
Mälardalens Högskola 
Akademin för Hållbar Samhälls- & teknikutveckling 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA 300, 15HP, 
Handledare: Sara Melén 
Inlämningsdatum: 2012-01-19 

 

 

 

 

En utmaning i modern marknadsföring – nätverk 

perspektiv 

________________________________ 

- ett effektivt nätverk skapar en kanal från Riga till Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Anna Yi Martinsson 730624-7847 

Ivar Kunsinsh 680308-1170 

Jessica Svensson 861112-0729 



Abstract “One challenge of modern marketing - network perspective” 

Date: January 11
th

 2012 

Level:  Candidate Thesis, 15 Credits  

Institution:  School of Sustainable development of society and technology, 

 Mälardalen University  

Authors:            Anna Yi Martinsson 730624 

Ivar Kunsinsh 680308 

Jessica Svensson 861111 

 

Title:  One challenge of modern marketing - network perspective  

 An effective network creates a channel from Riga to Sweden  

Tutor:  Sara Melén 

Keywords:   Networking, marketing, relationship marketing, cooperation 

Research What is relationship marketing from a network perspective?  

Question:  What is relationship marketing from a network perspective for case 

company Latvijas Balzams? 

Purpose:   The purpose of this paper is to elucidate what relationship marketing is 

from a network perspective, but also to find how a network can be built 

for foreign companies wishing to enter the Swedish market. An analysis 

of how relationships can be strengthened in a network to function 

effectively.  

Method: The study is based on a qualitative method of investigation and 

interviews were conducted with those selected companies. Theoretical 

framework consists of scientific articles and books on relationship 

marketing. The results were analyzed with an assay based on the 

theoretical framework and the empirical material.  

Conclusion:  There are some important elements of Latvijas Balzams to consider in 

order to improve their marketing strategy. Relational thinking in 

marketing has its advantage. If managers and marketers in a company has 

a good understanding of relationship marketing theories and in an 

appropriate way to apply them in marketing activities, it will provide a 

more effective picture of its products in markets. Good relationship 

development between partners provides a stronger bond and better 

resource utilization. Relationship marketing is a strong compliment to 

Kotler’s marketing thinking.



 
 

Sammanfattning En utmaning i modern marknadsföring – nätverk perspektiv 

Datum:   11 januari, 2012 

Nivå:   Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP 

Institution:   Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,  

  Mälardalens Högskola 

Författare:   Anna Yi Martinsson 730624  

Ivar Kunsinsh 680308  

Jessica Svensson 861111  

 

Titel:   En utmaning i modern marknadsföring – nätverk perspektiv 

   Ett effektivt nätverk skapar en kanal från Riga till Sverige  

Handledare:   Sara Melén 

Nyckelord:   Nätverk, marknadsföring, relationsmarknadsföring,  

Frågeställning:  Vad är relationsmarknadsföring från ett nätverksperspektiv för fall 

företaget Latvijas Balzams?  

Syfte:   Syftet med denna uppsats är dels att belysa vad 

relationsmarknadsföring är från ett nätverks perspektiv men även 

att finna hur ett nätverk kan byggas för utländska företag som vill 

in på den svenska marknaden. En analys av hur relationer kan 

förstärkas för att ett nätverk ska fungera effektivt. 

Metod:  Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod och 

intervju har genomförts med dem valda företag. Teoretiska 

referensramen består av vetenskapliga artiklar och böcker inom 

relationsmarknadsföring. Resultatet analyserades med en 

analysmetod baserad på den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet.   

Slutsats: Det finns några viktiga element för Latviljas Balzams att tänka på 

för att förbättra sin marknadsföringsstrategi. Relationstänkandet i 

marknadsföringen har sin fördel. Om chefer och marknadsförare i 

ett företag har god förståelse för relationsmarknadsföringsteorier 

och på ett lämpligt sätt kan tillämpa dessa i 

marknadsföringsaktiviteter kommer det att ge en mer effektiv bild 

av sina produkter på marknader. En god relationsutveckling mellan 

partners ger ett starkare band och bättre resurs utnyttjande.   

 



 

 

Innehållsförteckning: 

 

1. Inledning .....................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...............................................................................................................................1 

1.2 Syfte .........................................................................................................................................3 

1.3 Frågeställning............................................................................................................................3 

1.4 Avgränsning ..............................................................................................................................3 

2.  Metod ........................................................................................................................................4 

2.1 Val av undersökningsmetod.......................................................................................................4 

2.2 Val av respondenter ...................................................................................................................4 

2.3 Val av litteraturer och artiklar ....................................................................................................5 

2.4 Operationalisering .....................................................................................................................5 

2. 5 Reliabilitet och Validitet ...........................................................................................................6 

2.6 Metodkritik och källkritik ..........................................................................................................6 

3.  Teoretisk referensram .................................................................................................................8 

3.1 Vad är ett affärsnätverk?............................................................................................................8 

3.2 Nätverks innebörd .....................................................................................................................8 

3.3 Relationskap i ett affärsnätverk..................................................................................................9 

3.4 Relationskapets fyra egenskaper ............................................................................................. 10 

3.5 Ett sytematiskt sätt att analysera relationskapet i ett nätverk.................................................. 10 

3.6 Att vårda relationer i ett nätverk .............................................................................................. 12 

3.7 Nätverks betydelse under internationaliseringsprocess ............................................................. 12 

3.8 Kulturskillnaden påverkar internationaliseringsprocess ............................................................ 13 

4. Empiri – Aktörerna, produkten och marknaden .......................................................................... 15 

4.1 De viktigaste aktörerna i nätverket ........................................................................................... 15 

4.1.1 Producenten – Latvijas Balzams ....................................................................................... 15 

4.1.2 Aktör – Black Magic Bar .................................................................................................. 16 

4.1.3 Aktör – Tallink Silja ......................................................................................................... 17 

4.1.4 Systembolaget .................................................................................................................. 18 

4.1.5 Importören i Sverige ......................................................................................................... 20 

4.2 Produkten – Rigas Balzams ..................................................................................................... 20 

4.3 Lagen om Alkohol................................................................................................................... 21 

5. Analys ...................................................................................................................................... 22 



 

 

 

5.1 Ansats för relationsmarknadsföring ......................................................................................... 22 

5.2 Att bygga ett nätverk ............................................................................................................... 22 

5.3 Relationer i nätverket .............................................................................................................. 24 

5.4 En långsiktig marknadsföringsplan .......................................................................................... 27 

6. Slutsats ..................................................................................................................................... 29 

7. Referenser ................................................................................................................................. 31 

7.1 Tryckta källor .......................................................................................................................... 31 

7.2 Elektroniska källor .................................................................................................................. 32 

7.3 Bilaga 1................................................................................................................................... 34 

Intervjufrågor ................................................................................................................................ 34 

 

 

  

 



 

1 

 

1. Inledning 

Den vetenskapliga utvecklingen och teknologin sker i en rasande fart. Under de senaste åren 

har nätverk och relationer fått ett allt större vikt inom marknadsföringen och 

internationaliserig. Marknaden ses som ett nätverk bestående utav många aktörer som genom 

aktiviteter skapar relationer och utbyter information och tjänster, för att tillgodose sina behov. 

Bakom dessa aktiviteter anses det finns en länk som binder samman alla aktörer i ett nätverk, 

det är vad som kallas relationskap. Förändringar utav nätverkstrukturen och utvecklingar av 

relationer har mycket stor betydelse för ett företags utveckling. Eftersom alla företag är 

inbäddade i sina nätverk som ansluter sig till omvärlden.  Många forskare har nått ett 

inflytelserikt resultat i detta område. Håkansson (2004) som en av de mest kända forskarna 

inom marknadsföring i Norden menar att företags nätverk ska ses som en mekanism att 

utveckla resurser ifrån, därmed är det viktigt att företag lägger stor vikt på sitt 

nätverksmanagement. Från 1980-talet har Forsgren och Johanson (2005, s.5) ägnat sig mycket 

på att upptäcka nätverkets innebörd och påverkan under företags internationaliseringsprocess. 

Grönroos (1994) hävdar i sin studie att relationsmarknadsföring som strategi, förklarar 

nätverkets dynamiska och komplexa egenskaper och det är viktigt ur managementstrategier 

för företag att utveckla relationer i sitt nätverk. All forskning baseras på de befintliga 

nätverken inom olika marknader.  

Hur kan dessa teorier tillämpas på en specifik marknad där ett företag tidigare inte har ett 

välfungerat nätverk på grund av saknad kunskap av nätverksteorier och tillämpnings 

möjligheter?  

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring är ett populärt begrepp som väcker många olika känslor hos både 

konsumenter som företag. Enligt Axelsson B. och Agndal H. (2005, s.29) är marknadsföring 

en process bestående av gapöverbryggande strategiska beslut och operationella aktiviteter 

med ett syfte att bygga kontakter mellan alla aktörer på marknader som kan leda till ett 

ömsesidigt utbytesresultat. Marknadens dynamiska karaktär bestämmer att det är en komplex 

process som kräver mycket insats och kreativa idéer. 1990- talet infördes relationskap som en 

del utav en marknadsstrategi (Holmlund & Törnroos, 1997). Inom forskningen av 

marknadsföring dominerar; Amerikansk, Anglo – Australiensk och nordisk forskning 

(Andersson S., 1998). Det finns många svenska teoretiska bidrag inom marknadsföring, bland 

annat Håkansson, Axelsson, Andersson med flera, och dessa författare kommer att vara de 

centrala vetenskapliga referenserna som vi använder i vårt arbete.  

Relationsmarknadsföring ur ett nätverksperspektiv har blivit en utmaning i modern 

marknadsföringsteoriutveckling. Medan nätverksperspektiv är mer deskriptiv som förklarar 

hur en marknad av olika relationer fungerar i ett osynligt nätverk med fokus på business-to-

business marknaden (Andersson S., 1998)  

Internationalisering har varit ett fenomen som intresserade många forskare. I den Uppsala-

modell som svenska forskare skapade på 1970-talet, anses att ett företags internationalisering 

baserar på sitt lärande från sina erfarenheter och genom förbindelses beslut med många 

oberoende partner förstärker sin position på internationella marknader. (Johanson J. & Vahlne 
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J. E. 2009) Detta klassiska marknadstänkande avspeglas i Latvijas Balzams management och 

marknadsförings mönster idag. Trots att Latvijas Balzams genom sin stora skalproduktion har 

lyckats både inrikes och utrikes med sin försäljning, har partnerskap i nästan 30 länder så har 

dem inte lyckats i Sverige. Företaget har en del värdefulla resurser i företagets nätverk som 

ska organiseras och utnyttjas.  

Sverige har en relativ välreglerad alkoholmarknad på grund av landets tidigt utvecklade 

ekonomi och god erfarenhet i marknadsreglering, som har gett en god förutsättning för 

alkoholmarknadens utveckling. Sveriges mångåriga monopolförsäljning och statens 

intervention som leder alkoholkonsumtion att tendera till ett mer rationellt val och förbruk i 

samhället idag. Därmed är det viktigt att våra idéer kan anpassa är anpassade för den svenska 

marknaden. Arbetet skall bidra till en större förståelse för utländska produkters situation 

gällande att vilja ta sig in på den svenska marknaden, problem som kulturskillnader och det 

geografiska avståndet är två viktiga aspekter att belysa.  

