet samt avgränsningarna. 
 
Kapitel 2 – Metod. Denna del ger en presentation av metoder och ansatser i allmänhet samt 
vad som utmärker samhällsvetenskaplig forskning. Därefter presenteras vald metod och ansats 
för uppsatsen samt en redogörelse för undersökningarnas upplägg. Som avslutning på kapitlet 
diskuteras metodkritik samt källkritik. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk Referensram. I detta avsnitt presenteras all den teori vi har samlat in 
kring investeringshinder i Ryssland. Här introduceras även teori av mer klassisk börd, 
nämligen Michael Porters etableringsstrategier och etableringshinder. Upplägget för hur 
teorin presenteras i denna del följs även i kommande del och ligger till grund för det 
empiriska materialet. 
 
Kapitel 4 – Resultatredovisning. I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska 
undersökning. Här redovisas hur respondenterna svarat på de frågor vi ställt. Frågor som 
ställts har varit kopplade till de hinder som presenterades i referensramen. Denna del av 
uppsatsen kommer att ligga till grund för analysen, där vi kommer att testa om den teori som 
presenterats stämmer med resultatet från den empiriska undersökningen. 
 
Kapitel 5 – Analys. I detta avsnitt analyseras den empiriska studien tillsammans med den 
teoretiska referensramen. En jämförelse kommer att ske respondenterna emellan och kopplas 
till den teoretiska referensramen. För att göra analysen så tydlig som möjligt kommer vi att 
följa samma struktur som i den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 6 – Diskussion. I diskussionen avser vi att med utgångspunkt från tidigare delar i 
uppsatsen diskutera underlag för våra rekommendationer till utländska investerare i ryskt 
jordbruk. Vi kommer här göra egna tolkningar av den teori och empiri vi samlat in.  
 
Kapitel 7 – Slutsatser och Rekommendationer. Här kommer vi kort och koncist berätta om 
vilka slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer även ge rekommendationer om hur man som 
investerare ska gå till väga vid en investering i ryskt jordbruk.  
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2 Metod 
 
Här redogörs de metoder som har tillämpats samt uppsatsens tillvägagångssätt. Här 
behandlas synsätt, ansatser, undersökningsdesign samt insamlingsmetoder för data. Vi 
kommer även att beskriva urvalet av respondenter, intervjuernas tillvägagångssätt samt 
metodkritik och källkritik.  
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det finns två olika forskningstraditioner som är relevanta att ta upp i denna uppsats. Dessa 
traditioner är positivism och hermeneutik.  
 
Inom positivismen utgår man från befintliga teorier för att sedan försöka se om dessa är 
korrekta eller felaktiga. Man försöker alltså bygga sin forskning på säker kunskap. 
Naturvetenskaperna och positivisterna analyserar den fysiska verkligheten i termer av ”orsak 
och verkan”, man strävar efter att hitta kausala samband eller lagar. Det generella 
kunskapsmålet är att hitta ”det generella i det speciella”. Man förenklar verkligheten och gör 
en avbild för att kunna formulera allmängiltiga lagar (Andersson, 1979). 
 
Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att läsaren kan få en fullständig förståelse av 
händelseförloppet genom att tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns i 
människors medvetande. Hermeneutikerna vill hitta ”det specifika i det generella”. För dem 
handlar det om att förstå sin omvärld, inte förklara den. När det gäller att tolka detaljer, finns 
det inga allmängiltiga formler eller scheman att gå efter. Man problematiserar istället 
verkligheten. I det hermeneutiska synsättet ligger fokus på relationer, individer, tänkande och 
handling (Andersson, 1979). 
 
Enligt hermeneutisk metod är det av stor vikt att forskaren förstår en annan persons 
handlingar. Det viktigaste verktyget för att förstå detta är genom språket. Är skillnaden mellan 
forskaren och forskningsobjektet för stort avseende fackuttryck, definitioner av begrepp och 
innebörden av uttryck, är risken stor att reliabiliteten sjunker avsevärt. Språk och en väl 
fungerande dialog kan alltså ses som en nyckel till framgång inom detta synsätt (Andersson, 
1979). 
 
Forskaren måste enligt positivisten vara medveten om vilka värderingar han har, för att 
därigenom kunna hålla dem borta från de vetenskapliga resonemangen. Det ska även råda en 
distans mellan forskaren och objektet. 
Hermeneutiken menar däremot att det råder enhet mellan fakta och värderingar, både på den 
subjektiva och den objektiva nivån. Hermeneutiken menar att man varken kan eller bör skilja 
mellan fakta- och värdeomdömen. Dessutom ska forskarens förhållande till studieobjektet 
präglas av inlevelse och engagemang. Det är en fördel om man själv har förståelse för, och 
erfarenheter av, det man ska studera; något som ses som ett problem inom positivismen där 
vetenskapen ska präglas av opartiskhet. (Andersson, 1979)  
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2.1.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Valet av angreppssätt är en av de grundläggande avvägningar man måste göra i ett forskande 
arbete och som får stor betydelse för hur arbetet utformas och genomförs. Valet ska göras 
mellan en kvantitativ eller kvalitativ forskning, vilka är två helt skilda strategier.  
 
Kvantitativa metoder kan ses som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det 
gäller insamling och analys av data. Man skulle kunna säga att det handlar om att sätta siffror 
på saker och händelser enligt vissa bestämda regler. Kvantitativa undersökningar syftar också 
till att förenkla, genom att översätta komplexa samband med hjälp av siffror, för att på så sätt 
kunna skilja mellan undersökningsobjekten (Gustavsson, 2004). Den kunskap som genereras 
ska kunna generaliseras till andra objekt än det undersökta. Kvantitativ forskning utgår alltså 
från att den kunskap som baseras på till exempel en grupp individer även kan användas för att 
uttala sig om andra individer (Gustavsson, 2004). 
  
Kvalitativa metoder har en lägre grad av formalisering än den kvantitativa. Denna metod är 
mer inriktad på ett förstående syfte, den är alltså inte inriktad på att pröva om informationen 
eller kunskapen kan generalisera. Det centrala är istället att man genom olika sätt att samla in 
information dels kan få en djupare förståelse av det problem man studerar, dels kan beskriva 
helheten av det sammanhang som detta inryms i. Metoden kännetecknas av att man har en 
närhet till den källa man hämtar information från. Man ska alltså som forskare försöka sätta 
sig in i den undersöktes situation och se världen genom hans eller hennes perspektiv (Holme 
och Solvang, 1997).  
 
 

2.1.2 Val av vetenskapligt synsätt och metod 
Då positivismen handlar om att hitta kausala samband och generella lagar anser vi att detta 
synsätt inte passar uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för vilka hinder 
som kan dyka upp i en investeringsprocess i rysk jordbruksmark samt hur man på ett 
resultatrikt sätt kan ta sig förbi dessa hinder. Uppsatsen handlar om att försöka förstå hur man 
som investerare kan underlätta själva investeringsprocessen, inte hitta generella lagar eller 
samband. Vår egen förförståelse för ämnet är något begränsad, dock har vi förutfattade 
meningar och fördomar om hur saker fungerar i Ryssland. Detta är något som vi tror kommer 
att påverka uppsatsen utseende.  
Med hänsyn till ovanstående anser vi att ett hermeneutiskt synsätt lämpar sig bäst.  
 
Då kvantitativa metoder syftar till att förenkla samt betonar kvantifiering av insamling och 
analys av data, anser vi inte att denna metod överensstämmer med uppsatsens syfte. En 
kvalitativ studie har ett mer förstående syfte, och som forskare ska man försöka sätta sig in i 
den undersöktes situation och se världen genom dennes perspektiv. En kvalitativ metod 
lämpar sig därför betydligt bättre för denna uppsats, än en kvantitativ.  
 

2.2 Deduktiv ansats 
Denna studie ligger i linje med en deduktiv ansats. Deduktion representerar den vanligaste 
uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik när det gäller samhällsvetenskap 
(Bryman, 2001). Utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden 
som rör detta område, härleder eller deducerar man en eller flera antaganden om hur saker och 
ting förhåller sig, dessa ska sedan underkastas en empirisk granskning. De antaganden man 
gör prövas och tolkas alltså sedan med hjälp av empirin. Där kan man med de iakttagelser 
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som gjorts i empirin antingen bekräfta eller förkasta antagandena. Antingen bekräftas alltså 
antagandena, det vill säga teori och empiri överensstämmer, eller förkastas de om teori och 
empiri inte överensstämmer. Om de antaganden man haft förkastas kan en omformulering av 
teorin göras (Bryman, 2001).  
 
Det vi kommer att göra är att se om de teorier som hämtats från litteraturen stämmer med de 
iakttagelser vi gör i empirin. Om dessa teorier inte verkar stämma kommer vi försöka 
formulera om eller utveckla dessa. 
 

2.3 Undersökningsdesign 
En undersökningsdesign handlar enligt Bryman (2001) om kriterier som kommer till 
användning då man ska bedöma eller utvärdera samhällsvetenskapliga undersökningar. En 
design utgör därför en ram för generering av empiriska data som passar både för en viss 
uppsättning kriterier och för de frågeställningar forskaren är intresserad av.  
 
När man ämnar undersöka något på djupet kan man använda en fallstudie. Den grundläggande 
formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall (Bryman, 
2001). Evert Gummesson skriver att fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall 
från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett 
område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen (Gustavsson, 2004).  
 
En fallstudie kan utföras på olika sätt (Saunders, Lewis, Thornhill, 2003): 
 
Explorativa studier (utforskande) används då den befintliga kunskapen är begränsad, till 
exempel vid nya problemområden. Man använder denna studie för att få svar på frågor som 
”vad det är som händer”. Genom att använda detta angreppssätt skall man möjliggöra 
förståelsen för ett outtalat problem.  
 
Deskriptiva studier (beskrivande) används då man har tydliga frågor och samlar in och 
beskriver data. 
 
Förklarande studier används för att förklara hur saker och ting förhåller sig och varför det är 
så. Ett så kallat orsak - verkan samband. 
 
Förutsägande studier används för att säga någonting om den framtida utvecklingen. 
 
Den design som passar uppsatsens syfte är en fallstudie av både deskriptiv och explorativ 
karaktär. Detta för att uppsatsens syftet dels är en beskrivande studie av hur investerare kan 
hantera hinder som dyker upp, dels en explorativ studie då investeringar i rysk jordbruksmark 
är ett relativt outforskat och teori löst område. 
 

2.4 Datainsamling 
Man använder sig av två olika metoder vid insamling av data i en studie. Detta kan ske genom 
användning av primärdata respektive sekundärdata.  
 
Primärdata utgör den information som forskaren själv samlar in till sin studie. Den vanligaste 
metoden för att samla in primärdata är genom intervjuer (Bryman, 2001). 
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När man använder sig av semi-strukturerade intervjuer har forskaren en lista över 
förhållandevis specifika teman som ska beröras (intervjuguide), men intervjupersonen har stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också 
ställas om forskaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. Frågorna behöver inte 
komma i samma ordning som i intervjuguiden, men i stort sätt kommer frågorna att ställas i 
den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen (Bryman, 2001).  
I semi-strukturerade intervjuer är intervjuprocessen flexibel. Tonvikten skall också ligga på 
hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden, alltså det som 
intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster 
och beteenden (Bryman, 2001). 
 
Sekundärdata är fakta som är insamlad av andra personer än forskaren själv. Sekundärdata 
delas in i följande tre former (Saunders, Lewis, Thornhill, 2003): 
 
Dokumenterad sekundärdata innefattar bland annat skrivna dokument som notiser, 
dagordningar från möten, rapporter till aktieägare, administrativa och publika dokument. 
Skrivna dokument kan även vara artiklar, böcker, journaler och dagstidningar. 
 
Survey-baserad sekundärdata omfattas av insamlad information från till exempel 
frågeformulär som redan finns tillgängliga för forskaren. Denna data är i form av 
sammanställda tabeller och diagram. 
 
Sekundärdata baserad på flera källor är en blandning av de formerna som beskrivs ovan. 
Dessa data kan vara en form av sammanställd information som underlättar för forskaren att 
använda sig av informationen. Dessa data finns till exempel i facktidningar. 
 
I denna uppsats används både primär- och sekundärkällor. Primärdata har hämtats från de 
personer vi intervjuat. Då målet med intervjuerna var att erhålla kvalitativa svar ansåg vi att 
semi-strukturerade intervjuer passade väldigt bra. Respondenterna uppmanades att prata fritt, 
vilket möjliggjorde betydelsefulla följdfrågor. Sekundärdata som används är hämtad ur 
böcker, artiklar, Internet samt olika informations kompendier. Den litteratur vi använt har vi 
hittat dels genom att söka på Universitetsbibliotekets egna databas men även andra databaser 
såsom Business Source Premier och Affärsdata. Sökord vi har använt är till exempel: 
”Investera i Ryssland”, ”investeringshinder i Ryssland”, ”företagande i Ryssland” och 
”Ryssland”. Även dess engelska motsvarigheter har använts.  
 

2.5 Studiens genomförande 
Efter att ha behandlat de metoder och ansatser som valts för uppsatsen kommer nu det 
praktiska genomförandet av insamlandet av empiriska data. Först diskuteras hur urvalet skett 
och på vilka grunder dessa val baserats. Därefter följer en beskrivning av vilka förberedelser 
som gjorts innan intervjuerna, och slutligen förklaras genomförandet av dessa. 
 

2.5.1 Urval och intervjuer 
Då vi har haft en bra kontakt med Kinnevik som gav oss idén till denna uppsats föll det sig 
naturligt att tala med Kinneviks sakkunniga inom området för valt ämne. Respondenterna 
Henrik Persson och Sture Gustavsson arbetar båda inom Kinneviks koncerner. Henrik Persson 
är analytiker och dessutom ansvarig för Kinneviks investering i riskkapitalverksamheten 
Black Earth Farming (BEF), där han även sitter i styrelsen. Eftersom Henrik är ansvarig för 
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investeringen i BEF har han en stor inblick i hur investeringar i rysk jordbruksmark ser ut och 
även vilka hinder som kan dyka upp, därför är han en relevant källa för oss.  
Henrik Persson har dock ingen erfarenhet inom själva jordbrukandet, något som är viktigt för 
att få en helhetsbild av hur denna investering ser ut och hur den ska bli lönsam. Med 
anledning av detta valde vi att även tala med Lantmästare Sture Gustavsson som är VD för ett 
av Kinneviks företag, Mellersta Sveriges Lantbruks AB (MSLA). Sture Gustavsson har varit 
aktiv inom MSLAs uppbyggnad av jordbruksverksamhet i både Sverige och Polen, även han 
sitter med i styrelsen för BEF. Stures kunskaper är av stor vikt för att förstå vilka problem 
man kan stöta på vid en investering inom jordbruksmark.  
Daniel Johansson är Rysslandshandläggare för ekonomi, handel och främjande på 
utrikesdepartementet. Daniel har tidigare arbetat som projektledare i ett biståndsprojekt som 
finansdepartementet här i Sverige driver tillsammans med det ryska finansministeriet. Daniels 
kunskap om Ryssland är väldigt omfattande, dels tackvare det arbete han utför på UD och 
dels tackvare det arbete han tidigare haft i Ryssland. Av denna anledning anser vi att Daniel 
utgör en mycket bra källa att hämta information från.   
 
Dessa tre personer har mycket olika specialisering och utgör därför en bra blandning av 
empiriska källor.  
Vi anser att dessa tre respondenter tillsammans har tillräcklig kunskap inom området för att 
täcka valt uppsatsämne. Denna motivering kan styrkas med att samtliga respondenter 
genomgående svarade väldigt lika angående de hinder som kan finnas i en etablering i 
Ryssland.   
 
