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Sammanfattning 
 

Polen är ett land med stor marknadspotential och i samband med inträdet i EU, tillsammans 

med andra faktorer, ökar tillväxten i landet stadigt. Eftersom behovet av att förbättra miljön är 

mycket stort, tack vare den tunga fabriksindustrin och de ökade kraven från EU på 

miljöengagemang, är också efterfrågan på kunskap inom just detta område stor. Många 

svenska företag har insett detta behov och således försökt etablera sig i Polen inom 

miljöteknikbranschen. Internationalisering är dock en process förknippad med svårigheter och 

det finns många faktorer att ta hänsyn till. Vad är det då som krävs för att svenska företag, 

inom miljöteknikbranschen, ska uppnå ett fungerande affärsutbyte med Polen? Mer specifikt 

ska denna undersökning skapa förståelse kring; avgörande faktorer då svenska företag inom 

miljötekniksektorn ska försöka uppnå ett samarbete med Polen, med betoning på 

etableringsstrategier, kulturella skillnader och nätverk. 

Studien bygger på en kvalitativ flerfallstudie av de sex svenska företagen; IFO 

Vattenrening, Sontech, Konseb, Stockholms Vatten AB, Munters Group och Klas Bovin AB, 

som alla verkar inom området miljöteknik. Vidare så har intervjufrågorna, som antingen har 

ställts via e-mail eller telefon, baserats på de tre teorierna: Uppsalaskolan, 7d Cultural 

dimensions model och Nätverkssynsättet.  

Det kan konstateras att de tre faktorerna, som nämns ovan, till viss del är 

avgörande. Beträffande etableringsstrategier så kan sägas att företagen generellt betonar 

vikten av en lokal förankring antingen i form av en agent eller eget kontor på plats. Dock 

beskriver inte företagen samma successiva etablering som Uppsalaskolans modell påvisar. De 

kulturella skillnaderna är många och tydliga men tycks inte omöjliggöra 

internationaliseringsprocessen. Därför är de inte heller avgörande men bör ändå tas hänsyn 

till. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det de undersökta företagen hävdar är 

avgörande vid ett affärsutbyte med Polen är: en lokal förankring, ett välfungerande nätverk, 

kunskap om den nya marknaden, en medvetenhet om det psykiska avståndet, vetskapen om 

den hårda konkurrensen och de rätta finansiärerna.  
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Inledning                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1 Bakgrund 

Polen har sedan kommunismens fall 1989, i allra högsta grad utvecklats till en aktör att räkna 

med, på den globala marknaden. Exportrådet använder termen ”dynamiskt marknadseko”
1
 i 

sin beskrivning av landet. När Polen dessutom har kommit med i EU har utvecklingen pekat 

spikrakt uppåt. Aktuella siffror från Exportrådet visar att Polen är det land som har högst 

BNP-tillväxt bland alla EU-länder, med sina 3.2%, och man spår att detta kommer att öka 

med tanke på att 50 % av befolkningen är under 34 år
2
. Att man har en ung befolkning gynnar 

arbetsmarknaden och landets ekonomi på längre sikt. Dessutom pekar samma undersökning 

på att man i Polen har en mycket hög utbildningsgrad. Denna positiva utveckling har även 

inneburit att banden mellan Polen och Sverige har blivit sig allt starkare. Kontakten mellan de 

båda länderna har länge varit god men det är först nu utlandsetableringarna har tagit ordentlig 

fart. Antalet svenska företag som etablerade sig i Polen mellan åren 2000-2006 uppmäter 

omkring 100 stycken inom olika branscher. Anledningen till detta är delvis Polens stora 

marknadspotential, den låga lönenivån i landet och att de svenska företagen bemöts positivt 

av de polska
3
. Ett specifikt område, där det uppstått fler möjligheter för svenska företag, är 

miljötekniksektorn. Den forna tunga fabriksindustrin har haft negativa effekter på miljön och 

Polen har på grund av detta behövt hjälp av andra länder i form av moderna teknologiska 

lösningar inom området. I och med Polens EU-inträde ställs dessutom högre krav på landets 

miljö. Polen har blivit tvunget att medverka i ett EU-arbete på alla nivåer
4
.  

 Beträffande Sveriges miljöpolitik, så anser man på Miljöpartiets hemsida att vi 

t.o.m. i Sverige, tack vare vårt styre i landet, har lagt allt för stor koncentration på industrier 

genom åren för att få hjulen att snurra till varje pris, vilket har gett avtryck på den svenska 

miljön idag
5
. Då kan man fråga sig hur det ser ut i ett land som Polen med ännu fler och 

tyngre industrier? På samma hemsida fortsätter man med att hävda att detta i sin tur förklarar 

varför den svenska näringsstrukturen, inom miljötekniksektorn, ser ut som den gör idag. De 

med goda resurser har haft råd att slå sig fram, och kämpat mot landets tradition som  

                                                 
1
 www.swedishtrade.se/polen/objectID 

2
 www.swedishtrade.se/polen/objectID 

3
 www.swedishtrade.se/polen/objectID 

4
 www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/intnatio/intproj/merinfo/dokument/helarsrapport2003 

5
 http://mp.se/files/79800-79899/file_79801.pdf 
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industrisamhälle och staten i allmänhet, medan småföretagare och entreprenörer har 

underskattats och haft svårt att överleva konkurrensen. Jämförelser har gjorts mellan 

miljöbranschen och byggbranschen eftersom det i båda fallen handlar om stora 

upphandlingsobjekt. Det måste i sin tur vara förknippat med ytterligare svårigheter att etablera 

sig inom miljöteknik i ett land som har ännu starkare tradition än Sverige, med tanke på 

behovet att tjäna pengar på industrier. Vilka etableringsstrategier lämpar sig bäst? Idag ser 

man dock en viss förändring i inställning när klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och med 

tanke på att man måste samarbeta över gränserna, men historien och kulturen är ändå viktig 

att ha i åtanke
6
. En studie gjord av Handelskammaren i Mälardalen (2003) bekräftar dessutom 

att internationalisering i sig är en process förknippad med svårigheter
7
. Ytterligare faktorer 

som har identifierats som problematiska vid affärsutbyte med polska marknaden är språk- och 

kulturbarriärer samt instabilitet i regelsystem
8
. Eftersom den polska marknaden dessutom 

anses vara komplicerad och svårbearbetad rekommenderas ett fungerande nätverk som 

grundstomme i begynnelsefasen av en internationalisering
9
.  