Fallstudien i denna uppsats är att studera företaget Latvijas Balzams och deras produkt 

välkända Rigas Balzams, som är en likör med hög alkoholprocent vars användningsområden 

är blandat, produkten har den längsta historiska bakgrunden bland Europas likörer. Denna 

produkt produceras utav Latvijas Balzams som är Lettlans största brännvins destilleri och har 

även den en lång historia bakom sig. Rigas Balzams fanns tidigare på Systembolaget i Sverige 

men på grund utav lite intresse av produkten togs produkten bort från hyllan, och idag flera år 

senare vill Latvijas Balzams komma tillbaka in på Systembolaget. Med stöd utav 

marknadsförings – och internationaliserings teorier ska en kanal mellan Riga och Sverige 

försöka skapas. Marknadsföring behöver inte vara nyckeln till framgång, utan det är 

framförallt viktigt att bygga ett nätverk mellan olika intressenter och aktörer och att skapa 

värdefulla relationer. Fokuset i denna uppsats ligger i hur företaget kan utnyttja möjliga 

resurser genom att förstärka relationer i nätverket för att uppnå sin målmarknad. Uppsatsen 

kommer att fokusera på de viktiga aktörerna som tillsammans skapar ett värdefullt nätverk för 

Latvijas Balzams. De aktörer som kommer att presenteras i uppsatsen är producenten Latvijas 

Balzams, aktören Black Magic Bars i Riga som i dag är återförsäljare utav Latvijas Balzams 

produkter, samt Tallink Silja som driver båttrafik mellan Riga, Lettlands huvudstad och 

Stockholm, som även de är återförsäljare utav Latvijas Balzams. Systembolaget kommer även 

att presenteras i studien då denna är en viktig aktör för företaget på den svenska 

alkoholmarknaden.  

Många forskare, till exempel Coviello N. E. och Munros H (1995, 1997) menar att relationer i 

nätverket påverkar företags utländska marknadsval och ingångsmodell. Kunskapsbrister av 

relationsbyggandet och nätverksförståelsen kan vara orsaken till att Latvijas Balzams har 

misslyckats på den svenska alkoholmarknaden.   Genom den insamlande information kan ett 

nätverkperspektiv ge en bra förklaring till företagets problem i marknadsföringen till Sverige 

och relationsmarknadsföring är vad företaget bör jobba med för att lyckas med att skapa en 

kanal mellan Riga till Sverige. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att belysa vad relationsmarknadsföring är från ett nätverks 

perspektiv men även att studera hur ett nätverk kan byggas för utländska företag som vill 

komma in på den svenska marknaden En analys av hur relationer kan förstärkas för att ett 

nätverk ska fungera effektivt.    

 

1.3 Frågeställning  

 

1. Vad är relationsmarknadsföring från ett nätverksperspektiv för fall företaget Latvijas 

Balzams? 

 

1.4 Avgränsning 

Då Latvijas Balzams är en alkoholproducent ligger fokuset på den svenska alkoholmarknaden 

och iblandade aktörer, så som Systembolaget.  

Nätverksperspektiv inom marknadsföring kan beröra många aktörer, enbart de aktörer som 

redan finns i Sverige idag kommer att tas upp, vilken är Systembolaget, båttrafiken mellan 

Riga och Stockholm som körs utav Tallink Silja, samt en bar vid namn Black Magic Bar 

belägen mitt i Riga. Detta då dessa anses vara dem viktigaste aktörer som kan komma och 

påverka en eventuell framtid för Latvijas Balzams i Sverige.  

I vår undersökning och analys har studievikten lagts på business-to-business relationer vilket 

är vad nätverksteorier fokuserar på. Varje business-to-business relation i nätverket har sin 

möjlighet att påverka andra aktörer, och företaget måste särbehandla varje relation för att få 

en ömsesidig affärsrelation och detta skiljer sig ifrån hur ett företag hanterar sina 

konsumentkunder vilket ofta är ett generellt sätt. I uppsatsens nätverkbeskrivning kommer det 

att beröras en del konsumenter som ansluter till nätverket, till exempel svenska turister som 

besöker Riga och blir konsumenter till ”Rigas Balzams”, och detta är för att på ett mer 

begripligt sätt att förklara hur nätverket fungerar. Det finns ingen möjlighet att intervjua eller 

undersöka de svenska turisterna i det här arbetet. Det kommer att bli en generell beskrivning 

om svenska turister i nätverket. 
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 2.  Metod 

Trovärdighet och användbarhet av en studie är av ytterst viktigt för läsaren. Här presenteras 

val av undersökningsmetod, samt vilka personer som har intervjuats för arbetet och slutligen 

ges metod och källkritik. 

2.1 Val av undersökningsmetod 

Syftet med denna uppsats är dels att belysa vad relationsmarknadsföring är från ett nätverks 

perspektiv. Inom nätverket finns det olika relationer som tillsammans utgör nätverket. Och 

dessa relationer kan inte genom en kvantitativ statisktik uppfattas av aktörerna utanför. Det är 

svårt för oss att göra observationer på hur de parter i relationssambandet pågår eller utvecklas 

under tiden, därför är det intervjuer med nyckelpersoner som ger oss bättre information och 

förståelse för dessa relationer i nätverket. Av lämplighetssjäl kommer därav kvalitativa 

metoder användas i form utav strukturerade intervjuer med nyckelpersoner för att få fram den 

information som behövs. Formulera om så att det inte känns som att det ska vara med i 

avgränsning 

Det finns två olika metoder att välja mellan när man gör en vetenskaplig studie, dessa är 

kvalitativ metod och kvantitativ metod. Enkelt sett kan man säga att den kvantitativa metoden 

syftar till att omvandla information till siffror som man senare kan använda sig av i statistiska 

analyser. I en kvalitativ metod är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som 

ligger till grund för analysen. Det är viktigt att undvika ledande frågor samt frågor som syftar 

till att ett ja eller nej-svar. En kvalitativ intervju ska istället fungera mer som en konversation 

och respondenten skall själv ha en frihet att styra samtalet i största möjliga utsträckning. En 

sådan studie syftar till att svara på frågan ”varför” snarare än att svara på frågan ” hur många” 

som en kvantitativ metod syftar till genom systematiska och strukturerade frågor, som ofta 

återfinns i enkäter med förutbestämda svarsalternativ.(Svenning, 2006)  

I denna studie har en kvalitativ metod använts. Enligt Bryman (2002) ligger tyngdpunkten i 

den kvalitativa metoden på tolkning. Att inneha ett konstruktivistiskt synsätt är viktigt, vilket 

betyder att sociala företeelser kan härledas till och skapas i ett samspel mellan oss individer. 

Genom att försöka förstå den sociala verkligheten utifrån våra respondenters egna tolkningar, 

och försöka få fram väsentlig information kommer det att krävas en viss närhet med 

respondenterna. Fokuset i intervjuerna ligger i att gå på djupet snarare än på bredden, därmed 

valet utav intervjufrågor.  

2.2 Val av respondenter 

För att på ett så trovärdigt sätt som möjligt få relevant information om relationerna i nätverket 

har relevanta aktörer valts ut.  

-  Latvijas Balzams AS Exportdirektor Viktor Kirpickins har genom en personlig 

intervju svarat på frågor om företaget, produkten Rigas Balzams samt försäljning. 
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-  Tallink Silja kommunikationschef Janis Pavuls har kontaktats via en telefonintervju 

där vi har fått svar på frågor angående bland annat försäljning av produkten Rigas 

Balzams på deras båtar 

 

- Black Magic Bar AS chef Vladimir Barsuk har genom en personlig intervju gett oss 

svar om bland annat produkten Rigas Balzams, men även hur turister uppfattar 

produkten. 

 

- Systembolaget där frågor rörande urval av leverantörer, Rigas Balzams, utländska 

produkter, försäljning av alkoholprodukter i Sverige har ställts via e-post till 

inköpschefen Fredrik Arenander . 

Intervjuerna med Viktor på Latvijas Balzams, samt Vladimir Barsuk gjordes via en personlig 

intervju, dessa gjordes på de respektive kontor, för en mer intim och lugn känsla. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig så förberedda som möjligt och även få en chans att 

godkänna frågorna e-postades information om vilka vi var, samt vårt syfte med uppsatsen och 

frågorna, tre dagar i förväg till respondenterna. Då en utav gruppmedlemmarna talar ryska, 

samma språk som Viktor och Vladimir talar, spelades intervjuerna in med hjälp utav 

mobiltelefon, ett anteckningsblack fanns även till hands. Därefter översattes materialen 

skriftligt från intervjuerna till svenska, så övriga gruppmedlemmar kunde ta del och analysera 

materialet. Intervjun med Viktor uppgick till ca 20 min, respektive 15 min med Vladimir. 

Inspelningsmaterialet är transkriberat. I telefonintervjun med Tallink Silja kontaktades först 

kundtjänst som sedan slussade oss vidare till ansvarig person, Janis Pavuls. På grund utav 

tidbrist och att Janis skull resa bort kunde inte några frågor skickas via e-post, i förberedande 

syfte. Istället användes ett anteckningsblock, intervjun uppgick till ca 15min. För intervjun 

med Systembolaget kontaktades först kundtjänst som vidare gav e-post uppgifter om Fredrik 

Arenander. Fredrik kontaktades dagen efter med information om vilka vi var, syftet med 

uppsatsen och vilka frågor vi ville ha svar på, kort därefter mottogs grundliga svar från 

Fredrik  

2.3 Val av litteraturer och artiklar 

Uppsatsarbetet ska vara vetenskapligt baserad och där praktiska exempel kan tillämpas. 

Därför ställs ett högt krav på datasamlingen och teoribasen. Med hjälp från kurslärare, 

biblioteksarier och uppsatshandledare baserar sig denna uppsats på Carter S. och Lee K.s 

Global Marketing Management, Doyle P, Stern P.s Marketing Management and Strategy, 

samt Axelsson B. och Agndal H.s Professionell marknadsföring som våra grundlitteraturer. 

Tillsammans med vetenskapliga artiklar från duktiga forskare inom ämnet marknadsföring 

och nätverksrelationer, bland annat Johanson J., Forsgren M., Mattsson L.-G., Håkansson H., 

Andersson S.  

2.4 Operationalisering 

Operationalisering eller operationalisera betyder att översätta omätbara abstrakta begrepp till 

något mer konkret och mätbart. En fallstudie om nätverk omfattar utvalda deltagare som har 

olika synpunkter angående samarbete. Fokus ligger inom operationalisering att identifiera de 
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mest prominenta aktörerna i detta närverk. Med andra ord jämföra vad aktörerna anser om 

varandra. I intervjun med varje aktör kommer frågor angående samarbete och relationer, samt 

frågor angående hur företag eller varje aktör kan påverka varandra och hur relationer fungerar 

och uppfattas. Frågorna omfattar även aktörernas tolkning av sin egen roll i ett nätverk, och 

deras syn på möjligheterna att kunna påverka eller fatta olika beslut.  