För att skapa oss en bild över hur investeringsmöjligheterna i Ryssland ser ut, och för att 
förbereda oss inför intervjuerna, samlade vi in material som rörde ämnet. Då intervjuerna 
genomfördes på ett semi-strukturerat sätt använde vi inget fast frågeformulär, istället använde 
vi en mall med förhållandevis specifika teman som skulle beröras. Den röda tråden under 
intervjuerna var vilka hinder som kan dyka upp och hur respondenterna ansåg att man som 
investerare ska gå tillväga för att undkomma dessa hinder.  
Intervjuerna spelades in med en bandspelare för att vara säkra på att inte missa något viktigt, 
men vi förde även anteckningar över de saker som respondenterna ansåg var mest relevant. 
Samtliga intervjuer tog ungefär en timme.  
   

2.6 Metodkritik och Källkritik 
Då vi endast har tre intervjuer som empiriskt underlag kan tillförlitligheten ifrågasättas. Då 
två utav de tre respondenterna har anknytning till Kinnevik kan deras svar vara alltför 
påverkade av just Kinneviks specifika möjligheter och problem.  
Det finns även en risk att vi tolkat respondenterna på ett felaktigt sätt. Denna risk har vi 
försökt minimera genom att spela in samtliga intervjuer.  
Inför den tredje intervjun märkte vi att vi hade en bättre förståelse för både ämnet och för hur 
en intervju av detta slag ska gå tillväga. Detta kan ha medfört att de två första intervjuerna 
inte fick samma substans som den tredje. 
 
De sekundärkällor vi använt kan även kritiseras, speciellt artiklar där författarnas egna åsikter, 
och inte hur det faktiskt är, kan ha påverkat oss. Dock anser vi att de flesta böcker och artiklar 
vi använt har en hög grad av tillförlitlighet.  
Vi anser att de respondenter vi använt har mycket god kunskap om valt uppsatsämne. Dock 
kan respondenternas svar vara påverkade av deras arbete, och därför i vissa fall vara 
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missvisande eller bristfälliga. Respondenterna kan ibland även ha givit en förskönande bild av 
hänsyn till deras arbetsgivare. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenteras den teori vi har hittat kring valt uppsatsämne. För att tydliggöra 
problematiken för läsaren har vi valt att först ge en beskrivning av vad ett investeringsbeslut 
är, hur en investeringsprocess ser ut samt även beskriva olika typer av investeringar. Detta 
följs av Mikael Porters teori om etableringsstrategier och etableringshinder som vi tycker 
passar bra in då denna uppsats faktiskt behandlar etablering och dess hinder på en ny 
marknad. Vidare presenteras Exportrådets sammanställning av etableringsvillkor i Ryssland.  
 
När vi gick igenom all den teori vi hittat från bibliotek, tidskrifter, artiklar och dylikt märkte 
vi att det fanns en del problemområden och risker när det gäller investeringar i Ryssland som 
uppkom gång på gång. För att göra någon sorts utsortering av de ämnen som framkom valde 
vi att välja ut nio av dem som vi ansåg var de mest självklara och definitiva problemen eller 
riskerna. Dessa risker har vi valt att dela upp i nio stycken underrubriker för att man lättare 
ska kunna orientera sig i uppsatsen.  
Upplägget med underrubrikerna kommer även att gälla i nästa del av uppsatsen, 
resultatredovisningen.  
 

3.1 Generell beskrivning av investeringar 
För att kunna kartlägga eventuella hinder som kan uppkomma kring investeringsprocesser 
anser vi att det är nödvändigt att först redogöra för grunderna kring investeringsbeslut.  
 

3.1.1 Vad är ett investeringsbeslut? 
En investeringsprocess beskriver hur en investerare ska tänka när det gäller att ta beslut om 
gångbara säkerheter att inverstera i, hur omfattande investeringen ska vara och när 
investeringen ska göras. (Sharpe & Alexander, 2006) 
Genom investeringsbeslut avstår företaget från att utnyttja idag befintliga resurser och istället 
använda dem i syfte att förverkliga mål och visioner i framtiden. Detta betyder att 
investeringar är ett utnyttjande av resurser som är framåtsyftande. (Bergknut, Elmgren och 
Hentzel, 1993) 
För att ett investeringsbeslut ska kunna motiveras måste de använda resurserna förväntas 
tillföra företaget och övriga inblandade intressenter ett värde som är större än resursernas 
nuvarande alternativutnyttjande, det vill säga det värde resurserna har vid bästa möjliga 
alternativanvändning. Att överväga ett investeringsbeslut innebär därför överväganden mellan 
möjligheter och önskningar idag och mera osäkra sådana i framtiden. Det innebär  
överväganden i förhållande till alternativa användningsmöjligheter för de resurser 
investeringen tar i anspråk. (Ibid)  
För Kinnevik och övriga investerare i Black Earth Farming innebär detta att de måste tro att 
investeringen i Ryskt jordbruk förväntas tillföra företaget ett större värde än dessa resurser är 
idag.  
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                                    Investeringsbeslut            

 

 

 
(Figur 3.1 Investeringsbeslutet är ett utnyttjande av resurser, som ska förvärkliga 
framtida mål, Bergknut, Elmgren och Hentzel 1993 sid. 15.)   

 
 
 

3.1.2 Investeringsmodeller 
Det finns många olika sätt att gå tillväga vid etablerande av företag och investeringar i andra 
länder. Två av de vanligaste sätten vid en nyetablering i Ryssland är Joint Ventures och 
direktinvesteringar. Joint Ventures är när två eller flera företag delar på kostnaderna av en 
investering, risker och vinster. Med direktinvesteringar menar man att ett företag går in med 
helt eller delvis eget riskkapital i ett nytt projekt (Jobber, 2001).  
Det finns huvudsakligen två sätt att gå tillväga vid en direktinvestering, det ena är att köpa 
befintliga lokaler/marker och därefter inrätta sin verksamhet. Det andra sättet är att gå 
”greenfield”, det vill säga bygga upp en helt ny verksamhet från noll. (Terterov, 2005) 
När det gäller jordbruksinvesteringar i Ryssland kan man anta att det främst är aktuellt för 
företag med någon form av tidigare erfarenhet av jordbruksverksamhet. Detta gäller som 
tidigare nämnts även Kinnevik som tidigare varit verksamma inom jordbruk både i Sverige 
och i Polen (www.kinnevik.se). Att utöka sitt verksamhetsområde till nya länder och därmed 
öka sin totala produktion och marknad innebär att man gör en expansionsinvestering 
(Bergknut, Elmgren och Hentzel, 1993). Generella motiven till en expansionsinvestering är 
enligt Bergknut, Elmgren och Hentzel (1993) följande. 

1. Man förväntar sig en gynnsam marknad. 
2. Man förväntar sig att i samband med expansion av produktionskapaciteten erhålla 

lägre produktionskostnader. 
3. Man känner att sin marknadsandel är hotad därför att konkurrenter har expanderat. 
4. Man vill upplösa trånga sektioner i sin verksamhet. 
5. Man befarar ökade priser på kapitalvaror i framtiden. 
6. Konkurrenter utbjuder förbättrade produkter. 
7. Dylika investeringar medför skatteförmåner.  

 
 

Organisation/ 
Struktur 

Resurser 
(Resursutnyttjande) 

Framtida mål 
(långsiktsplan.) 
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3.2 Nyetablering 
En nyetablering på en marknad kan ske genom nyskapande av företag men även genom 
uppköp av en befintlig verksamhet. Nyetableringar i en bransch genererar ofta nya resurser, 
kapacitet och marknadsandelar. (Porter, 1980) 
 

3.2.1 Etableringsstrategier  
Enligt Porter grundar sig de vanligaste strategierna vid etablering på olika idéer om att 
övervinna etableringshinder på ett ekonomiskt fördelaktigt vis. Vissa av dessa strategier kan 
enligt oss med framgång användas för en etablering inom ryskt jordbruk. Dessa idéer 
presenteras nedan: 
 
Sänkt produktionskostnad: Kan skapas genom att finna ett sätt att tillverka/leverera 
produkter/tjänster till lägre kostnader än övriga företag inom branschen. Detta kan skapas 
genom exempelvis en ny processteknologi, större skalfördelar eller bättre samordning med 
andra verksamheter. 
 
Erbjuda en generellt sett överlägsen produkt: erbjuda en produkt eller serviceinnovation som 
är överlägsen konkurrenternas, och därmed kan slå undan produktdifferentieringshindren. 
 
Upptäcka en ny nisch: hitta ett oupptäckt marknadssegment eller nisch med särpräglade krav 
som företaget kan uppfylla. Ett sådant steg gör att etableraren kan ta sig förbi redan 
existerande hinder inom produktdifferentieringen. 
 
Åka snålskjuts i distributionen: bygga en etableringsstrategi på etablerade relationer till 
distributionsledet, skapade genom egen verksamhet. (Porter, 1980) 
 

3.2.2 Etableringshinder 
 
Enligt Porter finns det flera olika etableringshinder att ta hänsyn då man etablerar på en 
marknad. Dessa hinder är i hög grad aktuella att ta i beaktning när det gäller att investera i 
Rysslands jordbruksmarker. Nedan följer en redovisning av dessa. 
 
Stordriftsfördelar: Om ett företag planerar att slå sig in på en marknad kan det finnas redan 
existerande etablerade företag som besitter stordriftsfördelar. Detta innebär att det exempelvis 
krävs mycket kapital eller stort humankapital för att kunna starta en verksamhet. Den nya 
aktören får då antingen gå in med mycket kapital eller humankapital för att försöka minimera 
konkurrentens stordriftsfördelar, eller acceptera den eventuella förlusten tills nyetableraren 
stabiliserat sig på marknaden.  
 
Produktdifferentiering: Porter menar att produktdifferentiering betyder att etablerade företag 
har varumärkesidentifikation och kundlojalitet, som härstammar från tidigare reklam, 
kundservice, skillnad i produkt eller att vara först in på en marknad. Differentiering skapar en 
inträdesbarriär genom att tvinga nyetablerare att investera stora summor för att ta befintlig 
kundlojalitet. Detta risktagande medför, till en början, ofta stora förluster och kan även ta lång 
tid. 
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Kapitalbehov: Behovet av att investera stora finansiella resurser ur konkurrenssynpunkt 
skapar en inträdesbarriär, framförallt om kapitalet skall investeras för ett risktagande, 
forskning och utveckling eller offentlig reklam. Detta för att det inte finns någon garanti för 
huruvida kapitalet kommer att kunna återbetalas eller inte. Kapital kan även vara nödvändigt 
för att kunna erbjuda kundkrediter eller för införskaffning av inventarier. 
 
Omställningskostnader: En inträdesbarriär skapas genom omställningskostnader, det vill säga 
engångskostnader som uppstår när man byter från den befintliga leverantören till en annan. 
Omställningskostnader innefattar bland annat utbildning, införskaffning av ny utrustning, 
kvalitetsprövning av den nya leverantören samt avvecklingskostnader. Om dessa kostnader är 
höga, måste den nya leverantören erbjuda en tillräcklig kostnadsminskning eller 
prestationsökning för att förändringen skall vara genomförbar. 
 
Tillgång till distributionskanaler: Enligt Porter är behovet av att kunna säkerställa 
distributionen för sin produkt en inträdesbarriär. Företaget måste komma överens om priser 
samt exempelvis lämna garanti för eventuell marknadsföring av produkten. Detta medför 
kostnader som i sin tur minskar förtjänsten. Dessa problem har inte ett företag som är 
etablerat och erkänt på en marknad med färdiga distributionskanaler. 
 
Kostnadsnackdelar oberoende av storlek: Porter konstaterar några exempel där etablerade 
företag kan ha kostnadsfördelar. Exempelvis kan de mest fördelaktiga samarbetspartnerna 
inom en bransch vara kontrakterade, som kan innebära att nyetablerare inte får tillgång till 
lika bra produkter.  

 
Myndighetspolicy: Regeringen kan begränsa eller till och med stänga inträdet till industrier 
med kontroller såsom licensavtal och begränsad tillgång till råmateriel. Andra barriärer kan 
vara miljörestriktioner och produktsäkerhet. (Porter, 1980) 
 

3.3 Etableringsvillkor i Ryssland 
Exportrådet menar att en majoritet av företagen som etablerat sig i Ryssland säger att 
lönsamheten är högre på den ryska marknaden jämfört med andra marknader och nästan 8 av 
10 företag bedömer tillväxtmöjligheterna i Ryssland som mycket goda. 
Exportrådet har i november 2004 gjort en studie i affärsklimat i Ryssland där de presenterar 
ett antal etableringsvillkor som man bör ha i åtanke när man som investerare skall slå sig in på 
den ryska marknaden. (www.exportradet.se) Studien grundar sig på en enkätundersökning 
som är gjord bland svenskrelaterade företag i Ryssland. Dessa villkor presenteras kortfattat 
här nedan. 
 

• Muntliga avtal finns inte som rättsbegrepp i Ryssland, därför ska skriftliga och mycket 
detaljerade avtal betraktas som norm. 

• De ryska förtullnings- och certifieringsprocesserna är byråkratiskt stelbenta och 
tidskrävande. Dock trädde en ny tullag i kraft 2004. denna kommer på sikt at förenkla 
förtullningen avsevärt. Lagen avser att minska den lokala tjänstemannens inflytande 
och godtycke. 

• Infrastrukturen i Ryssland är varierande i standard. Postgången får kritik och man 
rekommenderas att använda internationella transport- och budfirmor. Infrastrukturen 
för sjötrafiken kan förbättras men flygtransporterna fungerar väl. Fast telefoni fungerar 
bra i de större städerna. Även mobil telefoni samt Internet fungerar utmärkt enligt 
undersökning.  
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• Att med rätt hjälp hitta rätt kompetent personal upplevs inte som något större problem. 
Det låga löneläget gynnar dessutom tillverkande och producerande företag i Ryssland. 
Dock menar nästan hälften av alla tillfrågade företagen att ryska affärsmäns kunskaper 
i främmande språk måste förbättras, eftersom de idag utgör hinder för affärssamarbete. 

• Att få tag på information om andra företag och särskilt från ryska myndigheter, 
upplevs som mycket resurskrävande.  

• Majoriteten av de tillfrågade företagen upplever att brottslighet och dess påverkan på 
företagens verksamhet inte är speciellt stor. 

• Ett helägt dotterbolag är att föredra under den första fasen av verksamhet i Ryssland. 
Varje form av etablering i Ryssland har fördelar och nackdelar. Det är därför viktigt 
att etablering sker med noggranna förberedelser och stort engagemang. 
Etableringsprocessen kräver tid och noggrannhet, den kan vara besvärlig för många 
företag. Dessutom är visum regler för utlänningar mycket tidsödande. 
(www.exportradet.se) 

 
 

3.4 Investeringshinder i Ryssland 
Vi har hittat många olika faktorer som kan påverka en investering i Ryssland och då även i 
rysk jordbruksmark. Nedan ges en beskrivning av dessa hinder samt en även en kortfattad 
bakgrunds förklaring till respektive hinder. 
 