1.2 Problemdiskussion 

Av ovan framgår att Polen har en stor marknadspotential. Det finns även en stor efterfrågan 

på kunskap inom området för miljöteknik eftersom behovet av att förbättra miljön är mycket 

stort, med tanke på den forna fabriksindustrin. När Polen nu dessutom har gått med i EU har 

pressen ökat på landets miljöengagemang. Dock innebär internationalisering i allmänhet och 

de djupt rotade traditionerna inom industrisamhället i synnerhet, svårigheter för de företag 

som vill etablera sig i Polen. Övriga svårigheter, som bör tas i beaktning, är språk- och 

kulturbarriärer samt instabiliteten i Polens regelsystem. Man bör därutöver ha tillgång till ett 

fungerande nätverk och expertis beträffande etableringsstrategier vid ett affärsutbyte med 

Polen. 

1.3 Problemformulering 

Vad krävs för att svenska företag inom miljöteknikbranschen ska få till stånd ett fungerande 

affärsutbyte med Polen? 

                                                 

 

6 http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=124&number=115274 

7
 www.orebrolan.se/upload/Dokument/Naringsliv/Handlingsprogram/Internationalisering.doc 

8
 Slutredovisning av projektet ENTER Öst, 2004:1 

9
 Slutredovisning av projektet ENTER Öst, 2004:12-22 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring avgörande faktorer då svenska företag inom 

miljötekniksektorn ska försöka uppnå ett samarbete med Polen, med betoning på 

etableringsstrategier, kulturella skillnader och nätverk. 

1.5 Avgränsning 

Ett projekt som gick under namnet ENTER Öst, och som dessutom var ett EU-projekt i 

samarbete med Södertörns Högskola, ligger som grund i denna undersökning. Projektet 

pågick mellan 2002-09-01 och 2004-06-30 och syftet med ENTER Öst var att etablera ett 

livskraftigt gränsöverskridande kunskapsintensivt nätverk 
10

. Man gjorde satsningar inom de 

fyra områdena IT, hälsa, bioteknik och miljö. 

 Vi har valt att använda oss av ENTER Öst projektet eftersom det var ett EU-

projekt, med anknytning till Polen och berörde svenska företag inom miljöteknik. Av de 

tillfrågade företagen inom miljösektorn framgick det att syftet med projektet inte direkt 

uppfylldes. Dock har vi valt basera undersökningen på företag som varit med i projektet på 

grund av deras nuvarande samarbete med Polen och med tanke på att de etablerat ett 

fungerande affärsutbyte. De sex svenska företag som vi har valt avgränsa oss till, och som 

ingick i projektet, är: IFO Vattenrening, Sontech, Konseb, Stockholms Vatten AB, Munters 

Group och Klas Bovin AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Slutredovisning av projektet ENTER Öst, 2004:1 
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2 Metod  

2.1 Forskningsansats  

Det finns olika metoder för att dra slutsatser, två av dessa är induktion och deduktion. 

Induktion är att dra slutsatser från det speciella (konkreta) till det generella (allmänna). 

Teorier härleds ifrån empiri.
11

 Deduktion är att dra slutsatser från generella principer (teorier) 

till att gälla i konkreta sammanhang. Konkreta hypoteser härleds från befintlig teori och 

empiri.
12

 Vi har valt att använda oss av en deduktiv metod, då vi först utgår från teorier vi har 

valt och sedan se hur dessa teorier stämmer överens med verkligheten (den inhämtade 

empirin). De tidigare teorier som beskrivit området, och som vi kommer att använda oss av i 

denna studie, är Uppsalamodellen, 7d Cultural Dimensions Model och Nätverkssynsättet. 

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studie bygger på en kvalitativ flerfallstudie av sex företag inom miljöteknik som deltog 

i ENTER Öst projektet. Då en fallstudie fokuserar på ett fåtal undersökningsenheter stämmer 

det bra överens med vår undersökningsstrategi. En fallstudie innebär att man belyser det 

generella genom att undersöka det enskilda
13

. Det är även viktigt att poängtera att en fallstudie 

inte är en metod utan en forskningsstrategi eftersom man inom en fallstudie kan använda sig 

av flera källor och tillvägagångssätt. Med det menas att olika metoder kan användas samtidigt.  

2.3 Forskningsurval  

Denna studie har en kvalitativ ansats. Man brukar kalla en sådan ansats för intensiv
14

. Med 

detta menas att undersökningen vill komma åt så mycket information som möjligt med ett 

begränsat antal informanter. Undersökningen bygger på ett strategiskt urval av så kallade 

typiska fall, vilket innebär fall som är typiska för de objekt man vill studera
15

. Vi har valt att 

utgå från en lista på totalt 27 svenska företag som deltog ENTER Öst projektet, inom området 

för miljöteknik. Av de tillfrågade företagen undersöktes enbart 6 stycken och detta på grund 

av det endast var dessa företag som valde att ställa upp. Därmed är vi medvetna om att vi har 

ett stort bortfall.  