Kommunikation är ett begrepp som kommer att operationaliseras men även att preciseras. Det 

finns en mängd olika aspekter som spelar in i det sätt som vi tar den första kontakten med en 

annan aktör. Informations överföring och en förmåga att kunna kommunicera är en viktig 

parameter i ett nätverk som påverkar resultatet. Kommunikation är en parameter som kommer 

att avslöja företagets vilja till att ta kontakt och möjligheterna att kunna anpassa sig till en 

annan aktörs behov. Detta kommer att skapa en mer fullständig bild av ett nätverk, 

kommunikation inom nätverk samt nätverkets brister och perspektiv. 

För att kunna skapa en bild av en så bra kvalitet som möjligt har Latvijas Balzams och Black 

Magic Bar som är direktörer intervjuats, personligen på deras arbetsplats. Deras tillgänglighet 

skulle kunna vara en indikation på deras vilja i att engagera sig i en vidare intervju.  

2. 5 Reliabilitet och Validitet 

I en vetenskaplig studie brukar man bedöma studiens trovärdighet och pålitlighet, även kallat 

validitet samt reliabilitet. Reliabiliteten handlar om hur pass tillförlitliga mätinstrumenten är 

(t.ex. intervjuguide), dessa ska vara oberoende utav vem som mäter samt när och under vilka 

omständigheter som mätningen sker. Genom olika standardförfaranden kan man öka studiens 

reliabilitet. Validiteten avser mätinstrumentets förmåga att mäta det som skall mätas. Validitet 

i studien betyder att den kan tillämpas till andra liknande företag och situationer. I detta fall 

intervjufrågor anpassade till vilken information vi vill ha ut ifrån våra respondenter. Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011)Fallstudien som har utförts pekar på att denna studie kan 

tillämpas på andra företag och situationer. Utvalda företagen representerar en större massa 

vilket ökar studiens validitet. Syftet med att skicka ut frågorna i förväg var som nämnt ovan 

dels tills för förberedande och godkännande men också för att höja studiens validitet. Genom 

detta kunde eventuella oklarheter på innehållet och utformningen identifieras.  

2.6 Metodkritik och källkritik 

Med stor fördel har Latvijas Balzams kontaktas, trotts detta Baltiska företag har några språk 

eller kulturhinder inte uppstått då en författare i gruppen ursprungligen kommer från Riga. 

Vilket ledde till att de intervjuer som skedde med Latvijas Balzams och Black Magic Bar inte 

höll några språk eller kulturhinder. Dock översattes informationen från ryska till svenska, 

vilket kan ha medfört viss tolknings hinder, detta kallar vi transkription.  

Även om den kvalitativa metoden syftar till att ge en så rättvis bild som möjligt, så är den 

tyvärr inte helt problemfri (Ödman, 2004). Trotts utmaningar så har vi fått tag i relevant 

information, genom internet, årsredovisningar och så vidare som förstärkt undersökningen. 

Eftersom det skrivna slutmaterialet är baserat på våra egna upplevelser av intervjuerna, finns 

det en risk att det har skett missuppfattningar i innehållet och de signaler som respondenten 

försökt förmedla. Ett problem som kan uppstå i en kvalitativ metod är att den närhet som 
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uppstår mellan forskare och respondent, kan leda till vissa förväntningar. Dessa förväntningar 

kan göra att respondenten i sin tur beter sig annorlunda i undersökarens närvaro, mot hur han 

vanligtvis hade agerat (Ödman, 2004) Detta har försökt undvikts genom att vara medveten om 

det eventuella problemet som kan uppstå.  
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3.  Teoretisk referensram 

Affärsnätverk har använts brett i marknadsföring och managementteorier för att förklara 

många komplexa fenomen i samhället. Ett företag ses som ett nätverk, och en marknad ses 

som ett mer komplext nätverk som många företag är inbäddade i (Håkansson & Ford, 2002) 

3.1 Vad är ett affärsnätverk? 

Håkansson och Ford (2002) definierar affärsnätverk som en struktur av många affärsenheter 

genom olika relationskap kopplade till varandra. Det är en generell definition som inte har en 

gräns för vilka aktörer som ingår och vilka relationer som är kopplade. Van de Ven och Ferry, 

(1980, refererat i Axelsson & Agndal, 2005, s.322) definierar nätverk i en affärs sammanhang 

som ”Det totala mönster av relationer inom en grupp av organisationer som agerar för att 

uppnå ett gemensamt mål”. Den här definitionen betonar ett gemensamt mål och förutsätter 

att alla aktörer i nätverket är kända och nätverket är en planerad form.  

I det här arbetet kommer ett planerat nätverk att byggs för att förklara hur relationskapet som 

en marknadsföringsstrategi kan tillämpas för företaget Latvijas Balzams. 

3.2 Nätverks innebörd 

En viktig förutsättning för att kunna utveckla ett nätverk är att förstå vad ett nätverk innebär. 

Håkansson och Ford (2002) beskriver genom fyra paradoxer en relativt konkret nätverksbild. 

Den första paradoxen är möjligheter och begränsningar i ett nätverk. Inget företag är isolerat 

från omvärlden. Genom investeringar i sitt nätverk förstärker företaget i sig och samtidigt 

relationen med den andra parten. Håkansson och Ford (2002) menar att utvecklingen av 

relationer skapar möjligheter för båda partner. Starka relationer hjälper företagen breda sina 

informationskanaler och minskar osäkerhet i beslutfattandet. Starka relationer kan hjälpa 

företagen att få förmånligare villkor i utbyte av affärer och så vidare. Men utvecklingen av 

relationer skapar även begränsningar för partner, till exempel när ett företag begränsar sin 

återförsäljare att inte sälja konkurrerande produkter. I nätverk finns det både möjligheter och 

begränsningar och företag måste när de ska utveckla sina relationer med andra partner ha 

detta i åtanke. En förändring i ett nätverk ger alltid påverkan både för företaget själv och för 

sina partner.(Dubois, 1998, refererat i Håkansson & Ford, 2002) Ett närverk är ett kollektivt 

resultat. 

När detta ska tillämpas i ett företags management finns det några viktiga punkter som ska tas 

in i tänkandet poängterar Håkansson och Ford (2002). Det första innebär att beslutfattaren 

alltid ska tänka på båda möjligheter och begränsningar när en förändring ska genomföras i 

nätverket. Den andra punkten som ska tas in i tänkandet är att företaget ska informera sina 

partner och försöka få andra förstå sin förändringsnödvändighet, och på så sättet att uppnå ett 

bättre resultat i förändringen.  

Den tredje punkten handlar om att försöka hitta lösningar mellan de redan existerade 

partnerna i nätverket. Det är svårare att genomföra en förändring med en okänd partner än 

med en äldre partner som har kunskap och förståelse i nätverket. Det fjärde handlar om att 

utvecklingen i nätverket skapar kunskap och utvecklar ett förväntad samverkan mellan partner. 
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Slutligen menar Håkansson och Ford (2002) att varje teknologiutveckling sker innanför 

nätverket. Cheferna ska ha i åtanke att en senare teknologiutveckling även är kopplad till de 

tidigare existerade teknologierna. 

Den andra paradoxen är den ömsesidiga påverkan i ett nätverk. Håkansson och Ford (2002) 

menar att det inte finns ett företag som har alla resurser för sin verksamhet. Företaget är alltid 

beroende av andra på något vis. Det är därför är det viktigt för ledningen att samtidigt tänka 

på hur en affärsstrategi ska införas och dess påverkan på andra i nätverket. 

Det är viktigt att ta hänsyn till antal parter som är iblandande och vilka dess påverkningsgrad 

är i utvecklingsprocessen. Chefer som ansvar för denna process måste kunna se till helheten 

men också delen utav den. Den andraparadoxen betonar även betydelsen i 

nätverksförändringen både för företaget men även för chefer själva. Ju viktigare den 

relationen blir i företagets nätverk, ju viktigare blir den individ som påverkar relationen. 

Den tredje paradoxen förklarar hur ett företag råder över sin kontroll inom nätverket, men 

också utanför nätverket. Att vilja ha kontroll inom nätverket är den nyckelkraft som driver ett 

företag att utveckla relationer med sina partner. Om ett nätverk ska utvecklas krävs det att alla 

aktörer i nätverket aktivt deltar i <utvecklingsprocessen hävdar Håkansson och Ford (2002) i 

sin studie. När ett företag har strikt kontroll över sina partners kan detta leda till att nätverket 

blir ineffektivt och tappat sin innovativa förmåga. Hur kan företaget kliva ur från 

delimma ”med kontroll men utanför kontroll”? Att ha färre strikta regler och att ge mer frihet 

till partners att få ta eget initiativ är viktiga principer i nätverksutvecklingsprocessen menar 

Tunisini (1997, refererat i Håkansson & Ford, 2002)  

 I den sista paradoxen upplyses cheferna ska kunna skifta sin management synvinkel från sina 

produkter och resurser till företagets nätverk och relationsutveckling med omvärlden. Växlad 

synvinkel ger cheferna en mer komplett bild av sin verksamhet och ger bättre förståelse för 

dynamiska situationer som kan eventuellt kan uppstå. Det är en nyckel i nätverkskontroll, då 

varje företag har en unik bild av sitt nätverk, och ett ensidig tänkande i managementstrategier 

är en källa till misstag i företagets beslutfattande (Håkansson & Ford, 2002)  

3.3 Relationskap i ett affärsnätverk 

Sedan 1990-talet har relationskapet förts in i marknadsföringsmanagement som en strategi. 

Många forskare inom marknadsområdet hävdar att forskningsfokus har flyttats från 

marknadsföring till relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring erkänner att 

relationspåverkan ansluter till både tidigare och framtida samverkan mellan partner. 

Relationer mellan parter är dynamisk, och kan ha fler än två iblandande partners under 

relations utvecklingsprocess (Holmlund & Törnroos, 1997) Uppsala-modellen som är den 

mest användbara modellen i internationaliseringsteorier har även till tagit till sig och lagt till 

relationsutveckling i sin internationaliseringsprocess. (Johanson & Vahlne, 2009)   

Forskare definierar relationskap på olika sätt beroende på forskares beskrivning utifrån olika 

perspektiv. Från ett nätverksperspektiv i marknadsföring definieras relationskapet som en 
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kontinuerlig process mellan minst två aktörer i en affärsrelations kontext som gör ömsesidigt 

utbyte och samverkan (Holmlund & Törnroos, 1997)   

Carter S. och Lee K. (2009, s.424) menar att i traditionell marknadsföring anses den 

internationella marknaden som opåverkbar och kan därför inte kontrolleras, organisationer 

söker marknadsandelar på varandras bekostnad. Medan relationsmarknadsföring anser att 

företagen genom övergränsrelationer får förädlat värde utav varandra. Inom dessa relationer 

pågår konflikt och kooperation som har stor inverkan på företagens framgång. 

Doyle och Stern (2006, 34) menar att framgångsrika affärsrelationer tenderar att röra sig från 

transaktionell marknadsföring till relationsmarknadsföring. Transaktion marknadsföring är en 

engångsförhandling där partner träffas på en marknad, och aktörerna i förhandlingen söker 

maximerad vinst. Men detta förändras om partner vill utveckla en långsiktig affärsrelation 

genom kontinuerliga transaktioner som kallas relationsmarknadsföring. En långsiktig 

affärsrelation innebär ömsesidigt förtroende och beroende mellan partner som leder till 

förkortad förhandlingstid, minskade kostnader och mer trygghet i framtids transaktioner.   