3.4.1 Kriminalitet och Korruption 
Den organiserade brottsligheten i öst och framför allt Ryssland är ett problemområde som står 
högt på den kriminalpolitiska dagordningen internationellt. Det finns en myt då det gäller 
maffian som en sammanhållen landsomfattande organisation. I Ryssland har ordet maffia i 
folkmun blivit en beteckning för många typer av verklig eller misstänkt brottslighet. 
Organiserad brottslighet är däremot en realitet som finns globalt. Brottsligheten var dold i 
Ryssland under Kommandoekonomin (Bagelius, 2006). Efter liberaliseringen blev den mer 
synlig och utvecklades både uppifrån och nerifrån i samhället. (Ibid) 
 
De politiska och ekonomiska ändringarna i Ryssland sedan början på 1990 talet har resulterat 
i att den polisiära styrkan har reducerats och att laglydigheten har minskat. Den organiserade 
brottsligheten i Ryssland har ökat markant sen upplösningen av Sovjet Unionen. Dessutom 
har den ryska och internationella pressen rapporterat om höga nivåer av officiell korruption 
samt mutning (Kompendium från Öhman fondkommission). Enligt vissa källor har 22.5 % av 
ryska entreprenörer tidigare domar för kriminella handlingar och var fjärde av dem har 
kontakter med den kriminella världen (Kuznetsov & Kuznetsova 2005). Samtidigt menar 
Bagelius (2003) att nya verksamheter i den framväxande marknadsekonomin ofta får 
stämpeln på sig som kriminell, korrupt eller maffia så fort det visar sig vara framgångsrika. 
Andra oetiska handlingar som ofta förekommer men kanske sällan rapporteras om är 
förskingring, utpressning, stölder, bombhot och mord (Ibid.).  
Aromaa som är forskningschef vid det Rättspolitiska Forskningsinstitutet i Helsingfors har 
genomfört flera undersökningar i Ryssland och menar att den ryska brottsligheten är 
organiserad i stora nätverk. Han hävdar också att den ekonomiska, politiska och kriminella 
makten i Ryssland smälter samman i en oskön blandning av otydliga nätverk på en högre nivå 
i samhället, en uppfattning som också framförts av andra forskare (Bagelius, 2003). 
En passande benämning för brottslighetens organisation i Ryssland kan vara distributiva 
allianser som kan ha en kortsiktig respektive en mer varaktig verksamhet. Distributiva 



 23

allianser kan omfatta allt ifrån grupper som tillskansar sig fördelar mer eller mindre kriminellt 
till organiserad brottslighet. Medlemmarna kommer från alla samhällsskikt vilket innebär att 
kommersiella aktörer i landet och från utlandet kan komma i öppen eller dold konfrontation 
med illegal verksamhet. Den som utsätts för den organiserade brottsligheten kan också delta i 
brott utan att känna till det. Medlemmarna i dessa allianser utnyttjar brister i samhället och 
tjänar pengar på det (Bagelius, 2003). 
Den kriminella verksamheten är som störst ute i landet och alltså inte i de stora städerna som 
man kan tro. För att komma överens med polisen och för att säkert kunna lita på ett samarbete 
med dem är nyckeln att ha god relation och kontakt med de lokala myndigheterna. Oftast är 
ett sådant samförstånd en självklarhet då investerare generellt tar plats där lokala 
administreringar är måna om att hjälpa upp den lokala ekonomin (Country Profile 2006). 
Den kriminella verksamheten i Ryssland har i allra högsta grad betydelse för analysen av 
svenska företags investeringsmöjligheter i Ryssland. 
 

3.4.2 Logistik och Infrastruktur 
I Moskva och St. Petersburg fungerar logistiken relativt bra och det finns en mängd 
transportföretag som man kan anlita vid behov av transporter. Ute i regionerna är det 
dessvärre sämre ställt med logistiken. Vägarna håller ofta en låg standard och klarar inte alltid 
tung trafik. Det finns dessutom få aktörer inom området. Järnvägsnätet är dock välutbyggt och 
ryska tåg är kända för att gå punktligt och enligt tidtabellen (Jones, Fallon & Golov 2000). 
Rysslands infrastruktur dateras till Sovjet tiden och har inte på något sätt blivit underhållen 
under de senaste årtiondena. Mest åtgångna är vägarna, kommunikations system och ström 
och el generatorer. Många av vägarna uppfyller inte ens det minsta kvalitetskravet. 
Regeringen i Ryssland har aktiva planer på att omorganisera nationens tåg, el och 
telefonsystem. En sådan omorganisation kan resultera i höjda avgifter och tullar samt att 
misslyckas med att generera den kapitalinvesteringen som behövs för att reparera, underhålla 
och förbättra dessa system (Kompendium från Öhman fondkommission).  
Försämringen av Rysslands infrastruktur skadar den nationella ekonomin, stör transporter av 
varor och andra tillgångar, lägger på kostnader för att driva företagsverksamhet i Ryssland 
och kan dessutom avbryta företag som planerar att investera i Ryssland (ibid.).   
 

3.4.3 Politiska hinder 
Sen 1980 talet har det före detta Sovjet unionens Socialist republikaner, inkluderat det ryska 
stadsförbundet, genomgått en påtaglig politisk omvandling från centralt styrd kommando 
ekonomi under kommunist styre till en blandad marknadsorienterad demokrati (kompendium 
från Öhmans fondkommission). Det finns inga garantier för att de politiska och ekonomiska 
reformerna som är nödvändiga för att slutföra den transformationen kommer att fortsätta. I 
nuläget är det ryska politiska systemet väldigt sårbart med tanke på befolkningens missnöje 
med reformerna, sociala och etniska oroligheter och ändringar i regeringen. Detta kan ha stora 
effekter på utländska företag och investerare eftersom det kan ske snabba förändringar. Den 
ryska regeringen har varit högst ostabil med tanke på att man har genomgått fem olika byten 
av premiärministrar sen mars 1998, President Boris Jeltsin avgång i december 1999 och 
efterföljande val av President Putin i mars 2000. Även om den politiska stabiliteten har 
förbättrats avsevärt sedan Putins val är de olika regeringsinstituten och relationerna dem 
emellan, samt de politiska ledarna som har format och implementerat dem föremål för en 
snabb förändring. En stor förändring i nuvarande policys när det gäller politiska eller 
ekonomiska reformer av regeringen kan ha en stor effekt på investerare i landet 
(Kompendium från Öhman fondkommission). 
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Ryssland är ett land med republiker, territorium, regioner, distrikt och självstyrande områden. 
Brist på consensus mellan lokala och regionala myndigheter och den ryska regeringen 
resulterar ofta i konflikter när det gäller antagande av en ny lagstiftning på olika nivåer, och 
detta i sin tur slutar ofta i politisk instabilitet. Bristen på consensus kan ha en negativ 
ekonomisk effekt på investerare och det kan dessutom ha en väsentlig ogynnsam effekt på 
priset på ett företags aktier. Dessutom har etniska, religiösa och historiska indelningar vid 
vissa tillfällen lätt till spänningar mellan grupperna och i vissa fall militära konflikter. Ryska 
militära och halvmilitära styrkor har även varit engagerade i Tjetjenien nyligen och de 
fortsätter att hålla kvar sina styrkor där. Man menar att detta bidrar till att våldet sprids eller i 
varje fall ökar vilket i sin tur kan ha betydelsefulla politiska konsekvenser. Dessa händelser 
kan ha en betydande effekt på investeringsmiljön i Ryssland (Ibid.). 
 
Många ryska företag har misslyckats med att betala ut hela löner på regelbunden basis och 
lönerna har inte heller kunnat hålla samma fart som de ökande levnadskostnaderna. Detta kan 
i framtiden leda till att det blir sociala oroligheter samt oroligheter bland arbetare. Detta 
faktum kan få politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser så som ett ökat stöd för en 
återuppkallad centraliserad myndighet, ökat våld och en ökad nationalism med restriktioner 
om huruvida främmande länder skall få vara involverade i den ryska ekonomin eller inte 
(Ibid.).  
 

3.4.4 Kontrakt /avtal och deras relevans 
Ådahl och Anisimov (2000) understyrker verkligen vikten av att se upp med hur avtal sluts. 
De menar att ett handslag i regel inte räcker som garanti i något sammanhang utan allt måste 
ned på papper och därför behövs också juridisk sakkunskap. Vidare upplyser de om att 
detsamma tyvärr ej gäller för vad du själv som västerlänning säger, där räcker ett förslag eller 
påstående ofta för att den ryska parten ska börja räkna på det som ett faktum. Just eftersom att 
förtroendet för många västerländska affärsmän är stort är det klokt att vara mycket försiktig 
med muntliga löften (Ådahl och Anisimov, 2000). Muntliga avtal finns inte som juridiskt 
begrepp i Ryssland och är följaktligen ingenting värda inom avtalsrätten. Det muntliga avtalet 
är enbart vägledande. Innan man tar ett steg som kostar pengar med den ryska partnern, ska 
man se till att ha skriftliga avtal. Dessa skriftliga avtal ska vara mycket tydliga och detaljerade 
då man bör vara beredd på att det kommer granskas noga och tolkas bokstavligen. 
(Exportrådets studie i affärsklimat www.exportradet.se)  
Bagelius (2003) skriver i sin avhandlig att ett resultat av att ej skriva kontrakt är att 
betalningar uteblir vilket ofta resulterar i att leveranser upphör.  De sociala mekanismerna och 
de personliga relationerna har en stor betydelse i regleringen av eventuella tvister som kan 
uppkomma om kontrakt bryts eller överhuvudtaget ej existerar. Det är inte ovanligt att den 
kränkta parten sprider information om motparten till andra företag och myndigheter. 
(Bagelius, 2003) 
Vidare menar Bagelius (2003) att de skriftliga avtalen kan ha en funktion som ett ramverk 
eller ett instrument för vad som parterna skall komma överens om. I de skriftliga kontrakten 
kan parterna i förväg identifiera ett innehåll för sina förpliktelser, sätta gränser för sina 
åtaganden och bestämma standards och former för reglering av avvikelser. De skriftliga 
kontrakten skapar ordning. De kan betraktas som ett protokoll, en påminnelse, över vad 
parterna har kommit överens om i sina förhandlingar och kan tas fram när reglerna inte följs. 
Kontrakten kan även användas för att minska riskerna för att den andra parten skall kunna 
utnyttja kryphål. Dessa skriftliga kontrakt kan underlätta mycket för aktörer från olika 
kulturer att tillsammans förhandla fram ett ömsesidigt åtagande. I många kulturer kan 
dessutom skriftliga avtal vara en formell förutsättning för att vissa samarbeten skall komma 
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till stånd. För utländska företag som gör affärer i öst och framförallt Ryssland är det viktigt att 
utforma avtalen så att de minskar utrymme som ger lokala motparter möjligheter att hitta 
kryphål (Bagelius, 2003).  
 

3.4.5 Nätverk, kontakter och relationer 
Ådahl och Anisimov (2000) menar att oavsett om en investerare köper in sig i ett befintligt 
ryskt företag eller startar ett helt nytt så innefattar det självklart en lång rad av kontakter med 
myndigheter och andra ryska företag. Många av de ansvariga i dessa andra organisationer har 
samma bakgrund i statliga företag och myndigheter, de känner ofta varandra, de som är något 
äldre har varit del av den gamla planekonomin med dess märkliga lagar och har därför inte 
alltid samma motiv som hade varit naturligt i ett västerländskt företag. Det är därför mycket 
sällan som investerare till en början förstår hur relationerna mellan det egna företaget och 
myndigheter, distributörer, underleverantörer och konkurrenter egentligen fungerar (Ådahl 
och Anisimov, 2000). Om relationerna med någon av dessa aktörer inte fungerar från början 
kan lätt tvister uppstå som då ska behandlas av Rysslands bräckliga och ibland 
lättkorrumperade rättssystem (Ådahl och Anisimov, 2000). Bagelius (2003) menar att 
personliga relationer kan överbrygga skillnader i juridiska traditioner mellan Öst och Väst och 
att det förtroende som genereras i utbyten och relationer hjälper till att institutionalisera 
beteenden i informella spelregler mellan personer och företag och minskar osäkerheten. 
Personliga relationer kan också kompensera för brister i lokala verkställighetsmekanismer och 
för obalanser mellan de formella regelverken och de resurser som finns för att verkställa dessa 
i Öst (Bagelius, 2003). I Öst finns mutade domare, poliser och kronofogdar. Personliga 
relationer gör att man kan tillämpa självreglerade mekanismer vid tvister i stället för att anlita 
domstolar och medling genom tredje man. Ett stort nätverk av personliga relationer blir en 
konkurrensfördel då lokal lagstiftning och verkställighetsmekanismer går i otakt (Bagelius, 
2003). Vid tolkning av avtal kan personliga relationer minska skillnader mellan Öst och Väst. 
Detta kan göras genom att i personlig ömsesidig kontakt klargöra begrepp, villkor och 
avstämningar av mellanhavanden innan åtaganden etableras (Bagelius, 2003). Personliga 
relationer kan även minska ett potentiellt inflytande från organiserad brottslighet, kriminella 
grupper och dolda distributiva allianser genom att skapa relationer med inflytelserika 
individer i Öst (Bagelius, 2003).  
Behovet av att skapa bra kontakter med nyckelpersoner på ett tidigt stadium i en 
investeringsprocess är av stor vikt, dessa nyckelpersoner är inte stadsledningen i Kreml utan 
personer på lokal nivå. Lyckas man etablera ett starkt förhållande till myndigheter och 
affärspartner kan den ryska sidan visa sig vara oväntat lojal och tålig (Ådahl och Anisimov, 
2000).  
 

3.4.6 Konkurrens 
Den ryska marknaden bjuder på stora möjligheter. Marknaden är ung, vilket möjliggör 
enorma öppningar både för existerande produkter och tjänster men också för nya lösningar. 
Konkurrensen generellt i Ryssland är relativt måttlig och den framtida potentialen är enorm 
(Exportrådet, 2005). Dock är konkurrens på lika villkor för utländska och lokala företag något 
man inte alltid kan ta för givet. Distributiva dolda allianser, även i form av organiserad 
brottslighet, kan minska konkurrensen och försvåra för utländska företag (Bagelius, 2003).  
Konkurrensen på Ryska jordbruksmarknaden väntas dock öka närmsta åren, dels från andra 
internationella företag, men också från Ryska, både statligt och privat ägda företag. 
Samarbeten kan komma att uppstå i framtiden mellan större internationella jordbruksföretag 
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och lokala aktörer, vilket kan medföra prispress och barriärer både finansiellt och 
kunskapsmässigt (Kompendium från Öhman fondkommission).  
 

3.4.7 Statliga föreskrifter, lagar och regler 
I Sverige finns det idag en mycket utbredd uppfattning om att det juridiska systemet i 
Ryssland är i fullständigt kaos. Det lagstiftningsarbete som pågått ända sedan Sovjetunionens 
upplösning och som nu i större utsträckning vinner inflytande i det ryska samhället har enligt 
Malmlöf tyvärr uppmärksammats allt för lite (Malmlöf, 2003). Redan 1993 antogs vid sidan 
av den nya konstitutionen även en ny tullbalk, som i stora drag överensstämmer med den 
svenska (www.exportradet.se). I motsats till detta påpekar Fischer (2000) att tullen kan bli ett 
problem som kan stjälpa en hel verksamhet. Tullen upplevs ofta som långsam, kostsam och 
med frustrerande rutiner som påverkar alla som för in och ut gods i landet. (Ficher, 2006) 
I skattebalken som härrör från 1998 fastställs vilka regler som gäller för betalning av moms, 
inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Det finns alltså idag ett någorlunda  heltäckande spelfält 
som står till investerares förfogande (Malmlöf, 2003).  
Den moderna civilrätten i Ryssland är utformad efter europeiska förebilder, det är därför inte 
alltför svårt för en svensk affärsman eller jurist att orientera sig i det ryska rättssystemet. Ur 
svensk synvinkel är dock ryska myndigheter oerhört byråkratiska och har ett extremt intresse 
för detaljer. (Ibid) 
Ådahl och Anisimov (2000) menar på att affärer kan stupa på absurda krav på tillstånd för 
sådant som brandsäkerhet, miljökrav och hygien, trots att andra oinspekterade ryska företag i 
samma bransch ofta ligger långt efter på just de punkterna. Det är just denna mångfald av 
regler som leder till erbjudanden om att ”påskynda” processen från skrupelfria byråkrater, 
men man ska inte tro att det bara därför går att smita undan reglerna. Allt måste godkännas 
och behandlas på ett formellt riktigt, om än i realiteten absurt sätt (Ådahl och Anisimov, 
2000).  
Ett annat stort problem med ryska lagar och regler är att de ibland strider emot och överlappar 
varandra samt att domare och domstolar saknar erfarenhet när det gäller att tolka de nya 
lagarna (Kompendium från Öhman fondkommission). Lagen om att behöva rapportera 
bedrägeri har nyligen antagits i Ryssland men de flesta ryska företag och managers är inte 
vana vid sådana restriktioner. Konceptet att behöva avslöja eller ”sätta dit” chefer är helt nytt i 
Ryssland, vilket kan skapa problem (Ibid.).  
Den snabba omställningen från kommandoekonomi till marknadsekonomi resulterade enligt 
Bagelius (2003) i att formella och informella regelverk kom i otakt. Gapet mellan de formella 
och informella regelverken skapade en stor osäkerhet. Ryssland är dessutom ett Mecka för 
byråkrati och formalia, vilket resulterar i långa handläggningstider eller bestraffningar om 
utländska aktörer inte följer regelverken eller begår misstag (Bagelius, 2003).  
Att se till att alltid betala skatter är väldigt viktig för utländska investerare. Skattepolisen i 
Ryssland är nämligen en av de mest hänsynslösa myndigheterna. Den som betalar skatt inom 
lagens råmärken kan lita på myndigheternas skydd, men den som ser ut att smita från skatt 
kan snabbt förlora polisens och myndigheternas skydd från både brottslighet och byråkratisk 
klåfingrighet (Ådahl och Anisimov, 2000). 
Den som funderar på att starta ett bolag i Ryssland bör förbereda sig på att registreringen av 
bolaget kan ta flera månader innan alla dokument är klara. När bolaget väl är registrerat 
kommer det redan från start att krävas utbildad rysk personal för att se till så att all bokföring 
sköts korrekt (Malmlöf, 2003). 
 