                                                 
11

 Johannessen & Tufte; 2002:35-36 
12

 Johannessen & Tufte; 2002:35 
13

 Denscombe,2004:41 
14

 Johannessen & Tufte;2002:84 
15

 Johannessen & Tufte;2002:85 
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2.3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. Primärdatan har vi samlat in 

genom frågeformulär med öppna frågor, vilket betyder att det inte finns färdiga 

svarsalternativ
16

. Samtliga företag har kontaktats via e-mail, tre av företagen har besvarat 

frågeformuläret elektroniskt medan de återstående företagen ville bli uppringda. De företag 

som valde att delta i en djupare intervju var Stockholms Vatten AB, Munters Group och Klas 

Bovin AB. Ett frågeformulär som skickas ut elektroniskt kan leda till ett mer slumpmässigt 

urval men fördelen med detta är att det kan vara mindre betungande för respondenterna
17

. 

Dock är det värt att poängtera att intervjuer i allmänhet är produkter av en tolkningsprocess, 

därför är det viktig att vara medveten om att forskarens jag är oundvikligt
18

. Samtliga frågor 

som ställdes finns att tillgå i avsnitt 12. De frågor som vi sedan valt ut att arbeta mer ingående 

kring finns i inledningen av avsnitt 4. 

 Då vår undersökning bygger på olika erfarenheter och kunskap är det särskilt 

viktigt med intervjuer. Men även därför att erfarenheter är av sådan natur att de bör 

undersökas med en eller flera djupgående frågor. Intervjufrågorna är en blandning av 

beskrivande samt tolkande frågor. Med de beskrivande frågorna menas den typ av frågor som 

är knutna till de händelser som intresserar forskaren i de olika fallen
19

. Tolkande frågor 

däremot bygger på hur informanterna uppfattar och tolkar olika handlingar och situationer
20

. 

Intervjuer är mest lämpliga då man önskar gå in mer kvalitativ i en undersökning. Ett 

informationsdjup som intervjuer ger är ”bäst valuta för pengarna ”
21

.  

 Sekundärdata utgörs i denna studie av skriftliga källor så som ENTER Öst 

rapporten samt tillgängliga Internetsidor där ibland Exportrådets. Dock är det viktigt att 

poängtera att en fallstudie inte har statistisk relevans och därmed bör generella slutsatser inte 

dras
22

.  

2.3.2 Data bearbetning 

Data har samlats in och sammanställts. Vid bearbetning av intervjusvaren har tonvikten lagts 

på meningsinnehållet. Av den anledningen presenteras analysen av data inte i form av grafer 

eller tabeller utan i form av ord. Det insamlade materialet har sammanställts i form av essäer 

                                                 
16

 Johanesson & Tufte; 2002:97 
17

 Denscombe,2004:14 
18

 Denscombe,2004:244 
19

 Johannessen & Tufte; 2002:96 
20

 Johannessen & Tufte; 2002:96 
21

 Denscombe,2004:132-133 
22

 Denscombe,2004:53 
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och sedan brutits ner i analysenheter. Utifrån dessa har sedan analysen genomförts. Eftersom 

en kvalitativ ansats anses identifiera mönster och processer, gemensamma drag och 

skillnader, så är det på denna grund data har bearbetats
23

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Denscombe,2004:248 
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3 Teori 

3.1 Motivering till teorier 

Uppsalamodellen beskriver hur företag utvecklar sin internationella verksamhet gradvis 

genom att successivt öka sitt engagemang på en ny marknad
24

. Eftersom denna modell är 

grundläggande inom etableringsstrategier är den intressant att ta i beaktning i undersökningen 

för att kunna kartlägga hur de olika företagen har gått till väga vid sina etableringar i Polen, 

och om modellen varit avgörande vid etableringen. Vidare så betonar Uppsalamodellen det 

psykiska avståndets betydelse, som är benämningen på de svårigheter man kan stöta på i form 

av lagstiftning, språk, kultur, politiska system, affärsspråk, med mera
25

. Man påstår att ju 

kortare psykiskt avstånd desto lättare
26

. Studien kommer således att spåra detta psykiska 

avstånd i de tillfrågade företagen och se ifall det har tagits i beaktning och i så fall vilken 

betydelse det haft. Eftersom kulturella skillnader hör till en av dessa svårigheter, är det 

följaktligen relevant att fördjupa sig i teorin 7d Cultural Dimensions Model. Modellen 

demonstrerar olika områden som kulturella skillnader kan göra sig gällande inom, och mäter 

således hur stor skillnaden är i kultur mellan länder
27

. I denna undersökning presenteras 

enbart de kulturella skillnader som har spårats mellan Polen och Sverige.  

I Uppsalamodellen ses marknader som avgränsade helheter som företagen 

antingen är inne i eller står vid sidan av
28

. Därför är även nätverkssynsättet realistiskt att ha 

med i en undersökning som behandlar internationaliseringsprocessen. Detta synsätt ger oss 

verktyg att förstå svårigheterna med hur marknaden i ett visst land fungerar sett ur ett bredare 

perspektiv. 

3.2 Uppsalaskolan – etableringsteori för export 

Studier som har gjorts kring internationalisering, vid Uppsala universitet, är kända som 

Uppsalaskolan
29

. I och med globaliseringen har nya marknader öppnats för många svenska 

företag. En större konkurrens på hemmamarknaden och de nya möjligheterna på utländska 

marknader bidrar till att internationaliseringen har blivit en nödvändighet för företags 

överlevnad
30

. Uppsalaskolan belyser hur en internationaliseringsprocess stegvis ändras 

                                                 
24

 Hollensen, Svend:2000:46 
25

 Hollensen, Svend:2000:49 
26

 Hollensen, Svend:2000:49 
27

 Cullen and Praveen Parboteeah, 2004:61-69 
28

 Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2002:90 
29

 Hollensen, Svend:2000:46 
30

 Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2002:5 
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allteftersom företaget skaffar sig mer kunskap om den nya marknaden och det nya landet
31

. I 

den så kallade etableringskedjan ingår fyra olika steg, nämligen: export, agent, 

försäljningsbolag och slutligen tillverkande bolag
32

.  