3.4 Relationskapets fyra egenskaper 

En relation i ett affärsnätverk karaktäriseras av ömsesidighet, lång sikt, process och kontext 

beroende. En ömsesidig relation byggs av förtroende och engagemang. Ytterligare investering 

i relationer leder till högre grad av troende och engagemang mellan partner. Det kan också 

vara så att någon av partnern sitter på en mer dominerande position för att denne har starkare 

resurser. En god relation byggs inte över en natt, att bygga en ömsesidig relation tar lång tid 

och kräver mycket tid och kraft. En långsiktig relation kan ibland kräva investeringar som kan 

vara kostsamma för företaget. Men högre investering i relationer bidrar ofta till en starkare 

koppling mellan parterna. Att bygga och utveckla en relation är en dynamisk process, därför 

är det viktigt att titta tillbaka på det som tidigare varit men även tänka på framtidens 

utveckling, när en relation ska analyseras. En relation är inbäddad i ett nätverk. En 

relationsutveckling påverkar nätverkets utveckling, och en nätverksförändring kan i sin tur 

påverka förändringar i relationen (Holmlund & Törnroos, 1997)   

  

3.5 Ett sytematiskt sätt att analysera relationskapet i ett nätverk 

I ett affärsnätverk finns det många komplexa relationer då nätverket i sig och dess relationer 

ständigt förändras. Vilket gör att en nätverksanalys kan vara svårt att beskriva och analysera. 

Att systematiskt beskriva och analysera ett affärsnätverk som många aktörer är kopplade till 

via olika relationer, kan horisontellt förklaras av tre dimensioner och delas i tre vertikala 

nätverkslager. De tre viktigaste variabler som styr relationer i ett nätverk är; aktörer, resurser 

och aktiviteter menar Axelsson och Agndal (2005, 310) 



 

11 

 

  

Figur 1 Beskiver en relations olika kopplingar och dimensioner.  

Figur 2 Beskriver hur relationer bör ses på djupet (Källan: Holmlund & Törnroos, 1997) 

Relationskapets tre dimensioner består enligt Holmlund och Törnroos (1997) först utav den 

strukturella dimensionen. Alltså de aktiviteter partner är kopplade till, och de resurser partner 

är beroende av varandra, relations samband, och även de institutionella kopplingarna. Dessa 

aspekter i den första dimensionen avspeglas synligt i aktivitets mönster. 

Den andra dimensionen består utav de ekonomiska investeringar och finansiella justeringar 

som sker mellan partnerna. Investeringar kan vara valutan, teknologier, marknader eller 

förtroende och engagemang. Det avspeglas i partners förväntningar och avkastningar. En del 

kostnader och förmåner kan vara svårt att mäta.  

Den tredje dimensionen berör den sociala aspekten i ett en relation. Det vill säga hur 

människor som är inblandade i de relationerna beter sig, engagerar sig samt ställs in i 

atmosfären. Holmlund och Törnroos (1997) menar att det inte är en perfekt uppdelning av de 

tre dimensionerna eftersom relationens många aspekter inte har en tydlig gräns mellan 

varandra, många delar överlappar varandra och det är kommunikationen som binder samman 

det olika dimensionerna.  

Nätverkets tre lager avslöjar sitt innehåll och sin struktur. I produktionslagret är aktörerna 

kopplade till varandra genom produktionsaktiviteter. 

I resurslagret ingår normalt många aktörer som äger viktiga resurser som är till nytta för andra 

eller är avgörande för att genomföra produktionsaktiviteterna. Resurser kan bland annat vara 

finansiella, teknologier och kunskap. Relationen mellan aktörerna kan vara antingen 

sammanbindande eller konkurrerande. I det sociala lagret ingår de individer och grupper som 
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representerar olika enheter eller organisationer i nätverket. De är nyckelpersoner som 

genomför aktiviteter och fattar beslut i nätverket (Holmlund & Törnroos, 1997) 

Dessa två modeller hänger samman på så vis att Figur 1beskiver hur relationer är kopplade till 

varandra medans Figur 2 beskriver en relations djup. Dessa två modeller kan lätt 

sammanfattas på så sätt att relationer bör ses på bredden och på djupet. 

3.6 Att vårda relationer i ett nätverk 

Företagets relationer är en värdefull tillgång trots att de inte syns på balansräkningen 

(Håkansson, 1987, refererat i Ritter, Wilkinson & Johnston, 2004) Relationskapet kan bidra 

till optimering av företagets resursallokering, skapa utvidgade funktioner som accelererar 

verksamhetens utveckling, och ger möjligheter till nya kunskaper och marknader, även 

kopplar till bredare nätverk som ökar företagets konkurrenskraft (Håkansson & Snehota, 1995, 

Walter, Ritter & Genmuden, 2001, refererat i Ritter, Wilkinson & Johnston, 2004)  

Utveckling av affärsrelationer handlar om hur ett företag genom en effektiv koordinations 

mekanism kan samordna sina resurser, aktiviteter och aktörer som är inbäddade i sitt nätverk 

för att maximera produktionen och uppnå företagets mål. Martinez och Jarillo (1989) visar i 

sin studie att forskningsfokus av organisations koordinationsmekanism tenderar från de 

formella mekanismerna till exempel organisations struktur, rutinkontroll regler, till de 

informella mekanismerna som till exempel informell kommunikation och utveckla 

sidorelationer. Bartlett och Ghoshal (1987, refererat i Martinez & Jarillo, 1989) menar att 

utveckla informella mekanismer är utav stor vikt för att behålla tillräcklig flexibilitet, anta 

konkurrensfördelar och anpassa sig i komplexa miljön.   

Carter S. och Lee K. (2009, s.28) hävdar i Global Marketing Management att för de 

internationella företagen är det mycket viktigt att vårda äldre och befintliga kundrelationer för 

att behålla sin globala kompetens när internationaliseringen har gått så lång och det inte finns 

effektivare strategier eller resurser att öka sin dominans i globala marknader. De lojala 

kunderna spenderar mer sina disponibla inkomster på deras pålitliga leverantörer. Att få en ny 

kund kostar oftast mer än att behålla en redan befintlig kund visar undersökningar.         

Axelsson och Agndal (2005, s.406-409) menar att ett företag kan antingen genom direkta eller 

indirekta kontakter nå sina kunder för att vårda relationer i sitt nätverk som i sin tur kan leda 

till ett långsiktigt partnerskap som företaget har ömsesidig nytta av.    

3.7 Nätverks betydelse under internationaliseringsprocess 

Många företag väljer att internationalisera sig när de antingen har samlat stark styrka från 

hemmamarknaden, eller de företag som ser investeringsmöjligheter och framtida avkastningar 

på utländska marknader. Att förvärva ett redan existerande bolag, att starta ett eget bolag eller 

att anlita agent/distributör på utländska marknader är de vanligaste ingångsmetoderna för 

många internationella företag att komma in på utländska marknader. Forskningar visar att det 

är bindningar i nätverket som driver företagets internationaliseringsprocess (Majkgård & 

Sharma, 1998; Sharma & Johanson, 1987, refererat i Sharma & Blomstermo, 2003) 

Internationaliseringsmönster kan variera mellan företag, men en nyckelroll under 
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företagsinternationaliseringsprocess är att bygga och förstärka affärs relationer i det 

inbäddade nätverket (Chetty & Campbell-Hunt, 2004) 

Nätverk är viktigt för företag, eftersom alla ekonomiska aktiviteter och resultat, samt alla 

sociala aktiviteter och resultat påverkas av relationer mellan aktörer och den 

relationsstrukturen i hela nätverket (Granovetter, 1992, p.33, refererat i Sharma & 

Blomstermo, 2003) Relationer i nätverket ger företaget fördelar till exempel att konkurrenter 

har svårt att imitera eller kopiera andras relationer i ett nätverk, och företaget i ett nätverk har 

bättre kanaler och möjligheter att få olika information i god timing än de företagen som är 

utanför nätverket. Starka relationer i nätverket minskar företagets risk på en främmande 

marknad eftersom god tillgänglighet för information i nätverket hjälper företaget fatta rätt 

beslut(Sharma & Blomstermo, 2003) 

 

3.8 Kulturskillnaden påverkar internationaliseringsprocess 

Både geografiskt avstånd och psykiskt avstånd bygger ett gap mellan länder och olika 

regioner. Sharma och Blomstermo (2003) visar i sin studie att de företag som har samlat 

erfarenheter från sin framgångsrika hemmarknad ofta väljer internationalisera sig i länder vars 

kultur liknar sin egen. På så sättet undviker företaget osäkerhet och oförutsebarhet. Barkema, 

Bell och Pennings (1996, refererat i Sharma & Blomstermo, 2003) och Chang (1995, refererat 

i Sharma & Blomstermo, 2003) menar att kulturskillnaden kan vara ett hinder som stör eller 

avbryter företagets internationaliseringsprocess. Därför är det viktigt att när ett företag ska ta 

sig an en annan marknad och det finns god kunskap om hur affärer sköts och vilka normer och 

regler som finns i landet.  

Hofstede (1991) menar att kultur är ”software of the mind”, det vill säga att det är en mental 

programmering som manifesterar ett mönster hur människor tänker, känner och handlar, och 

han menar att kultur kommer ifrån lärande, inte från arv. Därför är det möjligt att delvis 

påverka människor i en kultur trots kulturskillnaden om kulturens olika dimensioner kan 

uppfattas på rätt sätt. Hofstede (1991)  använder ett lökdiagram syftar till att förklara en 

kulturs olika nivåer.  

 

 

 

 

 

Figur 3 Källa: lökdiagrammet syftar till att visa kulturens olika nivåer från Hofstede, 1997 

Det yttersta lagret är symboler som oftast visas som ord, bilder eller föremål med speciella 

meningar som bara erkänns av de som lever i samma kultur. Symboler utvecklas hela tiden 
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och kan lätt ersättas av nya symboler. Vid det andra lagret är hjältar, till exempel stjärnor, 

historiska kändisar, levande eller döda, påhittade eller riktiga, de äger vissa karaktärer som är 

högt uppskattad i en kultur. I det tredje lagret är ritualer en kulturpåverkan, företaget kan till 

exempel ha olika ritualer bidrar till att det anställda känner en samhörigget gentemot företaget, 

sociala ceremonier så som månadens anställd kan vara en sådan ritual.  

Hofstede (1991) menar att de tre yttersta lagren är synliga för utomstående och påverkbara. 

Däremot den kärnan som består utav företagets värderingar är inte direkt påverkningsbara och 

dess innehåll kan bara uppfattas utav de som lever inne i den kulturen, därför är det 

opåverkbart.  