För att på ett säkert sätt kunna förutspå framtida vinster efter en investering är det en 
förutsättning att man kan lita på att skattesystemet fungerar och att det inte kommer att ske 
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drastiska förändringar. Enligt Investment Climate Investment Overview (2006) är detta i 
Ryssland inte någon självklarhet, vilket vållat problem för utländska investerare. Investerare 
har haft det svårt på grund av den stora skattebördan och avsaknaden av struktur i 
skatteregimen. Ett stort problem är att relativt få kostnader är avdragsgilla, detta trots att 
regeringen lovat utländska investerare att avdrag ska få göras på vissa kostnader, så som 
marknadsföring och representation. Det faktum att många ryska företag i stor utsträckning 
undviker att betala skatt medför att skattebördan ytterligare ökar för utländska företag, vilka 
också blir hårdare kontrollerade än de inhemska aktörerna. Straffen för fusk är att hårda 
företags konton relativt lätt och fort kan frysas, något som kan vara mycket problematiskt då 
skattemyndigheten inte gör någon skillnad vid bestraffning mellan misstag och försök till 
kriminell handling. Den ryska statens misslyckande i att på ett effektivt sätt driva in skatt har 
resulterat i att man för att öka skatteintäkter till staten, kontinuerligt har infört nya skatter. 
(Investment Climate Investment Overview, 2006). 
Enligt Radaev (2001) har det största hindret för utvecklingen av företagsverksamhet i 
Ryssland varit just skattesystemet där det i extrema fall handlat om en skatt på 100 % av 
vinsten, men även otydliga lagar och regler. En ny skattelagstiftning som infördes år 2000 har 
gjort förhållandena betydligt bättre för företagen vad det gäller tydlighet om vilka regler som 
gäller, nu ligger skatten på mellan 20- 25 % beroende på vilken region det handlar om. 
(Radaev, 2001) 
  

3.4.8 Personal 
Fischer (2000) konstaterar att under Sovjettiden kunde utländska företag ej anställa rysk 
personal, all verksamhet skedde då genom en rysk mellan organisation. Idag ser situationen 
helt annorlunda ut då utländska företag kan anställa rysk personal på exakt samma villkor som 
ett ryskt företag. Dessutom är lagverket som reglerar en anställds förhållande till sin 
arbetsgivare klart och ganska detaljreglerat. (Ficher, 2000) 
Det finns enligt Ådahl och Anisimov (2000) oerhört mycket välutbildade och talangfulla 
människor i Ryssland. Men precis som i andra stora byråkratiska organisationer i Väst fanns i 
planekonomin en tendens att inte dela med sig av viktig information och inte arbeta effektivt i 
grupp. På grund av detta så kommer ordergivning från en västlig chef aldrig att tvinga fram 
den avgörande informationen som den ryska personalen sitter inne med och sedan kommer 
hon eller han inte förstå hur man skall utnyttja informationen (Ådahl och Anisimov, 2000). 
Om man däremot ger de lokala cheferna och nyckelpersonerna tillräckligt med självförtroende 
och incitament nog att själva lösa problem kan de ofta utvecklas oerhört snabbt. Därmed kan 
den ryska personalen anpassa de västerländska företagsmodellerna till den ryska verkligheten, 
vilket är en förutsättning för att det ska fungera i Ryssland (Ibid). 
Enligt de företag som Ådahl och Anisimov (2000) studerat visade det sig också att de företag 
som betalat sin personal något över snittet och de som gett cheferna incitament via till 
exempel delägarskap också fått betydligt högre lojalitet, effektivitet och mindre personal 
problem (Ibid).  
Att attrahera och behålla kunnig personal till att bedriva jordbruk i Ryssland kan vara ett 
problem. Detta beror på att det inte finns så många personer med tillräcklig erfarenhet, och att 
de som finns redan kan vara upptagna på andra gårdar (Kompendium från Öhman 
fondkommission). Bagelius (2003) menar, i kontrast till Ådahl och Anisimov, att det finns 
brist på personer med kunnande inom marknad, finansiering, juridik och administration. 
Personer som inte hunnit få sin utbildning på de nystartade internationellt inriktade 
högskolorna i Ryssland saknar i allmänhet en djupare förståelse för de nya kraven och 
villkoren i en marknadsekonomi (Bagelius, 2003). 
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3.4.9 Rysslands ekonomiska läge och framtid 
Vid större investeringar i ett land som Ryssland är investerarna ofta mycket beroende av det 
ekonomiska klimatet som råder i landet generellt. Vid en investering i Ryskt jordbruk är det 
med andra ord viktigt att känna till landets ekonomiska bakgrund för att därigenom försöka få 
en bild av hur det ekonomiska läget kan komma att förändras i framtiden. Ryssland har 
tidigare drabbats av finansiella kriser, något som om det upprepas, kan vara mycket negativt 
för den tänkta investeringen. För att kunna bedöma landets framtida utveckling krävs kunskap 
om hur förändringen sett ut under de senaste åren. Nedan följer en beskrivning av de 
ekonomiska förändringar som skett efter bankkrisen 1999.  
 
I takt med politiska reformer har den Ryska staten försökt implementera policys gällande 
ekonomisk stabilitet. Dessa har innefattat liberaliserande av priser, privatiserande av statligt 
ägda tillgångar, reformation av system gällande skatt och bankväsende samt introduktion av 
system som möjliggör en marknadsekonomi samt ägande och agerande för utländska företag. 
Även om detta är tecken på att utvecklingen går åt rätt håll har Ryssland drabbats av många 
kriser sedan slutet av 90-talet och även om läget stabiliserats de senaste två och ett halvt åren, 
finns det inga garantier för att vi kommer att se en fortsatt ekonomisk tillväxt och stabilitet. 
Det är osäkert om staten kommer att fortsätta implementera policys och även om de försöker 
att göra det, är det inte säkert att de lyckas (Kompendium från Öhman fondkommission).  
I augusti 1998 drabbades den ryska ekonomin av den allvarligaste krisen sedan reformerna 
inledes 1992. Krisen var en följd av flera, för Ryssland, externa chocker i form av fallande 
världsmarknadspriser på olja och andra råvaror samt ett ökat kapitalutflöde (Exportrådet, 
2005). I februari 1993 började regeringen försöka finansiera budgetunderskottet genom att ge 
ut statsskuldsväxlar, så kallade GKO (wikipedia.org, 2006). Detta medförde till en början att 
inflationen minskade, men resulterade också i att många hellre investerade kapital i GKO med 
högre avkastning än vad som förväntades av de ryska företagen. Investeringsklimatet 
påverkades också negativt av brist på strukturella reformer, oklara regler och politisk 
instabilitet. Efter krisen har man vidtagit åtgärder för att öka de statliga budgetintäkterna och 
minska utflödet av inhemskt kapital. Ett statligt monopol på tillverkning och försäljning av 
råsprit infördes, för att bättre kunna beskatta försäljningen av vodka. Vidare infördes 
exporttullar på ett antal råvaror och halvfabrikat, bland annat på olja, oljeprodukter, gas, 
metaller och pappersvaror. Under 1999 höjdes även punktskatterna på alkohol, bensin och 
tobak. (www.exportradet.se)  
Den finansiella krisen medförde att rubeln devalverades kraftigt vilket i sin tur förbättrade 
konkurrenskraften för den inhemska industrin och den ekonomiska utvecklingen har börjat ta 
rejäl fart igen. Efter 1999 har exporten, medellönen, valutareserven och landets BNP ökat 
ordentligt för varje år (Exportrådet, 2005). Den årliga tillväxten har ökat med nästan 7 procent 
per år, mycket tackvare ett ökat oljepris och den relativt lågt värderade rubeln, men också 
tackvare ökade investeringar och en konsumentdriven efterfrågan. Tack vare den stora 
oljeexporten har Ryssland lyckats öka de utländska reserverna från endast 18 miljarder till 80 
miljarder dollar. Denna framgång i kombination med seriösa försök till reformer från 
regeringens sida, har medfört ett ökat affärs och investeringsförtroende för den ryska 
ekonomin. Nackdelen är att 80 procent av landets export kommer ifrån olja, naturgas och 
metaller, vilket gör ekonomin mycket känslig för förändringar av världs priser inom dessa 
områden.  Landet lider även generellt sett av en mycket nedgången och gammalmodig 
produktion som måste bytas ut för att tillverkningen på allvar ska ta fart (Investment climate, 
investment overview, 2006).  
Trots att Rysslands utveckling varit god efter krisen 1998 har landet drabbats av ytterligare 
motgångar på vägen. Under 2004 upplevde landet ännu en bankkris, med följden att flera 
medelstora banker tvingades i konkurs. Hushållen plockade ut 10 procent av sina 
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bankreserver, vilket motsvarar närmare 40 miljarder kronor (di.se, 2004-07-08, Cecilia 
Aronsson).  
Trots den krokiga vägen har den senaste tiden sett mycket ljust ut för den ekonomiska 
utvecklingen. Under 2005 steg Moskvabörsen med 83 procent och under de fyra första 
månaderna under 2006 steg börsen ytterligare drygt 40 procent (di.se, 2006-04-18, Rolf 
Hansson). Av de, under 2006, tio bästa svenskregistrerade fonderna är fem stycken inriktade 
på Ryssland och trots denna kraftiga uppgång är Ryssland, på sikt, fortfarande en god 
investering enligt flera analytiker (di.se, 2006-05-03, Björn Hedensjö). Den amerikanska 
investmentbanken Goldman Sachs spår i sin rapport ”Dreaming with BRICs: the path to 
2050” att Rysslands ekonomi kommer att passera Tysklands 2028 och därmed bli störst i 
Europa. Vidare tror de att Italien kommer att passeras redan 2018, Frankrike 2024 och 
Storbritannien 2027 (realtid.se, 2006-05-03, Ryssland rikast i Europa 2028).    
 

3.5 Summering av referensram 
Det som tagits upp i detta kapitel är det vi finner mest relevant inom ämnet investeringshinder 
i rysk jordbruksmark. 
Materialet i detta kapitel kommer att ligga till grund för nästa kapitel då vi utifrån denna 
referensram har ställt frågor till respondenterna. Vi har låtit varje respondent berätta om vad 
de tror angående de nio hinder/risker som presenterats ovan. Detta kapitel ligger också till 
grund för analysen som kommer att bygga på dels en jämförelse mellan denna teoretiska 
referensram och det empiriska materialet och dels en jämförelse respondenterna emellan.   
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4 Resultatredovisning 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska undersökning. Här redovisas hur 
respondenterna svarat på de frågor vi ställt. Frågor som ställts har varit kopplade till de 
hinder som presenterades i referensramen. För att redovisningen av resultatet ska bli så 
tydlig som möjligt kommer vi att använda samma upplägg som i föregående kapitel. Denna 
del av uppsatsen kommer att ligga till grund för analysen, där vi kommer att testa om den 
teori som presenterats stämmer med resultatet från den empiriska undersökningen. 
I kapitlet kommer tre intervjuer att presenteras. Den första är med Henrik Persson som är 
analytiker på Kinnevik. Nästa är med Sture Gustafsson, VD på Sveriges Mellersta Lantbruks 
AB och tillsist en intervju med Daniel Johansson som är Rysslandshandläggare för ekonomi, 
handel och främjande på utrikesdepartementet och sakkunnig om Ryssland.  
Samtliga rubriker syftar till frågor som ställts till respondenterna. Vi har frågat 
respondenterna om vad de anser angående respektive rubrik och även bett dem lägga till 
ytterligare aspekter av vikt. Vår intervjumall hittas i bilaga 1. 
 

4.1 Intervju med Henrik Persson 
Henrik Persson är analytiker på Kinnevik och ansvarar för Kinneviks nya 
riskkapitalverksamhet Black Earth Farming (BEF). Han sitter dessutom med i styrelsen för 
BEF. I Dagens Industri skriver man så här angående investeringen i rysk jordbruksmark: 
”Kinnevik tillför en viktig erfarenhet av att bedriva jordbruk i Sverige och Polen. Deras 
kompetens är väldigt värdefull”  
Med dessa ord tyckte vi att det var av stor nytta att intervjua Henrik angående de frågor vi 
söker svar på samt angående de problem och risker vi har kunnat hitta.  
Rubrikerna nedan syftar till de frågor som ställts respondenten och nedanstående fakta 
kommer enbart från Henrik Persson.  
 

4.1.1 Kriminalitet och Korruption 
Henrik Persson är väl medveten om att Ryssland har en stämpel som ett land med mycket hög 
kriminalitet och en stor utbredning av korruption. Men samtidigt säger han att Ryssland inte 
är så mycket ”gangsterekonomi” som man kan tro. Utav erfarenheter påstår han att så länge 
man har tydliga avtal på alla håll så är risken för att råka illa ut ganska liten.  
Henrik menar att så fort det börjar bli pengar i en verksamhet, börjar det ofta snackas mycket 
om att det kan bero på korruption eller kriminalitet. Problemet kan ju då bli att det är någon 
som vill ta del av vinsten. I Ryssland kan de ske genom att de lägger på någon ny skatt, att 
man blir mutad eller någon form av ny reglering. Henrik tror att man som investerare i 
Ryssland och inom ryskt jordbruk säkerligen kommer att stöta på sådana problem men i så 
fall längre fram i tiden, Kinnevik som nu är i ett tidigt läge i investeringsprocessen har 
däremot inte märkt av något sådant ännu. Att den kriminella verksamheten är som störst ute i 
landet och inte i de stora städerna är något som drabbar investerare i jordbruksmark. Nyckeln 
här är enligt Henrik att ha god relation och kontakt med den lokala befolkningen och med de 
lokala myndigheterna. Henrik menar att det gäller att hela tiden uppträda på ett respektabelt 
och ansvarsfullt sätt och att vara öppna mot de lokala människorna och arbeta mycket med 
dem. På så sätt känner de sig inte illa behandlade. Henrik upplever dessutom att det finns 
väldigt få exempel där internationella bolag har blivit illa åtgångna. Henrik menar också att ett 
samförstånd mellan myndigheter, lokalbefolkning och investerare ofta är en självklarhet 



 31

eftersom det kan leda till att hjälpa upp den lokala ekonomin. Respondenten säger att det finns 
ett otroligt stort intresse hos myndigheterna i dessa områden för att faktiskt få igång ett 
brukbart jordbruk eftersom att det just nu är en enorm misär i dessa regioner. Mycket av 
Rysslands utveckling har skett i de stora städerna men på landsbygden lever man fortfarande 
väldigt fattigt, menar Henrik. 
 