 Det första steget innebär att företaget bedriver endast sporadisk export. Det 

andra steget innebär ett samarbete med en oberoende agent eller återförsäljare på den nya 

utländska markanden. Det tredje steget innefattar att företaget har skaffat sig en bättre 

kunskap om landet och dess markand och går vidare med att starta ett eget försäljningsbolag. 

Det fjärde och sista steget är när företaget har skaffat sig tillräcklig kännedom om den nya 

utländska markanden och affärskulturen samt har byggt upp en god grund på markanden
33

. 

Först då kan företaget starta tillverkning i det nya landet man valt att etablera sig i. Ett företag 

kan även öka sitt engagemang i landet genom att öka servicen, öppna ett kundcenter eller 

starta eget tillverkningsbolag.  Figuren nedan visar de fyra stegen i processen. 

 

 

Figur 1 Etableringskedjan och psykiskt avstånd
34 

Uppsala modellen uppmärksammar även det så kallade psykiska avståndet. Det psykiska 

avståndet innefattar olika faktorer: lagstiftning, språk, kultur, politiska system, affärsspråk, 

m.fl. som är mycket viktiga att ta hänsyn till vid en utlandsetablering
35

. Länder där det 

psykiska avståndet är mindre, och med andra ord marknadskännedomen god, visar sig ha mer 

affärsförbindelser med varandra
36

. Det är vanligare att svenska företag etablerar sig i de 
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nordiska länderna först, eftersom det psykiska avståndet är mindre mellan de nordiska 

länderna
37

. De olika stegen i företagens utlandsetablering är alltså beroende av den kunskap 

som företaget har om det landet som man har valt att etablera sig i. Varje steg i 

etableringskedjan baseras på företagens kunskap om den nya markanden och det nya landet
38

. 

Dock gör många företag misstag vid sin utlandsetablering på grund av att man har för lite 

kunskap om landet eller att man inte har beaktat det psykiska avståndet
39

. 

3.3 7d Cultural Dimensions Model 

För att få en djupare inblick i kulturella skillnader mellan länder behövs verktyg. En Modell 

som har varit av stor vikt för många forskare genom åren är Trompenaars Cultural 

Dimensions Model 
40

(1998). 7d Cultural Dimensions Model bygger på antropologiska studier 

och således också på en sådan uppfattning om kultur. De flesta antropologer menar att kultur 

uppstått för att människan ska kunna handskas med sin relation till andra människor, dvs. 

kunna känna samhörighet med en viss grupp människor, sin relation till naturen och till 

tidsbegreppet. Hur man handskas med dessa relationer är också vad som skiljer kulturer åt, 

enligt antropologerna
41

. Av denna anledning är fem av sju av de olika dimensionerna, i 

modellen, baserade på hur människor beter sig i relation till varandra. Denna undersökning 

presenterar enbart nedanstående fem dimensioner. Detta på grund av att dessa är relevanta och 

att det funnits uppgifter om de aktuella länderna att tillgå om dem. 

a.) Universalism (-partikularism): Denna dimension handlar om hur man som individ 

baserar sina handlingar, i sin relation till andra, på ”regler” eller relationer. I ett 

samhälle där universalismen dominerar, är det ”rätta” sättet att behandla andra 

människor baserat på abstrakta principer och regler som t.ex. religiösa eller kulturella. 

Man tar dessutom hänsyn till lagar och avtal i affärer. Dess motsats förespråkar istället 

att man bör behandla varje situation separat därför att det t.ex. är viktigt att ge sina 

vänner och sin familj särbehandling. När det gäller en affärssituation går de egna 

intressen före regler i många fall och avseenden
42

. 

b.) Individualism (-kollektivism): Handlar vi i synnerhet som individer eller är 

gruppkänslan och grupptillhörigheten starkare? I ett kollektiv definieras människan av 
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gruppen (som kan vara t.ex. familjen, en organisation eller ett samhälle), medan man i 

ett individualistiskt samhälle tidigt lär sig att självständighet lönar sig
43

. 

c.) Neutral (-känslomässig): Uttrycker vi känslor eller lägger vi band på dem? I 

samhällen med neutral inställning anses interaktioner och förbindelser som objektiva. 

Man blandar inte gärna in känslor. Motsatsen påvisar att känsloyttringar är 

accepterade i nästan alla sammanhang
44

. 

d.) Specifik (-diffus): Till vilken grad blandar vi in vårt privatliv i arbetslivet? I ett 

specifikt samhälle blandas inte privatliv och arbetsliv ihop. Man ser varandra som 

arbetskollegor på en arbetsplats och inte mycket mer. I ett diffust samhälle lär man 

känna varandra på ett djupare plan som arbetskollegor och man delar mer än bara 

arbetsplatsen med varandra
45

. 

e.) Prestation (-något som tillskrivs): Når vi status och framgång genom prestationer 

eller är detta en del av vår livssituation som inte är lätt att påverka? I Samhällen som 

domineras av prestations-inställningen, uppnås status via prestationer medan 

mottsatsen menar att det snarare är arvet, rätt utbildning eller en persons ålder som 

avgör
46

.   