Att ta hänsyn till kulturskillnaden i företagsmanagement var ignorerad av många forskare 

tidigare menar Hofstede (1983). Utan att förstå kulturens innebörd på olika nivåer och vilka 

elementer som är påverkbara i en kultur leder det till att kulturskillnaden ses som ett hinder 

när en produkt ska lanseras på en ny marknad över nationsgränsen. Från en annan synvinkel 

kan kulturskillnaden skapa människors nyfikenhet som leder till att konsumenter söker nya 

och unika produkter, och det ger utländska produkter utrymmen att konkurrera med andra 

produkter på internationella marknader.   
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4. Empiri – Aktörerna, produkten och marknaden 

I detta avsnitt kommer de viktigaste aktörerna i nätverket att presenteras därefter går vi 

vidare med att presentera huvudprodukten, och slutligen lagen om alkohol. Valet utav 

presentations ordning grundar sig i att läsaren skall ges en större förståelse till hur nätverket 

hänger samman.  

4.1 De viktigaste aktörerna i nätverket  

Latvijas Balzams som är producenten i nätverket presenteras först, därefter presenteras 

aktörerna Tallink Silja och Black Magic Bar, som båda är återförsäljare utav Latvijas Balzams 

och spelar en viktig roll i nätverket och relationsskapandet för Latvijas Balzams. Därefter 

introduceras Systembolaget, då Latvijas Balzams produkt Rigas Balzams en gång i tiden 

såldes på Systembolaget finns denna potentiella aktör med för att få en inblick i vilka 

möjligheter som finns hos Systembolaget. Slutligen, för att öka förståelsen om 

alkoholmarknaden och dess lagar beskrivs den svenska alkohollagen. 

4.1.1 Producenten – Latvijas Balzams  

Latvijas Balzams grundades år 1990 och är i dag Baltikums största brännvins destilleri, 

företaget har en lång historia med genomsyrad tradition sedan 1990. Företaget har två 

produktionsanläggningar i Riga, ett destilleri av starka alkoholdrycker och en annan anpassad 

för mousserande viner och lättare alkoholdrycker. Med ett brett sortiment finns de 

presenterade inom alla segment av starka och lättare alkoholdrycker på marknaden och har 

mer än 100 produktnamn.  Företaget producerar globalt kända varumärken så som Rigas 

Balzams som är en utav Europas äldsta alkohol varumärken. Latvijas Balzams är en utav den 

mest betydande exportören i Lettland, då dess produkter finns tillängliga i mer än 30 länder 

världen över. Under 2009 uppgick exporten till 34 % av den totala försäljningen. (www.lb.lv) 

 

 

 

 

Lativjas Balzams logotyp  http://www.reitingi.lv( hämtat 2011-12-02) 

 

Personlig intervju med Viktor Kirpicniks, exportdirektör på Latvijas Balzams 

I en intervju med Viktor Kirpicniks, exportdirektör på Latviljas Balzams berättar han att 

Latvijas Balzams har ca tio produkter som säljs på tax free båtarna M/S Romantica och M/S 

Silja Festival som båda trafikerar Sthlm – Riga. Samarbetet mellan företaget och båtarna har 

pågått i många år, men trotts det anser han inte att dess marknad är värd att sattas på. Deras 

mest sålda produkt Rigas Balzams säljs på båtarna men något större intresse har inte 

passagerarna för produkten och företaget går med en väldigt liten vinst, berättar Kirpicniks.  I 

http://www.lb.lv/
http://www.reitingi.lv/
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frågan hur det kommer sig att produkten inte går bättre får vi som svar att han anser att det är 

hård konkurrans på båtarna, då det finns många likörer och att man måste lägga mycket mer 

på marknadsföring för att nå konsumenterna, något som Latviljas Balzams inte tänker göra, så 

här uttrycker sig Kirpicniks, exportdirektör på Latviljas Balzams;  

 

“Det är inte ekonomiskt fördelaktigt att satsa så mycket på produkten på båtarna”  

Företagets vision är att bli den ledande spritproducenten och exportör över Baltikum med 

marknadsledande varumärken (www.lb.lv) Riga kommer att bli Europas kulturella huvudstad 

år 2014, vilket innebär att Riga som destination kommer att få mycket information runt om i 

media (www.kulturradet.se) 

 

4.1.2 Aktör – Black Magic Bar  

Black Magic Bar ligger i centrum i Riga och förflyttar kunder för en tidsresa till år 1752. 

Kunderna möts av en spännande kaffemiljö och personal i tidstypiska kläder. Baren är den 

äldsta baren i Rigas Gamla Stan. Och erbjuder det bredaste sortimentet av balsam är cocktails 

i staden och ett antal läckra snacks, bakverk och souvenirer, som alla är gjorda med hjälp av 

Riga Black Balsam. I baren är specialiteten ”Rigas Balzams”. Black Magic Bars vision är att 

ta kunder till atmosfären av det 18th Century. Black Magic Bar samarbetar med Latvijas 

Balzams, då baren marknadsför och säljer stora delar utav Latviljas Balzams sortiment. 

(www.digipaper.fi) 

 

 
Black Magic Bar logotyp www.since1752.lv ( hämtat 2011-11-18) 

Personlig intervju med Vladimir Barsuk, ägare av Black Magic Bar 

I en intervju med Vladimir Barsuk ägare av Black Magic Bar berättar han om samarbetet 

kring med Latvijas Balzams;  

”Vi har köpt rättigheter att använda Latvijas Balzams produkter och får sälja dem och 

marknadsföra deras produkter. Vårt samarbete betyder mycket för båda parterna”   

 

Barsuk, berätta glatt att baren besöks utav många svenska turister som är mycket nyfikna på 

Latvijas Balzams och köper gärna med sig en flaska Rigas Balzams hem som en souvenir. 

Vilket han tycker är mycket kul. När vi frågar Barsuk, vad han tror är anledningen till att 

turisterna besöker honom, svarar han att det främst är på grund utav placeringen utav baren. 

Då baren ligger i mitt i gamla stan, som är en stor turistattraktion i Riga, vilket medför att det 

http://www.digipaper.fi/
http://www.since1752.lv/
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blir mycket rörelse bland folk. Men han påstår att det inte enbart är för läget utan även för att 

baren andas 1700-1800t tal och har ett väldigt speciellt och spännande utseende som är 

fungerar som en stor dragningskraft för turister. Barsuk, tillägger;  

 

“turisterna är mycket nyfikna utav baren och vi får mycket frågor” 

Avslutningsvis ställs frågan hur intresset för Rigas Balzams är och på det svarar han att det är 

mycket stort bland turisterna, och det tror han beror på att produkten har så många 

användarområden och att den säljs på båtarna.   

4.1.3 Aktör – Tallink Silja 

Det var under den sovjetiska tiden på 1980-talet som Tallink Siljas verksamhet startades, när 

Estonia Shipping Company startade färjelinjer med fartyget ” Georg Ots”, turerna fick mellan 

Tallinn och Helsingfors och det dröjde inte längre förrän bolaget köpte färjan ” Scandinavian 

Sky” år 1989. Fartygets turer gick mellan Estland och grannländerna, det var även nu som 

rederiet fick sitt namn ” Tallink” . (www.tallinksilja.com) 

Tallink köper år 1997 dåvarande Viking Line fartyg och döper om den till ” Fantasia”, 

därefter köper rederiet även en ytterligare färga från Viking Line som döps om till ” Regina 

Baltica”  som gick mellan Tallin och Stockholm. (www.tallinksilja.com) 

Men det var inte förres år 2002 som Tallink satte in Östersjöns modernaste färja ” M/S 

Romantica” som kom att trafikera Tallinn och Helsingfors. Bara två år därefter sätts fartyget ” 

M/S Victoria” in mellan Tallin och Stockholm. I slutet på 2005 köper Tallink Group med Sea 

Containers Ltd Silja Oy Ab. Nu ingår Silja Line i AS Tallink Group och bildar tillsammans 

Östersjöns modernaste rederi . 2006 tillkommer en tur mellan Tallinn - Helsingsfors, och 

Östersjöns modernaste färja ” ” M/S Galaxy” och den tidigare trafikerade ” M/ S Romatica” 

sattes in på turen Tallinn – Silja. (www.tallinksilja.com) 

Idag äger bolagen 19 fartyg som trafikerar från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, 

Åbo, Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Dessa 19 fartyg trafikerar fem länder. 

Tallink äger även fyra hotell i Tallinn och ett hotell mitt i Riga. Bolagen transporterar ca åtta 

miljoner passagerare varje år. (www.tallinksilja.com/) 

Tallink Silja Ab fokuserar idag mycket på gruppresor utav olika slag, framförallt ligger 

fokuset på att locka affärsresenärer genom att erbjuda bra möjligheter för att lyckat möte 

därtill hör även hotellkonferens på deras egna hotell i Riga, Tallinks Hotell 

(www.tallinksilja.com/) 
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Turkarta över Tallink Siljas destinationer. http://www.skandinavische-reiseagentur.com(hämtat 2011-11-09) 

Mail intervju med Janis Pavulus, kommunikationschef på Tallink Silja AB 

Kommunikationschefen Pavulus berättar att Tallink Siljas AB mål är att vara den ledande 

koncernen inom Östersjöns. Tallink Siljas främsta målgrupp är resenärer från olika 

kundsegment, som till exempel barnfamiljer till pensionärer.  

 

När vi ställer frågor till Janis Pavulus om intresset utav Latvijas Balzams svarar han att det är 

vagt, den bäst säljande produkten från Latvijas Balzams är Rigas Balzams. 

Försäljningskurvan har sett mer eller mindre likadan ut sedan start, något Pavulus menar har 

att göra att exponeringen och marknadsföringen utav produkten är dålig. Det är heller inte en 

prioriterad produkt från Tallink Silja då Rigas Balzams enbart säljs på båtarna som går mellan 

Stockholm och Riga som i sin tur inte är särskilt stora turer.  

 

4.1.4 Systembolaget 

Systembolaget är ett aktiebolag och ägs utav svenska staten det är det enda bolaget i Sverige 

inom detaljhandeln som får sälja alkoholhaltiga drycker över 3,5 volymprocent. 

Systembolaget betjänar många svenskar. Detta är en jätte inom detaljhandel och en av 

världens största inköpare och försäljare av alkoholhaltiga drycker. Idag driver bolaget ca 410 

butiker och har ca 3000 försäljare runt om i Sverige, samt ca 520 ombud på mindre orter på 

glesbygden.  Systembolagets visionär att sälja med ansvar.  

Det första alkoholmonopolet uppstod i Sverige i mitten av XIX talet. Det fungerade så bra att 

modellen av verksamheten utvidgades till hela landet. År 1995 slogs alla lokala bolag 

samman till ett enda nationellt monopol - Systembolaget. Bolagets sortiment är ett av de mest 

omfattande i världen.  

Systembolaget ligger under socialdepartementet och regleras genom alkohollagen och lagen 

15 om alkoholskatt, ett avtal mellan staten och Systembolaget samt de statliga ägardirektiv 

som gäller för bolaget. Vilket medför att det finns hårda reglementen om alkoholreklam.  