4.1.2 Logistik och Infrastruktur 
Att logistik och infrastruktur inte fungerar särskilt bra på landsbygden är ett faktum enligt 
Henrik Persson. Han menar att det finns olika nivåer av infrastruktur. Dels för att nå 
marknader, typ vägar, järnvägar och flygplatser, en så kallad bas infrastruktur. Det finns också 
infrastruktur för gårdarna där man skall producera så som depåer, lador och allt annat som 
behövs för att det ska fungera, så kallad lokal infrastruktur. Att bas infrastrukturen är i dåligt 
skick, det vill säga inte i västerländsk standard, är ett stort problem menar Henrik. Men 
samtidigt är det ingenting som man som aktör på marknaden själv kan påverka utan det är mer 
nationella nätverk och federala myndigheter i Ryssland som är ansvariga för det. Den lokala 
infrastrukturen kan man dock själv som investerare påverka menar Henrik. Har man goda 
förkunskaper om vad som behövs så är detta inget problem. Respondenten tar även upp en 
tredje nivå av infrastruktur och det är tjänster som service, bensin, reservdelar och kunskap. 
Denna nivå är av infrastruktur är mycket viktigt att den fungerar. Henrik tar en lastbils 
distributör som exempel, de har ju hela nätverk som gör att om du köper tex. en Scania lastbil 
så kan du serva den genom hela din resa från låt oss säga Stockholm till Spanien. Då har du 
dessutom betalt för att kunna utnyttja lastbilen på ett väldigt effektivt sätt. Samma sak är det 
när det gäller jordbruk, maskinerna är en väldigt stor del av kapitalinvesteringen så då gäller 
det att hela tiden kunna ha dem igång och brukbara. Henrik Persson hävdar att dessa tre olika 
nivåer av infrastruktur är en av de viktigaste bitarna som måste fungera i en 
investeringsprocess inom ryskt jordbruk. 
 

4.1.3 Politiska risker 
Respondenten Henrik Persson upplever den politiska förändringen i Ryssland som väldigt 
stark och att en kontinuerlig tillväxt och förbättring håller på att ske. Han menar att de 
kommer från en helt annan nivå än vad vi är på politiskt sätt. Men och andra sidan händer 
otroligt mycket rätt snabbt i Ryssland. Henrik menar att det inte finns några garantier för att 
de politiska och ekonomiska reformerna kommer att fortsätta att förändras till det bättre, men 
menar att hittills ser framtiden ganska ljus ut. 
 

4.1.4 Kontrakt / avtal och deras relevans 
Respondenten Henrik Persson menar att tillsammans med infrastrukturen är avtal och kontrakt 
den viktigaste biten i investeringsprocessen. Han säger att det gäller att ha tydliga avtal, på ett 
legalt läge. Det gäller att ha ett hyfsat skydd juridiskt och detta skaffar man sig via avtal. 
Vidare menar Henrik att historiskt sätt så har de flesta företagen i Ryssland klarat sig bra så 
länge de har haft tydliga kontrakt. Det finns några enstaka fall då det inte har fungerat att lita 
på avtal och rättssystem men då har de varit kopplade till privata politiska kampanjer. 
Henrik Persson säger att en bra kontakt med de lokala aktörerna är viktigt för investerare. 
Men trots att man har denna kontakt finns det stor risk att avtal inte hålls, att man inte erhåller 
betalning eller att saker inte levereras när de ska. Henrik hävdar att detta är problem som man 
stöter på i början när kontaktnäten inte är uppbyggda, mycket kommer senare att byggas på 
exklusiva avtal. 
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4.1.5 Nätverk, kontakter och relationer 
Att nätverk, kontakter och relationer är viktiga faktorer när det gäller investeringsplaner i 
Ryssland och dess jordbruk är självklart för respondenten. Han menar att hittills finns det 
några andra som har köpt mark i Ryssland och för dem har det gått bra. Samtidigt säger 
Henrik att det är en lång process man går igenom för att skapa dessa kontakter och relationer. 
När det gäller jordbruksmarken är det inte som att köpa en aktie på svenska börsen, då du äger 
din aktie, utan här är det en mycket mer långsiktig process man går igenom för att skapa 
förtroende hos myndigheterna för att tillsist få köpa marken menar respondenten. Henrik 
redogör för hur man först går in och brukar jorden via ett leaseavtal, man ”lånar” jorden och 
övar på den, och det är det första steget, detta kräver myndigheterna för att visa att man är en 
seriös spelare. Efter det kan du få rätt att mäta upp jorden, registrera jorden och sedan kan 
leasetagaren köpa jordlotterna om du har bevisat att du faktiskt kan bruka den. Det är här den 
största risken ligger, att inte få ett direkt ägande av marken efter det att provperioden är över 
menar Henrik. 
Man tar affären via lokala myndigheter som oftast har ett ganska stort intresse i att få igång 
verksamheterna då de gynnar den lokala ekonomin.  
Henrik Persson menar att goda kontakter och relationer med lokalbefolkningen är en viktig 
del i investeringsprocessen, och så länge man uppträder på ett respektabelt sätt kommer man 
troligtvis att bli uppskattad. När Kinnevik letade områden och lotter att köpa visade det sig att 
de blev mycket väl mottagna. Visade de intresse för att köpa en jordbrukslott var det inte 
ovanligt att nästa man kom och ville sälja sin bit. Henrik fortsätter och berättar att det tragiska 
är att en del byter sin lott bara för att få lite mat så de kan klara förnödenheterna, en del äldre 
människor byter till och med sin lott för att kunna få gravplatser så att de inte blir kastade på 
skroten, det är en enorm misär på den lägre nivån.  
Respondenten nämner även att markägarna givetvis sitter på ett värde men att de säkert 
behöver två tredjedelar till av det värdet i kontantinvestering bara för att kunna bruka marken. 
Alltså är marken för dem egentligen värdelös men för köparen har den ett större värde. Detta 
faktum gör att utländska aktörer blir vänligt bemötta av lokalbefolkningen då de kan tjäna 
pengar på att deras marker blir uppköpta menar Henrik. 
 

4.1.6 Konkurrens 
Angående konkurrens hävdar respondenten att det kommer att finnas mycket lokala aktörer 
som seriöst letar efter land, redan nu finns det ca 10-20 bolag som har visat intresse. Henrik 
menar att markerna snabbt kommer att gå åt så det gäller att vara framme i god tid. 
Han hävdar att man måste ta ett steg bakåt också, för att se konkurrensen som en 
världsmarknad, att gå mer in på världsmarknadsprodukter. Viktigt är också att tänka på hur 
klimatet ser ut på respektive landyta menar respondenten. Jämför man med Sverige där man 
producerar mycket vete till exempel så kanske det passar mycket bättre för det svenska 
klimatet. Men i Ryssland är det torrt och varmt så där passar andra grödor bättre. Vidare säger 
Henrik att en bra idé är att driva ett stort internationellt jordbruk och gå in på stora grödor som 
har en stor världsmarknad med stor efterfrågan. Då blir konkurrensen med andra ord 
världsmarknaden, och lite beroende på hur tullar och export och import regler ser ut så är det 
ju ändå världsmarknaden som avgör fortsätter Henrik Persson.  
Respondenten är övertygad om att med tanke på att marken är så billig och givet att det är så 
mycket kapital i rörelse i Ryssland så kommer de som går in på den ryska 
jordbruksmarknaden gå in med rätt stor omfattning. Henrik tror att det kommer bli tuffare för 
de europeiska småjordbruken när Rysslands jordbruksverksamhet kommer igång på riktigt. 
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Han tror även att effektiviteten i hur man kommer driva sina jordbruk kommer vara 
avgörande i frågan om konkurrens. Viktiga frågor är hur man skall driva jordbruket och hur 
man kan driva det lönsamt. Man måste kunna balansera den lokala kännedomen med att 
faktiskt ha ett väldigt professionellt jordbrukskunnande, det kan vara den stora utmaningen 
menar han.   
 

4.1.7 Statliga föreskrifter, lagar och regler 
Henrik Persson är mycket medveten om att det plötsligt kan påförs en ny lag eller en ny skatt i 
Ryssland men menar att det inte finns så mycket man kan göra åt det. Självklart ska man hålla 
på sina egna etiska regler, vissa saker bör man absolut inte gå med på. Men påförs det en ny 
skatt i landet som enligt lag är bestämd så är det inget man kan göra åt det. Trots detta finns 
det ett stort potential i att kunna producera livligt i de här länderna givet att 
kapitalkostnaderna är så mycket lägre för att landet är så otroligt billigt menar Henrik. 
För att slippa dubbelbeskattning på vinsterna har bland annat Black Earth Farming registrerat 
sitt bolag i Jersey som via ett Cypriotiskt bolag äger ryska dotterbolag. Henrik menar att det är 
ett slags diamant nätverk av ryska bolag som äger varandra för att komma undan 
dubbelbeskattningen. Dessa sätt har enligt Henrik Persson testats många gånger i domstolen 
och det har alltid gått bra. Återigen påstår Henrik att det finns få bolag som har blivit illa 
åtgångna på grund av detta. 
 

4.1.8 Personal 
Henrik Persson menar att det kan vara svårt att attrahera och behålla kunnig personal till att 
bedriva jordbruk i Ryssland. Han menar också att problemet ligger i att hitta folk i Ryssland 
som är kunniga inom jordbruk och som har kunskapen någorlunda färskt. Med tanke på att 
jordbruket har legat nere i flera decennier så är dem som har kunskap om jordbrukande 
ganska gamla och de yngre som har kunnighet inom området använder sig ofta av de äldre 
traditionernas tillvägagångssätt menar Henrik. En annan viktig aspekt är att man helst vill ha 
personal som kan ryska. Henrik Persson berättar att BEF hittills har rekryterat folk från 
argentinska jordbruk med tanke på att de vet hur det är att driva stora jordbruk, nackdelen 
med att värva folk från andra länder är dock att de inte kan någonting om Ryssland. Vidare 
säger Henrik att det alltid är bra att rekrytera folk man känner till med tanke på att det är 
vanligt med korruption, ryktesspridningar och liknade i Ryssland.  
Kunskap behövs det verkligen mer av, idag har man en situation där ryssland kanske är det 
land i Europa som har mest jordbruksmark per capita men som fortfarande importerar 55 % 
av alla sina jordbruksbehov säger Henrik. Detta beror mycket på avsaknaden av kunskap. Det 
är en fruktansvärd situation, fattigdomen i dessa områden är enorm och det finns inga arbeten. 
Enligt respondenten är kompetent personal en av grundstenarna när det gäller 
investeringsplaner i ryskt jordbruk.  
 

4.1.9 Rysslands ekonomiska läge och framtid 
Henrik Persson menar att om man tittar på Kinneviks investeringar historiskt sätt inom 
jordbruk har den största avkastningen kommit från en värdeökning av marken. Henrik Persson 
är helt övertygad om att detta kommer att ske även för den ryska jordbruksmarken vilket gör 
det mycket viktigt att man som investerare inte bara får rätten att bruka marken utan också 
rätten att äga den. Men han räknar även med avkastning från jordbruksverksamheten tackvare 
att kapitalkostnaden är så pass låg i Ryssland, vilket gör att investering ser mycket lovande ut.  
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Henrik Persson tror också på en väldigt stark och kontinuerlig tillväxt i Ryssland de närmsta 
åren och det finns väldigt mycket kapital samlat hos rika kapitalister som sedan återinvesterar 
pengarna.  
Enligt Henrik har Rysslands idag största detaljhandelskedja, motsvarande ICA, en 
marknadsandel på endast 1,5 procent, medan motsvarande företag i Västeuropa har en 
marknadsandel på närmare 15 procent. Detta beror på att många har en mindre jordbrukslott 
och byteshandeln är utbredd, något som kommer att förändras i och med urbaniseringen och 
att städer som st. Petersburg och Moskva växer tror Henrik. Enligt respondenten kommer 
marknaden för detaljhandeln att växa kraftigt och då kommer även efterfrågan på 
jordbruksprodukter att öka för att möjliggöra samma effektiva försörjningsnätverk som vi har 
i Sverige. Även om utvecklingen inte nödvändigtvis kommer att gå spikrakt uppåt tror Henrik 
Persson att utvecklingen kommer gå åt rätt håll och också samla på sig mycket kapital.   
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4.2 Intervju med Sture Gustavsson 
Då syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vilka hinder som kan dyka upp i en  
investeringsprocess i rysk jordbruksmark är vår avsikt att även ge en bild av de problem som 
är kopplade just till driften av jordbruket. Även om ett företag har god kännedom om hur det 
ryska politiska och ekonomiska systemet fungerar krävs även kunskap om de 
odlingsförutsättningar som finns på de ryska markerna. Detta beror på att det finns ett krav 
från den ryska staten på att utländska investerare har en intention om att bedriva en 
verksamhet som kan komma att gynna Ryssland, i form av ökad tillgång på odlade varor, 
menar Sture Gustavsson. Även investerare som ser en möjlighet att göra vinst tackvare 
förutspådd värde ökning av marken tvingas alltså bedriva någon form av verksamhet under 
tiden.  
Sture Gustavsson är VD för Mellersta Sveriges Lantbruk AB (MSLA) och har därmed mycket 
god kunskap inom grödor och vad som krävs för att dessa på ett framgångsrikt sätt skall 
kunna odlas. Sture Gustavsson har varit aktiv i MSLAs uppbyggnad av jordbruksverksamhet i 
både Sverige och Polen och han sitter med i styrelsen för bolaget Black Earth Farming. Denna 
erfarenhet har gjort att Sture Gustavsson har det yttersta ansvaret från Kinneviks sida vad 
gäller driften av jordbruket i Ryssland och valet av vad som skall odlas.  
Under intervjun framgår att Sture Gustavsson anser att det finns både goda möjligheter till en 
värdeökning av Rysk jordbruksmark och förutsättningar för att bedriva ett lönsamt jordbruk.  
Rubrikerna nedan syftar till de frågor som ställts respondenten och nedanstående fakta 
kommer enbart från Sture Gustavsson.  
 

4.2.1 Hinder kopplade till jordbruksverksamheten 
Att skapa ett lönsamt jordbruk i Ryssland är enligt Sture Gustavsson långt ifrån okomplicerat 
trots att den ryska jorden anses vara bland den bästa i världen. Detta beror bland annat på det 
hårda klimatet som råder i landet. Vintrarna är kalla och somrarna är torra, mycket varma och 
drabbas ofta av hårda vindar som riskerar att flytta på jorden. Ett förslag från Black Earth 
Farming är att vete skall odlas berättar Sture. Vete är ett av den mest odlade spannmålen och 
ett naturligt val då marken skulle lämpa sig mycket väl för denna gröda. Problemet är att vete 
kräver mycket vatten i Juni månad, en månad som är mycket torr i Ryssland. Sture anser att 
detta är ett exempel på misstag som lätt kan begås på grund av bristande kompetens om vad 
de olika grödorna kräver för att växa och därmed kunna ge vinster. Det går att odla marken 
men det är mycket viktigt att odla rätt gröda och vad som är rätt gröda är ingen självklarhet 
utan något som kräver mycket stor kunskap inom jordbruk och de förutsättningar som de 
olika grödorna kräver menar Sture. Trots den fina jorden är vetesnittskörden i Ryssland endast 
två ton per hektar, jämfört med mellan sju och tio ton per hektar i Sverige. Dessutom är vete 
priset högre i Västeuropa än i Ryssland, en krona per kilo jämfört med 75 öre i Ryssland. 
Detta medför stora skillnader i omsättning per hektar för vete mellan Västeuropa och 
Ryssland, nämligen 10 000 kr jämfört med under 2 000 kr. Dessa siffror är enligt Sture 
Gustavsson ett stort problem. Respondenten berättar att Black Earth Farming och även andra 
investerare planerar att ta in västerländska maskiner till jordbruket i Ryssland, något som i så 
fall skulle innebära samma maskinkostnader men endast en femtedel av omsättningen. Även 
om det idag kan finnas utrustning är den så pass nedgången att den är värdelös och måste 
bytas ut. Maskinkostnader per hektar i Sverige ligger i snitt någonstans mellan 1600 och 1800 
kr, alltså ungefär lika höga som de beräknade intäkterna per hektar i Ryssland, med andra ord 
kommer verksamheten gå ordentligt back om inte något drastiskt förändras menar Sture. En 
lösning på detta kan vara att man låter maskinerna gå oerhört många timmar och därigenom 
släta ut kostnaderna eller så får man försöka hitta lösningar genom att titta på hur ryssarna 
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själva gjorde för 30-40 år sedan då de faktiskt drev en fungerande jordbruksverksamhet anser 
Sture.  
Även om det, enligt Sture Gustavsson, till en början kan bli svårt att göra några större vinster 
på jordbruksverksamheten är han övertygad om att markpriserna i området med tiden kommer 
att öka kraftigt, vilket gör investeringen lönsam så länge inte jordbruket visar ett negativt 
resultat. Bra jordbruksmark i västvärlden kostar idag i storleksordningen 100 000 kr per 
hektar och i Ryssland ligger inköpspriset före investeringar någonstans mellan 200 och 500 
dollar.  
 