 

Enligt Trompenaars 7d Cultural Dimensions Model (1998), ser procentsatserna för Sverige 

och Polen ut på följande sätt: 

  Sverige  Polen 

a.) Universalism 89  37 

b.) Individualism 45  87 

c.) Neutral  63  96 

d.) Specifik  100  90 

e.) Prestation 79  39 

Figur 2 7d Cultural Dimensions Model
47

 

 

Som figuren visar, skiljer sig Polen och Sverige åt på en rad olika punkter. Den första 

dimensionen pekar på att svenskar är mer principfasta tillskillnad från polacker och att de 

generellt är mer bundna till lagar och avtal i affärer. I den andra dimensionen kan vi 
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konstatera att man i Sverige har ett mer kollektivistiskt tänkande än i Polen. Vidare så pekar 

den tredje punkten på polacker mer neutrala så till vida att de kan anses som mer försiktiga. 

På den fjärde punkten är man dock ganska så lika och man blandar gärna inte ihop privatliv 

med sitt arbetsliv. Slutligen så kan konstateras att svenskar tenderar att försöka nå status via 

prestationer medan man i Polen anser arv, utbildning och ålder som statushöjande.  

 Alla de ovanstående punkterna kan ställa till en del problem vid ett samarbete 

och måste därför tas i beaktning. Dock kommer tonvikten att läggas på dimensionerna 

Universalism, Individualism, Neutral och Prestation i denna undersökning, eftersom 

skillnaden mellan Sverige och Polen framträder som tydligast inom dessa.  
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3.4 Nätverkssynsättet 

Nätverksynsättet ser marknader som nätverk av affärsförbindelser
48

. Det som ligger till grund 

för detta påstående är att olika affärsförbindelser är kopplade till varandra och att det som sker 

i en förbindelse påverkar andra förbindelser
49

. Trots att företagen arbetar mot olika mål är de 

ändå bundna till varandra. Figuren nedan illustrerar hur detta förhållande kan se ut:  

 

 

Figur 3 Kopplade relationer
50

 

 

Det påstås att nätverkskontexten är en del av företaget. Det som utgör ett företags 

nätverkskontext är de nära affärsförbindelser man har med viktiga kunder, leverantörer och 

andra samarbetspartners
51

. Nätverkskontexten är mycket viktig för ett företags utveckling 

därför att det är tillsammans med andra företag som utvecklingen väntas äga rum, eftersom 

företagen är ömsesidigt beroende av varandra. Den är dessutom viktig för att den är en källa 

till information om omvärlden och för lärande i affärsförbindelser
52

.  

3.4.1 Internationalisering i nätverk 

Enligt nätverkssynsättet kan man urskilja fyra olika situationer som innebär helt olika 

förutsättningar för ett företags internationalisering
53

. Dessa demonstreras i figuren nedan: 
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Figur 4 Internationalisering i nätverk
54

 

 

 Pionjären: I denna situation är nätverkskontexten inte alls internationell. Inget av 

företagen inom samma nätverk har någon kunskap om internationellt samarbete eller 

något internationellt engagemang. Företaget som vill ut på utländska marknader måste 

alltså lära sig självt och har oftast ett begränsat antal relationer med aktörer på den 

inhemska marknaden
55

.  

 Senkomlingen: Nätverkskontexten är inte heller i denna situation internationell. Dock 

är nätverken internationaliserade. Här kan man som företag ha svårt att konkurrera 

med företag som har väletablerade internationella förbindelser. Dock kan man som 

företag dra nytta av det förarbete som andra företag redan gjort när det gäller att 

övertyga de inhemska marknaderna om samarbete över gränserna
56

. 

 Ensamvargen: I denna situation har företaget en internationell nätverkskontext. 

Marknadsnätverken är dock inte internationaliserade. Företag som befinner sig i denna 

situation har ett visst försprång framför andra på grund av sina internationella 

erfarenheter och tillgång till information om omvärlden. Situationen kan så ge stora 

konkurrensfördelar
57

.  

 Konkurrenten: Situationen kännetecknas av att både företaget och andra aktörer 

inom samma nätverk har internationella erfarenheter och engagemang. Här kan 
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internationaliseringen gå mycket fort tack vare den goda kunskapen om internationalisering
58

. 

3.4.2 Internationaliseringsstrategier 

Vidare så innefattar nätverksmodellen tre olika typer av strategier som företag kan använda 

sig av i sin internationalisering
59

. Figuren nedan demonstrerar dessa och deras egenskaper:  

 

 

Figur 5 Tre internationaliseringsstrategier
60

 

 Marknadssökaren: Strategin kännetecknas av att företaget försöker identifiera nya 

marknader och nya sätt att bemöta kunden på. Man utgår ifrån att företaget besitter rätt 

kunskap och har den rätta kapaciteten. Dessutom är det en proaktiv strategi, vilket 

innebär att företaget agerar på egen hand utan att besitta de rätta kunskaperna om 

eventuell utländsk marknad. Detta innebär att företaget dras in i en långdragen 

process.
61

 

 Kundföljare: I de flesta fall handlar det om företag som har kunskap om 

internationella marknader. Dock går denna strategi ut på att företaget följer med sin 

kund utomlands och på så sätt dras in i ett utländskt nätverk. Att man följer sin kund 

eller partner utomlands kan vara följden av att denne kräver det. Genom att följa med 

sina kunder eller partners behöver företaget inte dras med i en lång och arbetsam 

process.
62

        

 Följa John: Denna strategi lämpar sig främst när hemmamarkanden är mättad eller 

när det råder oligopol. I de flesta fall handlar det om företag som har kunskap eller 

erfarenhet från internationalisering eller erfarenhet av internationella nätverk
63

. 
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Flera forskningsresultat påvisar att det flesta företag som väljer att etablera sig utomlands 

är marknadssökare. Dessa stöter ofta på mer problem och svårigheter i sin 

internationaliseringsprocess än de företag som väljer att vara kundföljare
64

.  
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3.6 Teoretisk referensram 

Uppsalaskolan 

Många företag gör misstaget att ha för lite kunskap om landet de ska etableras i. Dessutom 

beaktar de inte det psykiska avståndet som bevisligen är av stor vikt. Vi avser därför att 

uppskatta hur etableringsprocessen har gått till bland de tillfrågade företagen. Mer ingående 

vill vi avgöra ifall de följt de steg modellen beskriver vid en etablering, nämligen först export, 

sedan agent, försäljningsbolag och slutligen tillverkningsbolag och var de befinner sig i 

nuläget. Studien kommer vidare att spåra det psykiska avståndet och uppskatta dess betydelse 

i internationaliseringen.  