År 2010 omsatte bolaget drygt 24 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat om 331 

miljoner kronor. (www.systembolaget.se)  

 

http://www.skandinavische-reiseagentur.com/
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Systembolagets logga www.systembolaget.se (hämtat 2011-11-22) 

 

Mail intervju med Fredrik Arenander, inköpschef på Systembolaget,  

Arenander på systembolaget berättar att enligt svensk lag kan Systembolaget bara köpa utav 

svenska importörer och inte direkt ifrån utländska producenter.  När vi frågar hur processen 

ser ut när Systembolaget väljer att ta in nya produkter svarar Arenander; 

 

“Som monopol har vi en väldigt formaliserad (och ISO-certifierad) inköpsprocess för att 

säkerställa likabehandling och objektivitet” 

 

Vilket innebär att de en gång om året gör de en lanseringsplan när alla nästa års lanseringar är 

listade. Denna lanseringsplan baseras på försäljningsanalys, kundundersökningar, 

omvärldsbevakning m.m. Planen finns tillgängliga för alla deras leverantörer att kunna titta 

på. Lanseringarna specificeras senare i en offertförfrågan där åter alla godkända leverantörer 

har möjlighet att inkomna med offerter. Urvalet sker slutligen i ett sensoriskt blindtest där den 

bästa produkten, givet smakbeskrivningen i offertförfrågan, blir den som köps in. Ingen 

hänsyn tas till vare sig presentation, leverantör, varumärke eller producent. Dessa lanseringar 

gäller själva inköpen berättar Arenander. När varan väl hamnat på hyllan utvärderas den efter 

försäljningsresultat. Arenander rundar av frågan med att;  

 

“Kortfattat kan man säga att även om det är vi som bestämmer vad som skall lanseras så är 

det sedan kunderna som avgör om produkterna finns kvar” 

 

Vidare berättar också Arenander att all marknadsföring sköts utav leverantören själva. Så att 

om man vill få fram en produkt och få den att synas så måste man själv stå för att 

marknadsföra den. För ett par år sedan kunde man hitta Rigas Balzams på en utav 

systembolagets hyllor. Dock inte längre, Arenander berättar vilka orsaker som ledde till att 

Rigas Balzams togs bort från hyllorna, vilket var att kunderna föredrog andra likörer och 

Rigas Balzams sålde inte tillräckligt bra för att kunna behålla den. I frågan om Arenander 

själv visste varför inte produkten gick hem hos konsumenterna svarade han;  

 

”Jag tror personligen att det avgörande skälet till att kunderna inte köpte tillräckligt var 

bristen på ett känt varumärke. Sprit i allmänhet är väldigt beroende av varumärken och den 

genomsnittliga konsumenten har förmodligen ingen kännedom alls om det varumärket, om 

man jämför med till exempel Baileys, Jägermeister och Bols ” 

 

Arenander berättar för oss att något direkt intresse för produkten inte har visats sig de senaste 

åren, då Rigas Balzams inte har legat i beställningssortimentet vilket är ett tecken på en lägre 

http://www.systembolaget.se/
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efterfrågan. När frågan ställ huruvida det finns någon eventuell framtid för Rigas Balzams 

svarar Fredrik att det segment som Rigas Balzams tillhör, bitter likör, så finns det god tillväxt 

för tillfället både internationellt som här. På Systembolaget finns det dock väldigt starka 

varumärken;  

 

”Tillväxten av bitters sker främst på existerandemärken Jäger, Fernet, Gammeldansk. Vår 

bedömning är för närvaran att det i dagsläget är att inte fler märken inom detta segment ger 

en ökad kundnytta. Om mot förmodan detta är fallet så tror jag inte att vi skulle öppna upp en 

en sådan offert för lettiska produkter på grund av Rigas Balzams”  

Arenander berättar slutligen att systembolaget har 790 registrerade leverantörer idag. Av 

dessa är drygt hälften aktiva, 140 leverantörer har minst en artikel i fast sortiment. 

Systembolaget har stora delar utländska produkter och dessa varierar i andel beroende på 

varugrupp, men för likörer är i princip allt utländskt och ökar i andel. 

 

4.1.5 Importören i Sverige  

En importör är en nödvändig roll i det nätverk som studeras eftersom enligt Systembolagets 

monopolpolicy köper systembolaget utländska produkter endast från de godkända 

importörerna i Sverige.(www.systembolaget.se)  

De aktiva leverantörerna har sina produkter på Systembolagets hyllor. De produkter som inte 

blev utvalda av Systembolaget, vars namn kan kvarstå på sortimentslistan. Om det finns 

efterfrågan från konsumenter på sådana produkter som inte finns på Systembolagets hyllor, 

kommer Systembolaget att kontakta importören (e-post intervju med systembolagets 

inköpschef Fredrik Arenander, 2011-11-11)  

4.2 Produkten – Rigas Balzams  

Rigas Balzams som är Latvijas Balzams mest kända dryck är en traditionell lettisk bitter likör, 

som tack vara sitt unika recept har blivit ett visitkort för alla Lettiska produkter. Innhållet utav 

drycken består utav 24 olika örter, kryddor, blommor, oljor och bär, alkoholhalten uppgår till 

hela 45 %. Rigas Balzams är Lettlands nationaldryck.  

Grundaren utav produkten var Abraham Kunze, han var en apotekare från Riga som år 1750 

skapade drycken. Namnet "Balzams" refererar till ett läkemedel. Enligt legenden blev 

Katarina II magsjuk under ett besök i Riga 1752, men tillfriskande efter att ha druckit Rigas 

Balzams. För att skydda den dyrbara drycken från solen och temperaturskillnader tillverkas 

varje flaska som en tradition i keramik per hand. 

 Rigas Balzams har fått flera prestigefyllda utmärkelser bl.a. i Neapel år 1883 i mer än 30 

internationella tävlingar har produkten fått olika utmärkelse där senaste är ”Grand Prix” som 

hölls i Moskva i International Exhibition of Food Industry ProdExpo den 16 februari 2006. 

(www.lb.lv) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lettland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lik%C3%B6r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apotek
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_II
http://sv.wikipedia.org/wiki/Keramik
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4.3 Lagen om Alkohol 

Systembolagets viktigaste lag att följa är lagom om alkohol, även kallad Alkohollagen. Lagen 

är bred och täcker allt från detaljhandeln, partihandel till särskilda 

marknadsföringsbestämmelser för alkoholhaltiga drycker. Den bestämmer bland annat att: 

 

“Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter skall särskild måttfullhet iakttas. 

Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är påträngande eller uppsökande eller som 

uppmanar till bruk av alkohol får inte företas.” (4 kap 8 §) 

De viktigaste reglerna som stadsfästs i dessa lagar är förbudet mot kommersiell annonsering 

av alkohol, som i radio och TV-program samt i olika tidskrifter. Program får inte sponsras av 

någon, vars huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av alkohol. Vid 

spegling av alkoholkonsumtion i TV, radio och tidningar ska varsamhet iakttas och i program 

som inte är reklam, får inte överdriven varuexponering finnas. Varuprover för alkoholhaltiga 

produkter får endast skänkas bort av dem som tillverkar, säljer eller agerar mellanhand till 

andra tillståndsinnehavare. Konsumentombudsmannen ansvarar för att dessa lagar efterlevs, 

men även kommunerna har en viss skyldighet, genom att kontrollera att samtliga 

utskänkningsställen lever upp till de krav som ställts.  

Reglerna för alkoholreklam har blivit hårdare i Sverige från den 1 januari år 2005. Bolag som 

säljer alkohol får inte göra reklam riktat till barn och ungdomar under 25 år. All 

alkoholreklam ska i fortsättningen innehålla en text som berättar vilka skador den som dricker 

alkohol kan få, samtidigt tillåter EU all alkoholreklam.(Riksdagen, 2011-05-10)  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras de relationerna mellan de viktigaste partner i det planerade 

nätverket och en långsiktig relationsmarknadsföringsplan byggts, utifrån en praktisk koppling 

mellan den redovisade teorireferensramen och det kvalitativa undersökningsresultatet. 

5.1 Ansats för relationsmarknadsföring 

Latvijas Balzams som är en av de största alkoholproducenterna inom det Baltiska området har 

en omsättning på å 2,15 millioner LVL. (ca. 4,3 millioner USD) år 2010 och de exporter till  

30 olika länder. De traditionella marknadsföringsstrategierna har försvagats på grund utav den 

hårda konkurrensen på alkoholmarknaden. Och samarbetet mellan Latvijas Balzams och 

andra aktörer stannar på en transaktionsnivå – ett kontrakt binder varandra och det är en 

engångsförhandling. Den försämrade omsättningen och konkurrensförmågan kan ses som en 

signal för Latvijas Balzams att det är nödvändigt att hitta en ny lösning för att förstärka sin 

marknadsposition. 

Rigas Balzams som är Latvijas Balzams ledande produkt, har en speciell karaktär och vissa 

speciella egenskaper som kan särskiljas från likörer. Rigas Balzams är en av de likörer som 

har längst historia i Europa, och som har blivit Rigas nationsdryck efter 260 års utveckling, 

och som är en av de mest sålda turistsouvenirerna på Black Magic bar. Men Latvijas Balzams 

marknadsföring på Rigas Balzams betonar inte riktigt Rigas Balzams unika egenskaper. Idag 

väljer Latvijas Balzams att inte satsa på någon marknadsföring på båtarna då det både är 

mycket kostsamt men också för att det är lågt prioriterat. Rigas Balzams är en unik produkt 

med många egenskaper, vilket är ett värde för produkten och något Latvijas Balzams bör 

utnyttja 

När en produkt ska lanseras på en ny marknad är rätt tid och miljö i omvärlden viktig. Riga 

som är Lettlands huvudstad försätter en stor insats för att förstärka Rigas image som ett av de 

viktigaste turistmalen i Europa. Latvijas Balzams befinner sig i Riga, och den heta 

turistmarknaden ger Latvijas Balzams en god plattform att bygga sina relationer med olika 

aktörer i det stora nätverket, med Rigas Balzams som ett visitkort. Den svenska 

alkoholmarknaden har en flexibel konkurrensmöjlighet för utländska alkoholprodukter. Enligt 

Systembolaget har utländska alkoholprodukter en ökad konsumtionstendens på den svenska 

alkoholmarknaden de senaste åren. Det är konsumenterna som bestämmer vilka produkter 

som får stå kvar på Systembolagets hyllor. Rigas Balzams med sina unika egenskaper och 

läkningskoncept kommer att kunna konkurrera med andra likadana produkter om Latvijas 

Balzams satsar på en rationell marknadsföringsstrategi.      

 

5.2 Att bygga ett nätverk  

Genom intervjuer hos Latvijas Balzams, Black Magic Bar, Silia Tallink och Systembolaget, 

samt en möjligt djup undersökning på både den svenska alkoholmarknaden och Rigas 

Balzams numera försäljning på båtarna och på Black Magic bar, upptäcks en möjlig koppling 

mellan Riga och Sverige för Latvijas Balzams.  
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Genom en praktisk tillämpning av Håkansson och Fords (2002) nätverksparadoxteorier samt 

baserad på relationskaps olika dimensioner (figur 1) och djupet av relationer (figur 2) från 

Holmlund och Törnroos (1997)  inom ett fokuserat industriellt nätverk, byggs ett planerat 

nätverk mellan Latvijas Balzams och den svenska alkoholmarknaden.  