4.2.2 Kriminalitet och korruption 
Enligt Sture Gustavsson finns det ett antal historier som visar hur det kan gå till i dessa 
öststatsländer, en del är säkert skrönor men en del har en verklig bakgrund, och visst har det 
hänt saker menar han. 
Det gäller att man väljer sina vänner och framförallt så måste man göra sig oberoende av dem 
som finns på plats, så att man inte har några ekonomiska förbindelser med någon opålitlig. 
Man ska se till att använda banker som är pålitliga, då är risken minimal, men visst ska man 
vara medveten om det menar Sture. 
 

4.2.3 Logistik och Infrastruktur 
Att få tag på sammanhängande mark bör heller inte bli några större problem tackvara att 
kolchoserna är i storleksordningen 2000 hektar och uppåt, vilket är ungefär den storlek man 
samtidigt kan hantera berättar Sture. Även om den planerade investeringen är större än så, 
finns det ingen anledning att sträva efter att få marken sammanhängande. Detta beror på att 
stordriftsfördelarna inte ökar över 2000 hektar, utan större sammanhängande ytor medför 
snarare problem fortsätter Sture. Vid större ytor blir den interna logistiken enorm om man 
utgår från samma punkt och man måste då ändå dela upp marken i mindre områden. Vägarna 
är ofta i så dåligt skick att mindre områden är ett måste på grund av att transporttiden mellan 
ytorna blir för lång. I Sverige kan man ofta hålla 45 km/h med en traktor medan man på ryska 
transportsträckor ofta inte kan åka över 15 km/h, därför medför områden som är större än 
2000 hektar att för mycket tid läggs på transport mellan olika punkter. Sture Gustavsson ser 
fler problem med den generellt sett mycket dåliga infrastrukturen i landet, vilket medför stora 
skillnader vid drift av jordbruk i Ryssland jämfört med i Västeuropa. Vid investeringar i 
Västeuropa kan man utan komplikationer kontakta säljare i området och sedan lita på att 
varorna blir transporterade till dig. I Ryssland måste man binda åkare till sig innan transport 
till och från gården fungerar effektivt, vilket är ett utav grundkraven för ett jordbruk eftersom 
det kan liknas vid ett enda stort åkeri. Verksamheten står och faller på att transport av varor 
till och från fungerar och genomförs vid rätt tidpunkt menar Sture.  
 

4.2.4 Nätverk, kontakter och relationer 
Ett sätt, enligt Sture, att undvika komplikationer är att tydligt visa att man kommer att betala 
för sig, något som inte är en självklarhet i Ryssland där människor ibland betalar när de själva 
vill. Om man i ett tidigt skede lyckas bevisa att man betalar sina räkningar finns det möjlighet 
att bygga upp ett förtroende och på så sätt också bli prioriterad före andra aktörer fortsätter 
Sture. Sprids ett positivt rykte om företagets betalningslojalitet finns det möjlighet att andra 
åkare lockas av tryggheten att få betalt och på så sätt kan man bygga upp större struktur kring 
sig som aktörerna månar om att få vara en del av och därför utför sina uppdrag i tid. Enligt 
Sture Gustavsson beror den nuvarande betalningskulturen på att allt tidigare varit statligt styrt 
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och då har vikten av att hålla sig väl med sina kontakter varit betydligt mindre. Nu när en 
privatisering är på gång ändras detta men för lokalbefolkningen kan det ta tid att anpassa sig 
till förändringen påpekar Sture. Goda kontakter är också viktigt för att hitta rätt folk att 
anställa.  
 

4.2.5 Konkurrens 
Enligt Sture Gustavsson kommer de låga priserna på mark att locka många aktörer, men Black 
Earth Farming är tidigt ute tackvare att en av de inblandade har rysk härkomst och såg 
möjligheterna tidigt. Även om investerare är ute tidigt tillkommer hela tiden nya aktörer vilket 
gör att det är viktigt att agera snabbt menar Sture. Det finns idag ingen statistik på antalet 
aktörer, men Sture Gustavsson misstänker att det kan finnas flera privata icke börsnoterade 
svenskar som agerar i området utan deras vetskap. Däremot finns det idag inga större aktörer 
som hunnit etablera sig, men det finns mycket mark som kan delas mellan många aktörer 
påpekar han.  
 

4.2.6 Personal 
Idag är den lokala jordbrukskunskapen dålig, främst i den yngre generationen menar Sture. De 
anställda på kolchoserna är nästan uteslutande äldre och när de går i pension försvinner 
kunskapen med dem, så lokal kunskap kan bli svår att finna, möjligtvis blir man tvungen att 
utbilda folk själv fortsätter respondenten. Under Kinneviks investeringsprocess i Polen 
upptäckte Sture Gustavsson att om man ville ha tag på kompetent personal, trots att man inte 
hade byggt upp något nätverk i landet, var det bra om man kunde genomföra förändringar och 
implementera nya idéer. Ryktet om att någon utifrån kommer in och arbetar på ett annorlunda 
sätt lockar fram nyfikna och mer drivna individer som inte tillhör den gamla konservativa 
skaran menar Sture. Det är, enligt Sture, precis de här nytänkande människorna man vill få tag 
i, men de ger sig ofta inte till känna förrän nya idéer börjat implementeras.  
Vid en större investering, som den Black Earth Farming planerar att genomföra, anser Sture 
Gustavsson att det är mycket viktigt att man med omsorg väljer rätt person som skall ges 
ansvar för verksamheten på plats. Större investeringar medför att man får ett politiskt intresse 
över sig och med stor sannolikhet kommer den lokala borgmästaren och guvernören på något 
sätt vilja vara en del av verksamheten, ofta i form av en styrelse post fortsätter Sture. Som 
investerare vill man i regel inte ha med dem och framför allt vill man inte ge dem betalt, 
därför blir det vid val av ansvarig mycket viktigt att se till att denne är fristående från 
borgmästare och guvernör menar Sture. Sture påpekar att det tyvärr krävs att den ansvarige 
rekryteras utifrån om man vill försäkra sig om att slippa detta problem. Samtidigt påpekar 
respondenten att den ansvarige bör kunna ryska för att kunna leda arbetet på gården eller 
kunna tala med befattningshavarna i den kommunala ledningen och de politiska kretsar som 
är viktiga att ha kontakt med. Sture Gustavsson berättar att han såg liknande problem när 
Kinnevik gjorde jordbruksinvesteringar i Polen. Där anställde man en polack från ett annat 
område i Polen och på så sätt fick man in en person med språk kunskaper som samtidigt inte 
hade några kopplingar till lokalpolitikerna. Svinn som kan komma att uppstå på grund av 
ofördelaktiga kontakter mellan gårdschef och politiker bör inte underskattas menar Sture. Ofta 
transporteras mycket material i form av både maskiner och grödor, så en förlorad transport 
skulle enligt Sture innebär stor ekonomisk förlust.  
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4.2.7 Rysslands ekonomiska läge och framtid 
Enligt Sture Gustavsson är president Putins mål att de nya utländska investerarna ska försörja 
den interna marknaden. Problemet med detta är enligt respondenten att priset på den interna 
marknaden är väldigt lågt eftersom det varit kraftigt subventionerat av staten. Detta gör det 
svårt att sälja något på den interna marknaden till ett vettigt pris men samtidigt krävs det lång 
transport för få ut varorna ur landet, så det är svårt att veta vilket alternativ som är mest 
gynnsamt menar Sture. För försäljning till Medelhavsländerna krävs först transport ner till 
svarta havet och sedan ytterligare båt transport, vilket skulle medföra en transportkostnad på 
20-25 öre per kilo vete berättar Sture. Om man istället säljer inom landet blir man beroende av 
den ryska statens subventioneringar. Försäljningspriset på 75 öre kilot för vete medför för 
höga kostnader i butikerna för den ryska massan så man är beroende av att staten skjuter till 
med mellanskillnaden, det räknar Sture Gustavsson med att ryska staten kommer att göra de 
närmsta åren också. Däremot finns det en växande medelklass som är mer köpstark, men 
President Putins politik går till stor del ut på att hjälpa den stora massan så det krävs att förse 
dem med grödor menar Sture. Dessa grödor måste ju importeras om produktionen inom landet 
inte utvecklas fortsätter respondenten. USA subventionerar transport till Ryssland men EU 
gör det inte vilket medför att ryska statens alternativkostnad för att handla från framtida 
utländska investerare i ryskt jordbruk blir det pris som EU länderna begär. Detta faktum 
borde, enligt Sture Gustavsson, innebära att de utländska investerarna har god möjlighet till 
försäljning på den ryska inhemska marknaden. Men utländska investerare är ändå beroende av 
att den ryska medelklassen växer ytterligare och att landets förädlingsindustri kommer igång 
anser Sture. Idag är byteshandel vanligt bland den ryska befolkningen och även kolchoserna 
förädlar själva mycket av det de behöver inom gården. Som primärproducent inom jordbruk 
är man beroende av att förädlingsindustrin i landet tar fart. Först då utvecklas marknaden och 
då möjliggörs också en ökad försäljning av primära varor avslutar Sture. 
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4.3 Intervju med Daniel Johansson 
Daniel Johansson arbetar som Rysslandshandläggare för ekonomi, handel och främjande på 
utrikesdepartementet, enheten för Östeuropa och Centralasien. Innan sin post på UD har han 
arbetat som projektledare i ett biståndsprojekt som finansdepartementet här i Sverige driver 
tillsammans med det ryska finansministeriet. Det är därifrån det mesta av Daniels erfarenhet 
av Ryssland kommer, även om han tidigare har läst ryska och arbetat med Ryssland i andra 
projekt.  
Daniel Johansson poängterade i intervjun att det finns stora skäl att investera i Ryssland, 
varav det främsta är att det är en stor, viktig marknad där man kan göra stora vinster. Det 
finns mycket pengar i Ryssland, och konkurrensen är i många branscher inte mördande enligt 
Daniel. 
Rubrikerna nedan syftar till de frågor som ställts respondenten och nedanstående fakta 
kommer enbart från Daniel Johansson, dock vill vi påpeka att dessa uttalanden är gjorda av 
respondenten som privatperson och återspeglar inte Utrikesdepartementets eller 
Regeringskansliets uppfattningar.  
 

4.3.1 Kriminalitet och korruption   
Enligt Daniel Johansson beror trycket från kriminella nätverk och risken för att drabbas av 
korruption till stor del av vilken typ och storlek av företag som försöker etablera sig. Det 
beror också på om konkurrenterna har kopplingar med den politiska ledningen i regionen eller 
kommunen, men oavsett detta finns det en övervägande risk att nya utländska investerare 
kommer att motarbetas av de lokala myndigheterna. Daniel Johansson konstaterar att ryska 
myndigheter präglas av ett visst mått av godtycke och relativt låg servicenivå. De har många 
regler att följa men har varken avsikt eller kapacitet att följa alla. Däremot kan de vara 
noggranna när det passar dem, något som kan ställa till problem för utländska investerare. 
Reglerna kan då användas då som en form av utpressning och ofta tvingas företaget betala 
böter på plats för att undvika att verksamheten stängs ned på grund av att myndigheten anser 
sig ha upptäckt ett fel. Enligt Daniel Johansson är denna typ av selektiv rättstillämpning som 
myndigheterna har möjlighet att göra väldigt typisk för många länder i forna Sovjetunionen. 
Daniel Johansson ser en tydlig förändring av Rysslands kriminalitet och korruption sedan 
mitten av 90-talet. Tidigare rörde det sig om kriminella gäng som använde sig av hot och 
traditionella maffiametoder. Företagare tvingades betala för något som kallades ”tak”, det vill 
säga ett beskydd. Dessa individer har nu blivit mer legala och bedriver till stor del laglig 
verksamhet, men utgör fortfarande ett stort problem då de fortsätter att använda sig av illegala 
metoder och de har dessutom köpt in sig i de lokala beslutsfattande strukturerna. Daniel 
Johansson menar att även om en del av korruptionen finns på central nivå i Moskva är det 
främst besluten som fattas på de lokala och regionala myndigheterna som skapar konkreta 
problem för företagarna. Kommer ett utländskt företag så kan man inte räkna med att 
myndigheter kommer att vara tillmötesgående, och att investera i Ryssland kräver en mängd 
tillstånd, som man är beroende av för att göra en investering. Detta gör att processen blir 
mycket tidskrävande och många företag väljer till att betala mutor eftersom de inte klarar av 
att vänta.  
Enligt Daniel Johansson är även tullen drabbad av korruption vilket medför att transport in 
och ut landet tar mycket lång tid. Tullen är genomkorrupt och Daniel Johansson menar att 
detta är ett av de viktigaste hindren för utländska investerare.  
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4.3.2 Logistik och infrastruktur 
Enligt Daniel Johansson är det inget fel på telefonsystem, tåg eller flygtransporter. Däremot är 
vägnätet dåligt och posten går inte att lita på, vilket medför att om man ska skicka saker så får 
man lägga mycket pengar på budfirmor och liknande.  
 

4.3.3 Kontrakt, avtal och deras relevans 
Att muntliga avtal gäller i Sverige är något som man bara skrattar åt i Ryssland enligt Daniel 
Johansson. Den ryska avtalsrätten tillmäter inte avtal någon rättslig relevans om de inte 
åtföljts av undertecknande av något skriftligt kontrakt (jfr. svensk fastighetsrätt). Här gäller 
det att ha skriftliga kontrakt.  
 

4.3.4 Statliga föreskrifter, lagar och regler 
Enligt Daniel Johansson måste man ha bra koll på lagstiftning och regelverk som klarar dig 
undan det som inte handlar om korruption utan bara om att göra rätt. Här är gränsdragningen 
mellan korruption och låg servicenivå svår att göra – den omfattande formalism som 
karakteriserar ryska myndigheters arbete gör att vissa hellre betalar för ett tillstånd än går 
igenom ett ansökningsförfarande där man kanske ändå inte lyckas göra rätt. Saker som att 
fylla i alla blanketter, som ska göras för hand, måste man gå fysiskt med till myndigheterna 
för att lämna in dem på deras öppettider. De kommer inte att gå en tillmötes och säga att man 
har gjort fel på vissa ställen och att man får rätta till det, utan man kan få avslag direkt. Har 
man tur så får man söka igen men det kan i värsta fall också vara kört.  
Enligt Daniel Johansson måste man ha folk som är duktiga på bokföring och 
skatteredovisning, eftersom det existerar helt skilda system för det i Ryssland. Att betala 
moms i Ryssland innebär att du varje månad ska fylla i en blankett på 26 sidor samt lämna in 
alla fakturor och verifikationer. Det tar väldigt lång tid att få tillbaka överskjutande moms 
också, det är ett jättestort problem som många svenska företag nämner. Daniel Johansson 
menar att en bakgrundscheck är bland det viktigaste man kan göra och att man ska utgå från 
att man får göra allting själv, och inte räkna med någon hjälp från någon myndighet.. Man får 
gärna ha personer på myndigheterna som man kan luta sig mot och ha bra kontakt med. En 
bra idé är att gå till myndigheter och presentera sig och visa att här är vi och vi är schyssta. 
Det är i alla fall standard att ha med sig någon typ av ät eller drickbar gåva. 
I Ryssland förväntas också stora företag att ta ett socialt ansvar berättar Daniel Johansson. Om 
du köper en fastighet i en liten by och börjar driva ett jordbruk så kanske man är den största 
näringsidkaren i kommunen och då förväntas man också ta ett socialt ansvar. Man förväntas 
donera pengar till kommunen och de riktigt stora företagen driver till och med skolor, sjukhus 
och dagis, det är en liten kvarleva från den socialistiska tiden.  
 