 

Intervjufråga (avsnitt 4): 1,2,3,4,5,6,7 

 

7d Cultural dimensions model 

Vi avser att uppskatta betydelsen av de kulturella skillnaderna i 

internationaliseringsprocessen och genom denna modell undersöka ifall företagens 

erfarenheter talar för samma kulturella skillnader mellan länderna som modellen påvisar.  

Som nämndes i avsnitt 3.3 så visar sig de kulturella skillnaderna inom ett flertal områden, 

mellan Sverige och Polen. Närmare bestämt kan man se att dimensionerna Universalism, 

Individualism, Neutral och Prestation tycks vara de som påvisar störst skillnader mellan 

länderna. Därför kommer också enbart dessa aspekter att tas upp och spåras i undersökningen. 

 

Intervjufråga (avsnitt 4): 5,6 

 

Nätverkssynsättet 

Vi avser att uppskatta nätverkets betydelse i internationaliseringsprocessen. Ser man spår av 

någon av de etableringssituationer eller internationaliseringsstrategier, som figurerna 4 

respektive 5 beskriver i nätverkssynsättet, bland de tillfrågade företagen. Vilken är i så fall 

vanligast förekommande? Mer specifikt vill vi undersöka vilken av de fyra 

etableringssituationerna Pionjären, Senkomlingen, Ensamvargen och Konkurrenten som har 

förekommit. Dessutom vill vi se ifall något av företagen använt sig av strategierna 

Marknadssökare, Kundföljare och Följa John och i så fall vilken. 

 

Intervjufråga (avsnitt 4): 1,2,3,4,  
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4 Företagsbeskrivningar och Empiri 
 

Nedan följer en beskrivning av de sex företag som intervjuats. Efter varje företagsbeskrivning 

följer en sammanfattning av intervjun med respektive företag. Inledningsvis presenteras dock 

de frågor som gett relevanta svar för undersökningen och som baseras på teorierna ovan. 

Övriga frågor finns att hitta i avsnitt 12. 

 

1.) Vad har Ert företag för typ av samarbete med Polen idag och hur länge har det sett ut så? 

2.) Varför har Ert företag valt att etablera sig i Polen? 

3.) Vilka strategier har Ni använt Er av på den Polska marknaden? 

4.) Vilka var orsakerna till att just dessa strategier användes? 

5.) Har märkbara kulturella skillnader funnits vid etableringen på polska marknaden? 

6.) Har dessa varit ett hinder i internationaliseringsprocessen?  

7.) Har Ni stött på andra hinder än kulturella? 

8.) Hur har Ni i så fall gått till väga för att lösa dem? 

      10.) Vad skulle ni ha velat ha för stöd, till exempel i form av kunskap, vid er eventuella etablering i                        

               Polen? 

4.1 IFO Vattenrening 

Företaget grundades 1986 och huvudområdet är vattenrening. Företaget projekterar och 

bygger anläggningar i Sverige och utomlands. Affärsidén är att ta hand om hela 

vattenreningsprojekt från ritbord till igångkörning, utbilda beställarens personal, ansvara för 

garantin vid eventuella störningar inom industriell vattenrening samt maskinuthyrning. Man 

erbjuder även reservdelsförsäljning, servicearbeten samt att ge råd till kunderna vid val av 

dimensionering av komponenter och kompletta anläggningar. Utländska affärskontakter finns 

med USA, Tyskland och Polen. I samtliga länder använder man sig av agenter för att bearbeta 

marknaden.  

4.1.1 Intervju med IFO Vattenrening 

Respondent: Kjell Hedlund (projektledare) 

Samarbetet med Polen startade redan 1992 där man var med och byggde ett vattenverk. 

ENTER Öst -projektet ligger alltså inte som grund till samarbetet med Polen. Dock hoppades 

man på att skapa nya kontakter med hjälp av projektet men så blev inte fallet. Projektet har 

alltså inte bidragit med något för företaget. Företaget ser ett enormt behov av att utveckla och 

bygga reningsverk i Polen. Största behovet i dagsläget är de östra delarna av landet. Företaget 

är inte etablerat i Polen utan samarbetar med en svensk/polsk agent för att hitta objekt med de 
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rätta finanserna. Det är mycket viktigt att skapa goda relationer samt skaffa de rätta 

kontakterna för att kunna ingå nya avtal och det sköter en agent bättre eftersom denne finns på 

plats. Man ser vikten av att skapa kontakter genom att ingå i ett nätverk. Märkbara 

kulturskillnader är bland annat att många polska företag ser svenska företag som en del av ett 

EU bidrag. Detta leder till att det blir svårt att sälja till polska kommuner och företag. Den 

polska sidan förväntar sig att det svenska företaget kommer och bygger ett reningsverk åt 

kommunen utan kostnad. Man påstår också att kunskapsnivån skiljer sig markant. En mycket 

god teoretisk erfarenhet hos de polska medarbetarna men den praktiska delen saknas många 

gånger vad gäller i frågor kring ett miljösamarbete. Detta leder till kommunikationsproblem 

mellan de olika parterna. Dock är många konsulter välutbildade. Mutor och lagstiftning är 

problem som fortfarande upplevs som något märkbart. För att kunna driva projekt och 

samarbete med Polen krävs att det finns finansiärer som exempelvis svenska Sida eller EU 

projekt eftersom de polska kommunerna saknar pengar till dessa investeringar. Det som krävs 

för att på bästa möjliga sätt komma åt olika projekt är att anlita representanter som är polsk- 

och svensk talande. Dessa ska bearbeta markanden, sälja in produkten, bygga upp ett nätverk 

samt hitta finansiärer till de olika projekten. 