Latvijas Balzams och Black Magic bar har ett starkt samarbete idag eftersom Black Magic 

Bar säljer huvudsakligen Latvijas Balzams produkter, och Latvijas Balzams och Silja Tallink 

har ett försäljningskontrakt som grundrelation då Latvijas Balzams betalar Silja Tallink för att 

få ha sina produkter på båtarna, och Silja Tallink och Black Magic Bar har ett grundsamarbete 

idag genom att Black Magic Bar bjuder en destination för turister och den destinationen ingår 

i Silja Tallinks resa. Alla relationer stannar på en grundnivå som innebär mycket möjligheter 

skulle kunna bearbetas mellan partner från den relations marknadsförings perspektiv.  Vilka 

möjligheter finns kommer att beskrivas senare. 

På den svenska alkoholmarknaden är det monopolförsäljningen som gäller idag. När 

efterfrågan på en utländsk produkt ökar på den svenska marknaden eller när Systembolaget 

har ett behov att breda sitt sortiment skickar Systembolaget ut en offertförfrågan till alla 

godkända importörer i Sverige. Därefter görs ett sensoriskt blindtest som avslutas med att 

produkter väljs ut som ska säljas på Systembolaget. Systembolaget får enligt Svensk lag 

enbart köpa ifrån svenska importörer, därför är det nödvändigt för Latvijas Balzams att ha en 

importör i Sverige.  

Både analysen om produkten Rigas Balzams och den svenska alkoholmarknaden, även många 

svenska turister som besöker Riga visar intresse för Rigas Balzams, vilket anses som en stor 

möjlighet för Latvijas Balzams att göra en långsiktig marknadsföringsplan för sina produkter 

på den svenska marknaden genom att bygga ett nätverk och successivt förstärka det nätverk 

som visas på bilden nedan. Alltså att skapa en kanal från Riga till Sverige är möjligt.    
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Figur 4 Egen bearbetning 

 

5.3 Relationer i nätverket 

I det har avsnittet beskrivs och analyseras de olika relationerna i det planerade nätverket. 

Latvijas Balzams, Black Magic Bar och importör I Sverige 

Ett kontrakt binder Latvijas Balzams och Black Magic Bar tillsammans. Black Magic Bar är 

en av de hundratals återförsäljarna för Latvijas Balzams produkter. Genom att betona 

produkters historiska karaktar och att skapa en mysig alkoholkonsumtionsatmosfär vinner 

Black Magic Bar en god marknadsandel från andra konkurrenter och får många turisters 

besök. Som Håkansson och Ford (2002) beskriver i sin nätverksparadox är båda partner 

ömsesidigt beroende av varandra. Latvijas Balzams har många produkter, och vissa produkter 

är kända på många internationella marknader till exempel Rigas Balzams vilket ger Black 

Magic Bar möjligheter att locka många turister som kompletterar den begränsade 

hemmarknadens försäljning. Latvijas Balzams utnyttjar Black Magic Bars unika 

affärskoncept och öppnar ett fönster mot världen för sina produkter. Men samarbetet mellan 

partner stannar på den yttersta nivån.  
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Som många andra stora företag har Latvijas Balzams satsat mycket på sina anläggningar och 

utrustningar men inte på relationer med sina samarbetspartner eftersom det är svårt att 

utvärdera en relationsinsats och se avkastning från en relation på kort tid. Håkansson och Ford 

(2002) i sin nätverksparadox hävdar att cheferna i företag ska kunna skifta sin management 

synvinkel från produkter och anläggningar till nätverk och relationsutveckling med 

omvärlden. Och detta har stor betydelse för företagsutveckling. Det finns mycket potentiella 

värden bakom relationer mellan Latvijas Balzams och Black Magic Bar. Till exempel möter 

Black Magic Bar tusentals turister från hela världen, och har direkt kontakt med slutkund. 

Den möjligheten gör att man direkt kan få åsikter om produkterna, önskemål, förslag med 

mera. Sådan information har ett mycket högt värde för Latvijas Balzams produktutveckling. 

Black Magic Bar har en enkel hemsida idag som kan anses vara ett hinder för ytterligare 

kontakter med kunder från olika länder. Om Latvijas Balzams kan hjälpa Black Magic Bar 

bygga en bättre hemsida som länkar till sina olika produkter i alla möjliga språk, och införa 

den avancerade informationstekniken till exempel blogg, twitter med mera för att skapa 

interaktion plattform med kunder, kommer det att bli ett oerhört nätverk för sina produkter till 

hela världen genom fönstret - Black Magic Bar.  

Håkansson och Ford (2002) hävdar i sin nätverksparadox att det är viktigt för företag att tänka 

på möjligheter och begränsningar när de ska utveckla relationer med andra partner, och dessa 

möjligheter eller begränsningar kan vara direkt eller indirekt. Många turister från Sverige 

besöker Black Magic Bar året runt. Om Latvijas Balzams satsar mer på sitt samarbete med 

Black Magic Bar och deras direkta kommunikation med slutkund bygger Latvijas Balzams 

relationer med svenska turister. Då finns det chans att de svenska turister som besöker Black 

Magic Bar också skapar en efterfrågan på Systembolaget vilket är en uppvärmning på den 

svenska alkoholmarknaden för Latvijas Balzams produkter.  

Eftersom Latvijas Balzams inte direkt driver marknadsföringsaktiviteter, blir det svårt för 

Latvijas Balzams att förstå sina samarbetspartner och se andra aktörers nätverk som kan ha 

nytta för sin utveckling. Ett kontrakt ger partner bara de grundläggande rättigheterna och 

skyldigheterna.  

Black Magic Bar har ett unikt affärskoncept vilket Latvijas Balzams kan skilja sina produkter 

från andra konkurrenter. Black Magic Bar är en värdefull resurs för Latvijas Balzams när 

Rigas Balzams ska lansera på den svenska alkoholmarknad som redan finns tusentals 

utländska alkoholprodukter. Eftersom en importör i Sverige för Latvijas Balzams produkter är 

nödvändig enligt den nuvarande inköpslagen, är det viktigt att Latvijas Balzams förstärker sitt 

samarbete med Black Magic Bar för att genomföra ett unikt marknadsföringskoncept på den 

svenska alkoholmarknaden.  

Att välja en känd importör som har ett brett nätverk i Sverige är den lättaste vägen för Latvijas 

Balzams att lyckas lansera sina produkter i Sverige eftersom Latvijas Balzams själv saknar 

kunskaper och nätverk på den svenska alkoholmarknaden. Reklam kommer inte fungera på 

den svenska alkoholmarknad, då det redan finns många starka konkurrenter, är det viktigt för 
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Latvijas Balzams att utnyttja Balck Magic Bars koncept i de marknadsföringsaktiviteterna i 

Sverige för att betona sina produkters unika egenskaper och skilja sig ifrån konkurrenter.  

Latvijas Balzams, Silja Tallink och Black Magic Bar 

Genom ett kontrakt får cirka tio sorters Latvijas Balzams produkter säljas på Silja Tallinks 

båtar idag. Enligt intervjuerna från de både företagen är deras samarbete inte någon hög 

prioritet och försäljningen går sådär. Latvijas Balzams produkter har en liten försäljning på 

båtarna. Doyle och Stern (2006, 34) menar att en långsiktig affärsrelation innebär ett 

ömsesidigt förtroende och beroende mellan partner som leder till förkortad förhandlingstid, 

minskade kostnader och mer trygghet i framtids transaktioner. Håkansson och Ford (2002) 

betonar också den ömsesidiga påverkan i ett nätverk vilket har stor betydelse för Latvijas 

Balzams, Silja Tallink och Black Magic Bar att utveckla sina relationer i det planerade 

nätverket. Det skulle vara ett ny tänkande för Latvijas Balzams att satsa på relationer med 

Silja Tallink istället för stirra sig blint på att reklam skulle vara den enda lönsamma 

handlingen. Om Latvijas Balzams kan samarbeta med Silja Tallink på försäljningsaktiviteter 

på båtarna, kan båda partner dra nytta av det. Latvijas Balzams genom aktivt deltagande i 

aktiviteter uppnår sina målkunder direkt och får ett bättre resultat på sin 

marknadsföringsinsats samt länkar sig till ett brett nätverk med olika kundkretsar som Silja 

Tallink har. Silja Tallink kan utnyttja sådana aktiviteter för att rikta sina erbjudanden till sina 

kunder. I sådana aktiviteter är Black Magic Bar en viktig roll eftersom företaget har det unika 

affärskoncept som skiljer Latvijas Balzams produkter från andra likadana produkter på 

marknader. Silja Tallink kör turister till Riga, och en del av dem blir Black Magic Bars 

kunder. En närmare relationer mellan Silja Tallink och Black Magic Bar kommer att belöna 

båda partner. Black Magic Bars deltagande i Latvijas Balzams marknadsföringsaktiviteter 

förbättrar Silja Tallinks service till sina kunder, och Silja Tallink bjuder turister en destination 

till Black Magic Bar vilket kommer att förstärka Black Magic Bars marknadsposition. 

Latvijas Balzams, importör och Systembolaget i Sverige 

Relationer behöver vårdas hela tiden, samtidigt som insatser är viktiga. Det räcker inte alltid 

bara med att ha ett kontrakt med varandra. Genom ett aktivt samarbete med sin importör och 

Systembolaget har Latvijas Balzams möjlighet att bygga en bättre relation med sin importör 

och Systembolaget i Sverige. Som Holmlund och Törnroos (1997) betonar i den sociala 

aspekten i en relation hur människor som är inblandade i de relationerna beter sig, engagerar 

sig samt ställs in i atmosfären är avgörande i relationsbyggande och utveckling i ett 

affärssammanhang. Som Håkansson och Ford (2002) hävdar i sin nätverksparadox att ett 

företag ska kunna ”med kontroll men utanför kontroll” under ett nätverks utvecklingsprocess. 

Eftersom relationer som är utanför kontroll kan leda till relations avbrytning i ett nätverk, men 

för strikt kontroll över sina partner kan leda till ett ineffektivt nätverk och försvagat innovativ 

förmåga hos partner. I intervjun med Latvijas Balzams export direktör visade det sig att 

företaget är intresserad av den svenska alkoholmarknaden, då dem hade ett kontrakt med en 

importör i Sverige för tio år sedan och Rigas Balzams stod på en utav Systembolagets hyllor. 
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Men försäljningen gick inte så bra, kanske var det inte enbart det låga intresset från 

konsumenter men också att relationen mellan de två parterna inte sågs långsiktigt. 

 Latvijas Balzams ska kunna samarbeta med sin importör på marknadsföringsaktiviteter i 

Sverige, och det förlängde samarbetet till importören kommer att förstärka förstående mellan 

partner och Latvijas Balzams kan få mer kunskaper på den främmande marknaden. Latvijas 

Balzams hjälp kommer att belönas av importörens aktiva försäljning för Latvijas Balzams 

produkter. Bra relationer i ett nätverk ger ett snabbare informationsflöde mellan partner. 

Snabba informationsflöden ger Latvijas Balzams möjligheter att agera effektivt på 

konsumenter och marknader. Eftersom relations marknadsföring ar en process kräver det att 

cheferna ska kunna se utvecklingsmöjligheter långt fram och inte fastnar på tidigare eller nu 

situation.         