4.3.5 Personal 
Daniel Johansson menar att det är svårt att hitta bra personal i Ryssland och det krävs stor 
kunskap om vilka utbildningar som finns. Ryssland har en högre andel högskoleutbildade än 
vad vi har Sverige, men frågan är vad de egentligen lär sig. Det ryska utbildningssystemet är 
genomkorrupt vilket medför att det inte finns några garantier för att någon med utbildning 
faktiskt har någon kunskap.  
För att hitta personal kan rekryteringsfirmor anlitas, men ett stort problem är att dessa firmor 
ofta går in och tar tillbaka personalen som de förmedlat. För att undvika detta krävs att man 
kontinuerligt höjer lönerna annars riskerar man att tappa bra personal. Daniel Johansson 
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menar att den höga omsättningen på personal kan vara ett stort problem för företagen och det 
kan i många fall vara svårare att behålla bra personal än att hitta den.  
Ett annat problem är att det idag i Ryssland betalas ut mycket svarta löner, i många fall får de 
anställda bara en tiondel av sin lön vitt. För utländska investerare innebär detta att det är svårt 
att få en korrekt bild av det verkliga löneläge. Enligt Daniel Johansson är exempelvis det 
verkliga löneläget för kvalificerad personal i Moskva inte så mycket lägre än i Sverige.  
 

4.3.6 Rysslands ekonomiska läge och framtid  
Daniel Johansson anser att Rysslands ekonomiska läge ser mycket god ut i framtiden. 
Däremot ser han ett problem i att den tillväxt på 6-7 procent som Ryssland haft de senaste 
åren främst har sin grund i höjda energi priser, något som gjort staten bekväm. Om inte 
Ryssland genomför de strukturella reformer som behövs kan det bli problem att få igång 
företagen och den egna produktionen. De höga energipriserna har i princip hämmat tillväxten 
i de andra sektorerna enligt Daniel Johansson, vissa industrier går det rätt bra för nu men när 
det gäller konsumtionsvaror kan inte ryssar konkurrera. Ryssar vill ha europeisk kvalitet, för 
dem så är ryskproducerat lika med dålig kvalitet.  
Daniel Johansson tror inte att det kommer att gå nedåt i Ryssland, men investeringsklimatet är 
fortfarande för dåligt för att likna till exempel Kina. Respondenten tror att det kan komma att 
ske en större reform efter presidentvalet 2008 då det kommer en ny president, eller möjligtvis 
efter valet år 2012.   
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras den empiriska studien tillsammans med den teoretiska 
referensramen. En jämförelse kommer att ske respondenterna emellan och kopplas till den 
teoretiska referensramen. För att göra analysen så tydlig som möjligt kommer vi att följa 
samma struktur som i den teoretiska referensramen. Främst de områden där skillnader och 
likheter mellan teori och de olika respondenterna finns kommer att tas upp i analysen. 
Områden som endast diskuterats av en respondent och inte tagits upp i teorin kommer inte 
behandlas i analysen utan först i diskussionen. Detta gäller bland annat hinder kopplade till 
jordbruksverksamheten specifikt, då detta är ett teori löst område.   
 

5.1 Porters Etableringsstrategier och Etableringshinder 
En av Porters etableringsstrategier är att Upptäcka en ny nisch med särpräglade krav som 
företaget kan uppfylla. Sture Gustavsson och Henrik Persson menar båda att det är precis det 
man gör i BEF:s fall med tanke på att Kinnevik har så pass stor erfarenhet av jordbruk från 
både Sverige och Polen. Erfarenheter som säkerligen gör att de är relativt själva i detta tidiga 
stadium på marknaden. 
Nästa strategi som Porter tar upp är att Erbjuda en generellt sett överlägsen produkt, detta är 
något som man enligt Daniel Johansson absolut kan göra i och med att man får igång 
jordbruksverksamheten. I dagens läge står ryska konsumtionsvaror för dålig kvalitet medan 
europeiska varor står för bra kvalitet. Enligt Henrik Persson kommer marknaden för 
detaljhandeln att växa kraftigt och då kommer även efterfrågan på jordbruksprodukter att öka. 
Vidare tar Porter upp strategin att Åka snålskjuts i distributionen, dvs. att bygga en 
etableringsstrategi på etablerade relationer, Sture Gustavsson är helt med på denna strategi 
och säger att om man i ett tidigt skede visar att man betalar för sig finns det möjlighet att 
bygga upp ett förtroende till sina åkare eller distributörer. På så sätt bygger man relationer och 
sprids ryktet om företagets betalningslojalitet finns det stor chans att dessa relationer leder till 
att deras vänner också vill arbeta för detta företag. 
Porter talar även om Stordriftsfördelar. Om ett företag planerar att slå sig in på en marknad 
kan det finnas redan existerande etablerade företag som besitter stordriftsfördelar. Sture 
Gustavsson menar att detta inte bör vara något problem med tanke på att det i dagens läge inte 
finns några större aktörer som har etablerat sig i de aktuella områdena och även om det skulle 
finnas några utan Kinneviks vetskap, finns det mycket mark som kan delas mellan många 
aktörer. 
Nästa hinder som Porter tar upp är Kapitalbehov, behov av att investera stora finansiella 
resurser men inte ha någon garanti för huruvida kapitalet kommer att kunna betalas tillbaka. 
Henrik Persson ser inget större problem i detta och menar att om man ser på Kinneviks 
investeringar inom jordbruk historiskt sätt så har den största avkastningen kommit från en 
värdeökning av marken. Henrik Persson är övertygad om att detta kommer att ske även för 
den ryska jordbruksmarken. Han menar att man även räknar medavkastning från 
jordbruksverksamheten tackvare att kapitalkostnaden är så pass låg i Ryssland, vilket enligt 
Henrik gör att investeringen ser lovande ut. 
Porters sista etableringshinder är Myndighetspolicy, det vill säga att regeringen kan begränsa 
eller stänga inträdet till industrier. Detta är kanske det största problemet enligt alla tre 
respondenterna. Daniel Johansson framhäver vikten av att vara väl påläst på hur det fungerar, 
är du inte påläst är man väldigt sårbar för alla myndigheter, inte deras illvilja, utan deras brist 
på servicevänlighet, avslutar Daniel.  
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5.2 Kriminalitet och korruption 
Samtliga respondenter är eniga om att det förekommer korruption och att det existerar 
kriminella nätverk i Ryssland. Respondenterna är också eniga om att korruption förekommer 
även på landsbygden och därmed inte bara är förknippat med storstäderna. Även Country 
Profile (2006) stödjer detta och menar att den kriminella verksamheten är som störst ute i 
landet, och alltså inte i de stora städerna.  
 
Enligt Bagelius (2003) har den ekonomiska, politiska och kriminella makten i Ryssland smält 
samman i en oskön blandning av otydliga nätverk på en högre nivå i samhället. Daniel 
Johansson stödjer denna teori och menar att Rysslands kriminalitet och korruption har 
förändrats sedan mitten av 90-talet. Han menar att de kriminella gängen nu mera sysslar med 
både illegal och legal verksamhet och att de avancerat i samhällets pyramid. 
 
Henrik Perssons och Daniel Johanssons åsikter angående myndigheters bemötande går till 
viss del isär. Daniel Johansson menar att om ett utländskt företag kommer till Ryssland kan 
man inte räkna med att myndigheterna kommer vara tillmötesgående då dessa är korrupta och 
medvetet skapar problem för företagarna. Henrik Persson upplever däremot att det finns 
väldigt få exempel där internationella företag blivit illa åtgångna. Han menar också att ett 
samförstånd mellan myndigheter, lokalbefolkning och investerare ofta är en självklarhet 
eftersom det kan leda till att hjälpa den lokala ekonomin.   
 

5.3 Logistik och infrastruktur 
Enligt Jones, Fallon och Golov (2000) så håller vägarna i Ryssland låg standard och klarar 
inte alltid tung trafik, dessutom fungerar logistiken dåligt med tanke på att det finns få aktörer 
inom området. Detta är något som alla tre respondenter håller med om. Dock anser Henrik 
Persson att den lokala infrastrukturen är något som investerare själva kan påverka, och om 
man är väl förberedd ska detta inte innebära några problem. Sture Gustavsson betonar ändå 
svårigheten med att få en lokal infrastruktur att fungera och menar att det är avgörande för 
jordbruksverksamhetens överlevnad. Fortfarande är alla respondenter och teorin 
(kompendium från Öhmans fondkommission) överens om att infrastrukturen är ett stort hinder 
för investerare som är beroende av transport i Ryssland. 
 

5.4 Politiska risker 
Det teoretiska underlaget från Öhman fondkommission betonar risken för fortsatta politiska 
oroligheter i Ryssland. Att ryska företag misslyckas med att betala ut löner och att lönernas 
utveckling inte hållit samma tempo som de ökade levnadskostnaderna kan bidra till politiska 
och sociala konsekvenser. Detta kan ge ökat stöd för en återuppkallad centraliserad myndighet 
som i sin tur ger ökade restriktioner om huruvida främmande länder ska få involveras i den 
ryska ekonomin eller inte. Henrik Persson håller med om att det inte finns några garantier för 
att det politiska reformerna kommer att fortsätta förändras till det bättre, men menar ändå att 
framtiden ser mycket ljus ut. Daniel Johansson menar att det kommer ske en positiv 
förändring i det politiska klimatet i samband med det kommande presidentvalen. Vid 
kommande val 2008 kommer det enligt Daniel Johansson med största sannolikhet tillsättas en 
president som genomför reformer som gynnar utländska investerare, men även denna 
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president kommer att vara färgad av den nuvarande president Putins politik. Den stora 
positiva förändringen menar han kommer ske först efter valet 2012.  
 

5.5 Kontrakt / avtal och deras relevans 
Ådahl och Anisimov (2000) understryker vikten av att se upp med hur avtal sluts. De menar 
att ett handslag i regel inte räcker som garanti i något sammanhang utan allt måste ned på 
papper och därför behövs också juridisk sakkunskap. Vidare förtydligar de att skriftliga 
kontrakt skapar ordning och kan fungera som ett protokoll eller påminnelse om avtal då regler 
inte följs. För utländska företag som gör affärer i öst och framför allt i Ryssland menar 
Bagelius (2003) att det är viktigt att avtalen utformas så att de minskar möjligheten för lokala 
motparter att hitta kryphål.  
Även exportrådet menar att muntliga avtal inte finns som rättsbegrepp i Ryssland, därför ska 
skriftliga avtal betraktas som norm. Att muntliga avtal gäller i Sverige är något som man bara 
skrattar åt i Ryssland enligt Daniel Johansson, här gäller det att ha skriftliga kontrakt. Henrik 
Persson anser att det gäller att ha ett juridiskt skydd och detta skaffar man sig via kontrakt och 
avtal. Både teorin och samtliga respondenter är överens om att avtal är avgörande för att en 
investeringsprocess ska lyckas i Ryssland.  
 

5.6 Nätverk, kontakter och relationer 
Ådahl och Anisimov (2000) menar att det är mycket sällan investerare till en början förstår 
hur relationerna mellan de egna företaget, myndigheter, distributörer, underleverantörer och 
konkurrenter egentligen fungerar. Om relationerna med någon av dessa aktörer inte fungerar 
från början kan tvister lätt uppstå. Vidare anser de att om man lyckas etablera ett starkt 
förhållande till myndigheter och affärspartners kan den ryska sidan visa sig vara oväntat lojal. 
Henrik Person anser att goda kontakter med lokalbefolkningen är en viktig del i 
investeringsprocessen men så länge man uppträder på ett respektabelt sätt kommer man 
troligtvis bli uppskattad. Sture Gustavsson betonar främst vikten av att tydligt visa att man 
betalar för sig om relationer ska kunna byggas upp. Han menar att det är just det goda ryktet 
som bygger upp ett bra kontaktnät, som sedan även kan vara till nytta för att få tag i bra 
personal.  
Daniel Johansson anser att det kan krävas någon form av betalning för att skapa sig ett 
fungerande kontaktnät. För att få en relation med myndigheter och bli prioriterad av dem är 
det vedertaget att man lämnar över någon form av gåva. För att hålla uppe goda relationer bör 
man också enligt Daniel Johansson ta ett socialt ansvar och regelbundet skänka pengar till 
samhället. Han poängterar också en skillnad i hur relationer byggs upp jämfört med till 
exempel hur vi gör i Sverige, där man först gör affärer och sedan blir vänner. I Ryssland 
fungerar det tvärt om, man blir först vänner och sedan diskuteras affärer, något som är mycket 
viktigt att känna till för utländska investerare. Respondenterna och den teori vi använt är 
överens om nätverkens och relationernas vikt, men Daniel Johansson betonar mer vikten av 
att faktiskt använda sig av direkta eller indirekta mutor för att skapa dessa.   
   

5.7 Konkurrens  
Exportrådet menar att konkurrensen i Ryssland generellt är relativt måttlig och den framtida 
potentialen är enorm. Konkurrensen på den ryska jordbruksmarknaden väntas dock öka enligt 
Öhman fondkommission de närmsta åren dels genom andra internationella företag men också 
från ryska företag. De tror också att samarbeten mellan större internationella jordbruksföretag 
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och lokala aktörer kan komma att uppstå. Detta kan medföra prispress samt finansiella och 
kunskapsmässiga barriärer.  
Sture Gustavsson menar att det troligen redan idag finns små icke börsnoterade utländska 
aktörer på marknaden, men än så länge inga större aktörer som hunnit etablera sig. Även om 
konkurrensen kommer att öka menar Sture Gustavsson att det finns så pass mycket mark att 
den kan delas mellan många aktörer och vad som blir avgörande är hur effektivt jordbruket 
bedrivs, inte den som får tag i mest mark. Henrik Persson håller med om att effektiviteten i 
hur man bedriver jordbruket blir den avgörande frågan om konkurrens.   
 

5.8 Statliga föreskrifter, lagar och regler 
1993 antogs en ny tullbalk i Ryssland som enligt Malmlöf (2003) i stora drag 
överrensstämmer med den svenska. I motsats till detta menar Fischer (2000) att tullen kan bli 
ett problem som kan stjälpa en hel verksamhet. Daniel Johansson håller helt och hållet med 
Fischer och menar att den ryska tullen är helt genom korrupt. Har man otur kan det ta riktigt 
lång tid att få igenom de saker man vill. 
Malmlöf (2003) säger även att den moderna civilrätten i Ryssland är utformad efter 
europeiska förebilder och att det därför inte är särskilt svårt för en svensk affärsman eller 
jurist att orientera sig i det ryska rättssystemet. Inte heller detta är Daniel Johansson benägen 
att hålla med om. Han säger att systemen är helt skilda från de svenska, speciellt 
skatteredovisnings systemet. Hans förslag är att man definitivt bör ha en rysk person som är 
duktig på både bokföring och skatteredovisning. Daniel hävdar även att man bör starta ett 
helägt dotterbolag under den första av verksamheten i Ryssland. Detta håller Henrik Persson 
med om som beskriver att BEF har registrerat sitt företag i Jersey och som via ett Cypriotiskt 
bolag äger ryska dotterbolag. Detta för att slippa eventuell dubbelbeskattning.  
Ådahl och Anisimov (2000) framhäver också att affärer kan stupa på absurda krav på tillstånd 
för sådant som brandsäkerhet, miljökrav osv. Detta är både Henrik Persson och Daniel 
Johansson överens om. Henrik menar att man inte kan göra så mycket åt det men påförs det 
en ny lag i landet kan man ingenting annat göra än att följa den. Daniel påpekar att saker som 
att fylla i blanketter på fel sätt kan göra att man får avslag. Har man tur får man söka igen men 
har man otur så kan det i värsta fall vara kört. 
 