4.2 Sontech   

Sontech startade sin verksamhet i Sverige för tjugo år sedan. Företagets affärsidé är att sanera 

ljudföroreningar och skapa ljudkomfort. Idag finns ett utbrett samarbete med olika tillverkare 

i Europa och USA. Sontechs koncept grundar sig på att vara heltäckande inom ljudsanering 

som sträcker sig från idé till utveckling. Inom ljudsanering ingår bland annat luftljudisolering, 

stomljudsdämpning och luftljudsabsorption.  

4.2.1 Intervju med Sontech 

Respondent: Lars Wester (teknisk säljare) 

Företagets samarbete med Polen idag, består i att exportera produkter till svenska kunder men 

även andra utländska företag som har sin verksamhet i Polen. Företaget har valt att arbeta med 

sina nyckelkunder och leverera expertkompetens inom teknik till sina svenska kunder i Polen 

(t.ex. Volvo). Framgången beror på att man arbetar med samma strategier utomlands som man 

använder i Sverige. Det vill säga att ingå i ett nätverk som man har byggt upp på hemmaplan. 

Dock har inte ENTER Öst -projektet legat som en grund i detta samarbete. I sitt samarbete 

med Polen har man inte märkt några större kulturella skillnader länderna emellan dock kan 

konstateras att det är problematiskt att köra bil, närmare livsfarligt som respondenter uttrycker 
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det. Det i sin tur resulterar i att man blir tvungen att flyga eller åka tåg mellan olika städer 

detta blir mycket ineffektivt och tidskrävande. 

4.3 Konseb 

Företaget började bedriva sin verksamhet för cirka tjugo år sedan av nuvarande ägaren. 

Affärsidén är att projektera, tillverka samt underhåller utrustning för slamhantering och 

reningsverk. Detta innefattar avloppsrening, slamhantering och avfallshantering. Företaget 

levererar moderna och kostnadseffektiva lösningar till kommuner och industrier. Konseb har 

erfarenhet av internationellt samarbete sedan många år och företagets strategier är att 

samarbeta med agenter samt licenstagare i respektive land.      

4.3.1 Intervju med Konseb 

Respondent: Eddie Bjelton (ägare) 

Affärskontakterna har funnits med Polen sedan företaget startade. ENTER Öst-projektet 

ligger inte som grund och har inte heller hjälpt med att skapa ytterligare nya kanaler i 

samarbetet med Polen. I Polen säljer man utrustning via olika representanter och agenter. 

Företaget har även jobbat med att skapa ett nätverk genom att knyta kontakter och övertyga 

med sin kunskap. Grunden till att man valde att etablera sig på den polska marknaden är bland 

annat därför att miljöproblemen är stora, landet har en stor potential och den geografiska 

närheten. Den geografiska närheten är viktig när man ska jobba internationellt, det underlättar 

samarbetet. De kulturella hinder som Konseb upplever är att många kunder inte tar 

miljöproblemet på allvar och att dessa saknar kunskap inom området. Dock har kunderna 

stora och orimliga förväntningar på lösningar. Många av problem gick inte att lösa och då fick 

företaget lägga ner sina projekt. 

4.4 Stockholm Vatten AB  

Stockholm Vatten AB är en av de ledande aktörerna i Sverige, inom Vatten och Avlopps-

hantering. Företaget ägs till 91 procent av Stockholm Stadshus, 7 % tillhör Stockholm stad 

och återstående 2 % tillhör Huddinge kommun. Företagets fokus ligger på kund och miljö. 

Affärsidén är att utveckla och driva vattenhantering samt tillgodose behoven hos 

konsumenten. Idén är även att bidra till en långsiktig samhällsutveckling. Företaget 

producerar och levererar dricksvatten till sina kunder. Genom att vara prisvärd är man även en 

förebild för europeiska bolag.  
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En konvention skrevs på 1992 av nio länder runt Östersjön, i syfte att bland annat skydda 

Stockholms skärgård. Stockholm Vatten AB har efter denna varit med och hjälpt till i olika 

projekt kring Östersjön och fungerat som en viktig aktör i samarbetet med miljöfrågor kring 

Östersjön.  

4.4.1 Intervju med Stockholm Vatten AB 

Respondent: Steen Bjerggaard (chef över internationella projekt) 

Idag har Stockholm Vatten inga projekt i Polen. Men många internationella projekt har 

bidragit till ett samarbete i Polen. Efter att Polen blivit EU medlem bidrar inte Sida med 

pengar längre och därför driver inte företaget några projekt för närvarande. De olika 

projektens syfte har varit att bygga upp och ge expertis hjälp vid bygge av vattenreningsverk, 

ta fram olika avloppsstrategier och avloppsplaner för att förbättra miljön. ENTER Öst-

projektet har inte bidragit med någon form av samarbete. Stockholm Vatten skulle bidra med 

sakkunskap och dela med sig av sina erfarenheter inom miljöfrågor samt samarbete med 

Polen. Behovet av ett miljösamarbete är enormt i Polen. De olika strategierna för att hjälpa till 

i Polen har varit genom olika konferenser i samarbete med KTH, Sida projekt och föreningar. 