Det finns mycket utrymmen för olika aktörer i ett nätverk att utveckla sina relationer med 

varandra. Relationer skapar fler kanaler för företag att uppnå mer resurser. Det är viktigt att 

beslutfattarna och marknadsförarna i företagen är medveten om detta. 

  

5.4 En långsiktig marknadsföringsplan 

Eftersom relationskapet är en kontinuerlig förändringsprocess, och när en ny produkt ska 

lanseras på en ny marknad, krävs det ofta viss betydande anpassningstid av de inblandade 

aktörerna, aktiviteter och resurser menar Axelsson och Agndal (2005, s.316) Till exempel ett 

successivt utvecklande nätverk skapar extra värde och möjliggör att IKEAs bord Lack 

behållas en stabil pris under 20 år trots mycket förändringar i omvärlden (Baraldi, 2003, 

refererat i Axelsson & Agndal, 2005, s.316 )  

I Rigas Balzams fallet, ska en långsiktig marknadsföringsplan genomföras. För det första är 

att Latvijas Balzams behöver tid att bygga relationer och utveckla dessa relationer i det 

nätverket genom att aktivt delta aktiviteter, och att utnyttja möjliga resurser, tills företaget har 

fått tillräcklig kunskap och information om andra aktörer, möjliga resurser och den svenska 

alkoholmarknaden för att få en ökad kontroll över det här nätverket mot sitt mål.   

För det andra är de restrikta regleringarna på den svenska alkoholmarknaden samt den relativt 

rationella alkoholkonsumtionen på den svenska marknaden avgör att Latvijas Balzams måste 

planera en strategisk ingångsplan för sina produkter för att på långsiktigt lyckas vinna en 

andel på den svenska alkoholmarknaden.  De traditionella kostsamma massreklamerna 

kommer inte att fungera, dels för att massreklam inte kan skilja Rigas Balzams ifrån andra 

likadana produkter på marknaden, och massreklam har otydlig kundsegmentering som 

kommer att få kritiker från konsumenter om reklam negativt påverkar till exempel ungdomar, 

och dels för att på den svenska alkoholmarknaden funnits hundratals olika utländska 

produkter idag vilket betyder att konkurrens är extremt hård och massreklam kommer inte att 

vinna över andra konkurrenter i en sådan situation.   



 

28 

 

Latvijas Balzams har sin fördel som inte andra konkurrenter har, till exempel Rigas Balzams 

har en lång historia, och som är Lettlands nationsdrink, svenska turister besöker Riga varje år 

och även Black Magic Bar som befinner sig på den gamla stan i Riga och på ett unikt sätt 

säljer Latvijas Balzams produkter. Om Latvijas Balzams utnyttjar denna resurs, att bygga en 

långsiktig relation med de svenska turisterna, och på ett målinriktat sätt värma upp den 

svenska marknaden härifrån, kommer det att vara mycket mer effektivare än massreklam. 

Kanske det är en lång väg att gå för Latvijas Balzams, men som Carter och Lee (2009, s.28) 

menar att det är värdefullt att utveckla en befintlig relation, och gamla kunder har tendens att 

konsumera mer på de pålitliga leverantörerna, och undersökningar visar att det kostar mer än 

fem gånger att få en ny kund än att vårda en befintlig kund. Om Latvijas Balzams lyckas 

behålla en relation varje dag med en svensk kund, kommer det bli tusentals kunder på den 

svenska marknaden småningom. Och det är konsumenternas efterfrågan som styr 

Systembolagets urval och inköp av produkter enligt Systembolagets inköpschef Fredrik 

Arenander. Trots att den potentiella konsumtionskraften är omätbar idag, men det ser ljust ut 

om Latvijas Balzams utvecklar denna relation på långsiktigt. 

Alkoholkonsumtion har haft en lång historia i Sverige och att dricka alkoholdrycker har blivit 

en del av svensk kultur (www.systembolaget.se). En ny utländsk alkoholprodukt vill lansera 

på den svenska marknaden kan anses som att det är en kultur infusion också. Lika som tre 

hundra år sedan kinesiska teet lanserades på England och sedan blev en del av Englands egen 

tekultur. Kulturskillnaden kan leda till misslyckad affär eftersom konsumenter har svårt att 

acceptera en ny utländsk produkt på en gång, men nyfiken och intresse för unika utländska 

produkter skapar många affärsmöjligheter också. Från Hofstedes (1991) analys av olika kultur 

nivåer anses det möjligt att påverka en kultur. Detta kan tillämpas i Rigas Balzams 

marknadsföringsplan. Symboler, jättar och ritualer är de tre elementer som kan påverkas i en 

kultur visar Hofstedes (1991) i sin studie. Latvijas Balzams ska kunna införa dessa tankar i sin 

marknadsföringsplan, till exempel att genom speciella ord, bilder att ge målgrupper starka 

intryck, och genom att knyta produkter med de speciella jättar som är uppskattade i en kultur, 

och genom unika ritualer att få folk en smak av en annan kultur, Lettlands nationsdryck, Rigas 

Balzams. Kultur infusion är en lång process, och det tar tid att genomföra den processen. Men 

om företaget har en långsiktig plan och kontinuerligt genomförande, kommer det att vinna 

över marknadsandel.     
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6. Slutsats 

 Nedan kommer svar på uppsatsen frågeställning att ges 

Vad är relationsmarknadsföring från ett nätverksperspektiv för fall företaget Latvijas 

Balzams? 

Relationsmarknadsföring bygger på att sätta relationerna i fokus, det är viktigt att hela tiden 

våra och omhänder ta relationer, och vara medveten om att alla relationer måste vårdas. Det är 

igenom det olika relationerna i nätverket som möjligheter uppstår. Viktigt är att vara 

medveten om att relationer är något som utgörs från två eller flera parter och att det är viktigt 

att dessa parter får något utav relationen.  

Genom att använda sig av och skapa relationer kring sitt nätverk ökar det inte bara 

kommunikationen men ger också möjligheterna för eventuella framtida affärer. Relationer 

måste förstås utifrån olika dimensioner, och en relation kan liknas med en cylinder där 

relationer både måste ses på djupet men lika så till bredden. Ska ett företag expandera 

utomlandas kan det vara vid extra vikt att förstå vikten utav de olika relationerna, då dessa 

kan stå till grund för en eventuell framtid.  

Genom vår undersökning och analys har vi kommit fram till att det finns några viktiga 

element för Latviljas Balzams att tänka på för att förbättra sin marknadsföringsstrategi för att 

kunna skapa en kanal från Riga till Sverige.  

När en produkt misslyckats att komma in på en marknad är det inte alltid fel på produkt eller 

för den delen förtegets insatser på reklam. Rätt marknadsföringsstrategi är avgörande för att 

insatser ska ge ett förväntat resultat för företaget. Konkurrensen är väldigt hårda på marknader 

idag. Den traditionella marknadsföringsmanagement strategin kan inte längre fungera 

effektivt i en sådan konkurerande situation, eftersom de enkla verktyg som massreklam, 

kundklubb eller rabatter är lätt att imitera av varandra. Men det nya relationstänkandet i 

marknadsföringen har sin fördel som konkurrenter har svårt att förstå och imitera. Om chefer 

och marknadsförare i ett företag har god förståelse för relationsmarknadsföringsteorier och på 

ett lämpligt sätt kan tillämpa dessa i marknadsföringsaktiviteter kommer det att ge en mer 

effektiv bild av sina produkter på marknader. En god relationsutveckling mellan partners ger 

ett starkare band och bättre resurs utnyttjande. Relationsmarknadsföring är en aktivitet inom 

marknadsföring och en stark komplimang till den traditionella marknadsföringen som oftast 

kopplas med Kotler och hans teorier inom marknadsföringen. 

För att det skall fungera med Rigas Balzams och produkten ska kunna komma tillbaka på 

systembolaget räcker det inte de traditionella metoder som företag använder inom 

marknadsföring. Som ett förslag kommer relationsmarknadsföring att fungera bättre i denna 

situation. Nätverk är ett alternativ som kommer att knuta ihop kontakter, bidra till ett 

samarbete och ett bättre resultat. Att hitta en importör som har erfarenhet, kapacitet, viljan och 

intresse anses också avgörande för produkten. 
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I marknadsföringssyfte ger arbetet en inblick i de stora fördelarna med samarbetet mellan 

Tallink Silja och Latvijas Balzams eftersom ett samarbete mellan nämnda företag och Black 

Magic Bar redan har visat resultat. 

Uppsats är ett fall studie som kan tillämpas på andra företag och verksamheter. Detta är bara 

ett alternativ och förslag på hur nya produkter kan komma på främmande marknader och ett 

samarbete kan utformas. Utvalda företag är internationella bolag som har redan en del 

erfarenheter av relationsmarknadsföring och nätverk. 

Samarbetet mellan olika företag kan utveckla relationer kring Östersjön som kan leda till ett 

bättre klimat mellan länderna. Utifrån detta påverkar relationsmarknadsföring våra liv och det 

bidrar till nya idéer inom ekonomin.  

Då Riga blir Europas kulturella huvudstad år 2014 finns der förhoppningar om att Riga och 

samtliga företag kommer att vilja synas maximalt, här har Latvijas Balzams en stor fördel då 

dem är Lettlans största exportör och Rigas Balzams är Lettlans nationaldryck. 
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7.3 Bilaga 1  

Intervjufrågor  

Intervjufrågor till Fredrik Arenander, inköpschef på Systembolaget, 2011-10-19 

Vem bestämmer vilka leverantörer som Systembolaget köper ifrån? 

Hur ser processen ut när ni väljer att ta in en produkt? 

Finns det olika kriterier som en produkt måste uppfylla? 

Vilka orsaker ledde till att Rigas Balzams togs bort från ert sortiment? 

Varför tror Du att inte produkten gick hem hos konsumenterna? 

Har ni sett någon efterfrågan om Rigas Balzams på Systembolaget? 

Finns det någon eventuell framtid för Rigas Balzams hos er? 

Hur många leverantörer har ni idag?  

Hur ser fördelningen ut mellan svenska och utländska produkter, generellt, för likörer? 

 

Intervjufrågor - Latvijas Balzams, 2011-10-13 

Hur ser samarbetet mellan Latvijas Balzams och Tallink Silja ut? 

Hur går det? 

Vad anser ni är problemet varför det inte går bra? 

Hur länge har Latviljas Balzams haft en relation med Tallink Silja 

 

Intervjufrågor – Black Magic bar, 2011-10-14 

Hur ser ert samarbete ut med Latvijas Balzams? 

Hur länge har ert samarbete pågått? 

Hur går försäljningen utav Rigas Balzams? 

Vilka är era besökare? 

 

Intervjufrågor till Janis Pavuls, kommunikationschef på Tallink Silja AB, 2011-10-19 

Vad har ni för affärside? Vad är er Vision? 

Vem är er främsta målgrupp? 

Hur ser samarbete ut mellan er och Latvijas Balzams? 

Hur stort är intresset utav Latvijas Balzams produkter? 

Hur går försäljningen utav Rigas Balzams? Hur ser kurvan ut? 

Finns det någon marknadsföring utav produkten på era båtar? 

 

 

 