5.9 Personal 
Att attrahera och behålla kunnig personal till att bedriva jordbruk i Ryssland kan enligt 
Öhmans fondkommissions informations häfte vara ett problem. De menar att det inte finns så 
många personer med tillräcklig erfarenhet om jordbruk. Både Sture Gustafsson och Henrik 
Persson inser att detta kan vara ett stort problem. Sture menar att den lokala 
jordbrukskunskapen är dålig, främst i den yngre generationen. Detta beror på att de flesta som 
var anställda på de gamla kolchoserna nästan uteslutande är äldre och när de går i pension 
försvinner kunskapen med dem.  Henrik håller med och säger också att även om man hittar 
kunnig personal så kan det vara svårt att behålla dem. Även Daniel Johansson är inne på detta 
spår och påstår att problemet ofta ligger i att rekryteringsfirmor som ibland anlitas ofta gå in 
och tar tillbaka personalen som de förmedlat. För att undvika detta krävs, enligt Daniel, att 
man kontinuerligt höjer lönerna annars riskerar man att tappa personalen. Ådahl och 
Anisimov (2000) påvisar just detta och säger att de företag i Ryssland som har betalt sin 
personal något över snittet och de som har gett chefer incitament via till exempel delägarskap 
också har fått betydligt högre lojalitet, effektivitet och mindre personal problem. Ådahl och 
Anisimov (2000) menar även att ordergivning från västerländska chefer i många fall inte får 
fram avgörande information som den ryska personalen sitter inne med, detta för att det i 
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planekonomin förr fanns en tendens att inte dela med sig av viktig information och inte arbeta 
effektivt i grupp.  Sture Gustafsson är medveten om att detta ibland kan bli ett problem och 
menar att man bör hitta personal som kommer utifrån men som vet hur jordbruket ska skötas. 
Denna person, menar Sture, bör dessutom kunna ryska för att kunna leda arbetet på gården 
eller kunna tala med befattningshavarna i den kommunala ledningen och de politiska 
kretsarna. 
 

5.10 Rysslands ekonomiska läge och framtid 
I Öhmans fondkommissions informationshäfte står det att även om det finns många tecken på 
att Rysslands utveckling går åt rätt håll, med en tillväxt på 6-7% per år, så har Ryssland 
drabbats av många kriser sen slutet av 90 – talet och även om läget har stabiliserats de senaste 
två och ett halvt åren, finns det inga garantier för att vi kommer se en fortsatt ekonomisk 
tillväxt och stabilitet. Det är inte säkert att Ryssland genomför de strukturella reformer som 
behövs för att företagen ska få igång den egna produktionen. Daniel Johansson anser att 
Rysslands ekonomiska läge ser mycket god ut i framtiden men håller med om att det senaste 
uppsvinget inte ger några garantier till att tillväxten kommer att fortsätta. Han ser ett problem 
i att tillväxten som har legat på ca 7% per år de senaste åren främst har sin grund i höjda 
energipriser, något som enligt honom har gjort staten bekväm. I Investment overview skriver 
man att tack vare oljeexporten har Ryssland lyckats öka de utländska reserverna från endast 
18 miljarder till 80 miljarder. Denna framgång har medfört ett ökat affärs och 
investeringsförtroende för den ryska ekonomin. Daniel Johansson tror inte heller att 
investeringsklimatet kommer att gå nedåt i Ryssland, men menar att det fortfarande är för 
dåligt för att tex lika Kina. Han menar att det förmodligen kommer ske en större reform efter 
presidentvalet 2008, men denne president väljs troligen av Putin så den riktiga förändringen 
sker troligtvis efter valet 2012. Även Henrik Persson tror på en stark kontinuerlig tillväxt i 
Ryssland de närmsta åren och menar att det finns väldigt mycket kapital samlat hos rika 
kapitalister som sedan återinvesterar pengarna. 
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6 Diskussion  
 
I diskussionen avser vi att med utgångspunkt från tidigare delar i uppsatsen diskutera 
underlag för våra slutsatser och rekommendationer till utländska investerare i rysk 
jordbruksmark. Vi kommer här göra egna tolkningar av den teori och empiri vi samlat in.  
 
Något som visade sig mycket tydligt under intervjuerna var det faktum att en större 
investering, vilket det ofta handlar om vid jordbruksinvesteringar, är komplex och kräver 
kunskap inom många områden. Få personer besitter själva god kunskap inom alla dessa 
områden vilket betyder att en lyckad investering kräver att människor med olika kompetenser 
klarar av att samarbeta och ta hänsyn till faktorer utanför deras eget kompetensområde. Under 
intervjuerna med Henrik Persson, analytiker på Kinnevik, och Sture Gustavsson, VD för 
MSLA, kunde vi se att det fanns tydliga skillnader mellan deras kompetenser och att det fanns 
en viss brist i kommunikationen dem emellan. Även om en investering ser mycket god ut ur 
ekonomiska perspektiv tackvare att man kan köpa mycket brukbar jord till ett lågt pris, är det 
också ett krav att man vet hur den skall brukas. Senaste tiden har Kinneviks 
investeringsplaner väckt uppmärksamhet i media och vi har fått intrycket av att de flesta bara 
ser möjligheter med projektet. Detta gäller till viss del även Henrik Persson som gav ett 
mycket hoppfullt intryck. Även om Sture Gustavsson också såg möjligheter inom ryskt 
jordbruk betonade han också vikten av de väderförhållanden som kommer att påverka 
produktionen av jordbruksprodukter. Fokus ligger idag på produktion av vete, en gröda som 
kan bli mycket svår att odla på grund av det ryska klimatet, ett faktum som förändrar den 
ekonomiska kalkylen kraftigt. Klimatet medför att vetesnitt skörden i Ryssland är lägre än i 
Västeuropa trots att jorden anses vara den bästa i världen. Vi anser att detta är ett exempel på 
hur betydelsefull kommunikationen mellan den ekonomisk kunnige och den som har kunskap 
inom jordbruk. Även om man kan anta att ett företag som Kinnevik inte missar detta faktum 
gällande vete anser vi att det finns en risk att man på en mer detaljerad nivå kan missa viktiga 
fakta gällande jordbruk vid kalkyleringar kring investeringen. Med utgångspunkt från detta 
anser vi att ett av de största investeringshindren är just samordningen och utbyte av 
kommunikationen mellan alla de områden som kräver kunskap för att lyckas med en lönsam 
investering. För att lyckas med det krävs mycket noggrann planering och utbyte av kunskap. 
Beslutsfattaren måste överväga alla uppsatsens behandlade områden och ha en förståelse för 
faktor inom alla dessa. Denna betoning på samordning är inget som den teori vi använt tagit 
upp eller något som diskuterats av respondenterna, utan något vi själva kunnat konstatera efter 
att vi fått en överblick av ämnet uppsatsen behandlar. Denna rekommendation bör följas 
eftersom vi bedömer att den underlättar alla faser av investeringsprocessen.   
 
Med utgångspunkt för resonemanget ovan vill vi också betona vikten av att anpassa 
jordbruksproduktionen efter de rådande ryska klimatet. Vi anser att trots den prognostiserade 
värde stigningen av marken, är ett effektivt och fungerande jordbruk en nödvändighet för att 
investeringen ska bli lönsam. Vi rekommenderar också att man aktivt arbetar med att komma 
på nya odlingsmöjligheter och sätt att utnyttja marken på. Detta kan också locka fram duktig 
personal som intresserar sig för nytänkande och positiva förändringar. Det är just denna typ av 
arbetskraft som är svåra att finna men samtidigt mycket värdefulla.  
 
Vi anser också att vi kan se en viktig skillnad mellan hur Daniel Johansson resonerar, jämfört 
med övriga respondenter och den teori vi använt, då det gäller hur kontakter med myndigheter 
ska hanteras. Vår bild är att den teori vi använt och även respondenten Henrik Persson menar 
att en god relation till myndigheter och andra företag kan byggas upp genom att man uppför 
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sig väl och visar att man har goda intentioner. Även Sture Gustavsson ger intrycket av att tro 
att dessa relationer ska fungera väl så länge man visar att man betalar i tid och visar att man är 
en god företagare. Då samma ämne diskuterats med Daniel Johansson fick vi en annan bild av 
hur relationer byggs upp. Han menar att de flesta företag faktiskt betalar mutor för att få en 
god service från myndigheter och att de som inte gör det i många fall stöter på problem. 
Daniel Johansson anser att detta är standard i Ryssland och något som man bör känna till som 
utländsk investerare. Utländska företag bör vara förberedda på att det ofta inte räcker med att 
uppträda korrekt, utan det kan krävas något mer utöver vad vi är vana vid. Vi anser att det för 
utländska investerare är nödvändigt att anpassa sig till detta system för att överleva, trots att 
det kan kännas främmande. Ska man lyckas i den ökade konkurrensen som förutspås inom 
ryskt jordbruk har man inte råd att komma efter på grund av att någon myndighet prioriterar 
andra företag som betalat myndigheten.  
 
Vad gäller kontakter måste man också enligt vår mening anamma det sätt ryssar gör affärer på 
och vara beredd på att det skiljer sig från vad vi är vana vid. Daniel Johansson menar att man i 
Ryssland först blir vänner och sedan gör affärer. Detta medför att utländska investerare måste 
vara beredda på att faktiskt umgås och bjuda till socialt för att knyta upp kontakter. Detta är i 
och för sig inte helt unikt för Ryssland, men det kräver mycket god social kompetens och kan 
vara svårt för icke ryssar. Vi tror att detta är ett område som betonar vikten av att arbeta 
tillsammans med ryssar som kan landets sociala kod och på ett avslappnat sätt kan umgås med  
andra ryssar. Vår bedömning är att den ryska landsbygden är drabbad av korruption vilket 
förändrar spelreglerna kraftigt och därför blir resonemanget ovan ytterst relevant. Den 
personliga kontakten kan hjälpa företag att undvika medvetna förhinder från myndigheter. 
 
Vi har också kunnat konstatera att avtal är ett nyckelord för en lönsam investering och en 
nödvändighet för att verksamheten ska fungera. Muntliga avtal är inte av betydelse utan allt 
bör ske skriftligt. 
 
Den ryska tullen anses vara genom korrupt. Därför anser vi att all transport som sker genom 
tullar ska planeras mycket väl och göras i god tid. I vissa fall kan även här mutor vara 
nödvändiga. Att planera noggrant gäller transport generellt. Infrastrukturen är i många fall 
bristfällig och därför krävs god kunskap och planering för att undvika förseningar.  
 
I både den teoretiska bakgrunden och under intervjuerna betonas vikten av utländska aktörers 
förståelse för Rysslands politiska och sociala system. Vår uppfattning är att mycket få 
svenskar har tillräckligt stor insikt i hur dessa system fungerar, varför samarbete med någon 
med rysk anknytning är ett måste. Ett sådant samarbete är dels svårt att bygga upp och medför 
ytterligare ett kompetensområde som måste kombineras med många andra.  
 
Ytterligare ett möjligt hinder som vi identifierat för utländska investerare är de, för Ryssland 
generella,  politiska och ekonomiska förändringar som kan uppkomma i framtiden. Dessa kan 
förändra investeringsklimatet kraftigt och är därmed av mycket stor vikt. Däremot ser vi ingen 
möjlighet för utländska investerare att påverka dessa, men de kan enligt vår mening ändå inte 
lämnas oberörda. Även om dessa inte går att förändra rekommenderar vi företagen att de 
skaffar sig en god ekonomisk och politisk inblick i landet. På så sätt kommer man lättare 
kunna anpassa sig efter eventuella förändringar.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I detta avsnitt är avsikten att presentera de slutsatser vi kommit fram till. Här vill vi även ge 
våra rekommendationer till investerare som funderar på att investera i rysk jordbruksmark.  
 
Under arbetets gång har vi kunnat se att teorin generellt stämmer väl överens med den empiri 
vi samlat in, med undantag av några punkter. Vi har kunnat se en skillnad mellan teorin vi 
använt och respondenternas svar då det gäller hur kontakter ska byggas upp i Ryssland. 
Teorin och respondenterna Henrik Persson och Sture Gustavsson betonar vikten av att 
uppträda korrekt och visa sitt goda företagande. Daniel Johansson däremot menar att det är 
viktigt att anpassa sig till det sociala systemet och att mutor ibland kan vara nödvändiga.  
Vidare kan vi konstatera att teori kring hur jordbruksproduktionen i Ryssland ska fungera i 
stor utsträckning saknas. Därför bygger våra slutsatser inom detta område främst på empiri 
från Sture Gustavsson.  
Nedan följer rekommendationer om hur man kan ta sig förbi de hinder vi behandlat. Vi vill 
dock påpeka att på grund av ämnets komplexitet finns det med största sannolikhet ytterligare 
aspekter utöver dessa att ta hänsyn till.  
  

• Var väl förberedd på att du riskerar att bli motarbetad av myndigheter. 
• Anpassa arbetsgången efter den sociala kod och affärsklimat som finns i Ryssland. För 

att göra det krävs samarbeten eller partnerskap med ryssar . 
• Skriv kontrakt och lita aldrig på muntliga avtal. 
• Visa en god intention och ta ett socialt ansvar, det förväntas av större aktörer. 
• Utvärdera alternativet mutor, det kan i vissa fall vara en nödvändighet. 
• Planering är av yttersta vikt för att hantera korrupta tullar och bristande infrastruktur.  
• Följ noggrant den politiska och ekonomiska utveckling och anpassa verksamheten 

därefter. 
• Se till att företagets kompetens täcker samtliga kunskapsområden som uppsatsens 

hinder berör. 
• Samordna dessa kompetensområden väl och se till att de kommunicerar sinsemellan.  
• Anpassa jordbruket till klimatet. 
• Utveckla nya odlingsalternativ då det lockar fram kompetent personal som är 

nödvändig. 
• För att kompetent personal ska kunna behållas krävs att generösa löner betalas ut.  

 
Av dessa punkter vill vi främst betona vikten av att anpassa sig till det affärsklimat som gäller 
i Ryssland och för att lyckas med det krävs mycket god social kompetens. Vidare måste 
investeraren förstå att Ryssland skiljer sig från övriga i Europa och att man måste anpassa sig 
därefter. Att överväga mutor kan kännas främmande, men vi anser ändå att det är nödvändigt 
och ett sätt att anpassa sig efter landets regler.  
Avslutningsvis vill vi säga att vi tror att en investering i ryskt jordbruk kan bli lönsam, men 
det kräver att punkterna ovan beaktas.  
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Bilaga 1 
 
Intervju frågor 
Här beskrivs den mall vi använt i våra intervjuer.  
  
1. Berätta kort om dig själv, ditt arbete och koppling till Ryssland. 
 
2. Vilken typ av investering anser du lämpa sig bäst i Ryssland?  
 
3. Hur ser du på kriminalitet och korruption i Ryssland, är det så pass utbrett eller är det en 
gammal myt? 
 
4. Logistik och infrastruktur, är den tillräcklig i Ryssland, fungerar den?  
 
5. Hur pass viktigt är det med kontrakt, är det extra viktigt i Ryssland jämfört med andra 
länder? 
 
6. Sociala och Politiska risker? 
 
7. Hur pass viktigt är det med nätverk, kontakter och relationer i Ryssland? 
 
8. Hur ser konkurrensen ut i Ryssland? Konkurrensen inom jordbruket? 
 
9. Statliga föreskrifter, lagar och regler. Hur ser du på dem? 
 
10. Är det svårt att hitta personal i Ryssland? Hur är det med deras utbildning? 
 
11. Vad kan det finnas för ekonomiska risker? 
 
 
 