Där kom man i kontakt med olika aktörer på den polska marknaden som var i behov av ett 

samarbete. Men de projekt som har bedrivit har varit ett samarbete med lokala partners och 

finansierats med hjälp av internationella institutioner, som exempelvis svenska Sida eller 

utländska banker som hjälpte till med lån. Men det har även ställs krav på de kommuner och 

städer som ville vara med i form av lokala investeringar. 

Det är viktig med rätt kontakter och nätverk när man ska samarbeta i Polen. Det yttersta vore 

att samarbeta inom ett nätverk eller med konsulter som förstår och kan den polska och 

svenska marknaden. Processerna är ofta långdragna och komplexa, många aktörer är med och 

ibland drar man åt olika håll. 

Den polska mentaliteten skiljer sig åt från den svenska genom bland annat att 

man är mer teoretiskt lagt i Polen medan man i Sverige är lagt och både det praktiska och 

teoretiska. Det vill säga att man i Sverige lättare kan se helheten i ett projekt och definiera 

olika behov snabbare. Att lägga ett anbud för ett projekt är mycket kostsamt och många anbud 

måste lämnas in innan man får ett projekt. Detta innebär att processerna är långdragna, svåra 

samt kostsamma. Konkurrensen är mycket stor från andra utländska aktörer inte minst från 

aktörer inom EU. Dock förväntas länderna inom EU samarbeta och konkurrensen blir mer 

komplicerad. Exportrådets tjänster är mycket dyra för de mindre bolagen som vill ta sig in på 

en ny utlandsmarknad. Det innebär att det kostar att få hjälp från Exportrådet och samtidigt 
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förväntas det att företaget själv kan vara med och finansiera eventuella projekt. Enlig 

Stockholm Vatten finns det pengar att tillgå inom EU men det måste ske på rätt nivå och 

sökas från de polska myndigheterna. 

4.5 Munters Group  

Företaget grundades av uppfinnaren Carl Munter redan i slutet på 1800-talet. Grundidén var 

att utveckla kylsystem. Under sjuttiotalet förvärvades företaget och Munters expanderade på 

nya marknader genom dotterbolag och olika licenstagare. Genom ytterligare ett förvärv under 

åttiotalet byggdes verksamheten ut. Sedan 1990-talet har företaget expanderat och idag finns 

man i närmare 25 länder runt om i världen, varav man i 14 av dessa har egen tillverkning. 

Man jobbar med området avfuktning, torkteknik, kyl och befuktning. Företagets ändamål är 

att utveckla hållbara lösningar som är miljömässiga och ekonomiska. Genom att tillverka 

produkter som ger minsta miljöpåverkan bidrar man till en bättre miljö. Företaget har ett 

omfattande samarbete med branscher inom en rad olika områden. Exempel på dessa är 

byggsektorn och tillverkningsindustrin. Man finns även till hands vid sanering av exempelvis 

bränder, hjälp vid översvämningar och vid vatten och avloppsrening. 

4.5.1 Intervju med Munters Group 

Respondent: Wilhelm von Döbeln (projektansvarig) 

Munters har jobbat på den polska marknaden sedan 1989 med att sälja utrustning till 

båtvarven. Då jobbade man på andra villkor, genom att ha en utbyteshandel länderna emellan. 

Expansionen var en naturlig del eftersom företaget finns i många andra delar av världen. 

Behovet av ett miljösamarbete är enormt i Polen. Man öppnade ett eget kontor i Gdansk 1996. 

Polen är en potentiell marknad med utvecklingsmöjligheter och stora vinster. ENTER Öst-

projektet bidrog inte till att nya kontakter skapades och ligger inte till grund för etablering på 

den polska markanden.  

Utvecklingen har gått mycket bra eftersom marknadens efterfråga och behov är 

mycket stort. Man har använt sig av de tidigare kontakter och nätverk som man hade jobbat 

upp innan. Företaget goda kännedom om den polska markanden och behovet av att ha ett eget 

kontor gjorde att man bestämde sig för att öppna ett eget kontor direkt. Men i de övriga 

länderna, i det forna Östeuropa, jobbar man via agent. Vid etablering på den polska 

markanden använde man sig av expertishjälp i form av jurister och sakkunniga. Etableringen 

gick smidigt till och man har inte stött på några påtagliga konflikter. Den lokala personalen 
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sköter företaget och allt fungerar som det ska. Personal som arbetar på Munters avdelning i 

Polen är välutbildad och kompetent. 

Den polska mentaliteten skiljer sig från den svenska genom att polackerna är mer försiktiga 

som individer. Men detta bottnar sig i att landet har varit under kommunistiskt förtryck länge. 

Det håller på att förändras nu men det har länge varit så, det polska folket har haft ett dåligt 

självförtroende och känt sig underlägsna sina kollegor i väst. Men man ser tydliga 

förändringar. Den yngre generationen har ett annorlunda förhållningssätt och ser oftast mer 

positivt på utvecklingen i landet. 

4.6 Klas Bovin AB 

Klas Bovin AB är ett utpräglad export- och importföretag som startade 1974 med inriktning 

på att sälja svenska industriprodukter och maskiner till i första hand Polen. Affärsidén var att 

aktivt sälja olika produkterna till den polska markanden, bland annat byggmaskiner. Klas 

Bovin introducerade personligen kremering och kremeringsugnar i Polen 1988. Idag har man 

ca 12 stycken ugnar igång och är dominerande på den polska markanden. Man har haft eget 

kontor på den polska markanden sedan 1990. 

4.6.1 Intervju med Klas Bovin AB 

Respondent: Klas Bovin (ägare) 

Trotts att företaget är dominerande på den polska markanden inom kremeringsugnar är 

verksamheten i Polen såld till en av de svenska leverantörerna som man har jobbat med, detta 

med anledning av att företagets nuvarande ägare Klas Bovin ska gå i pension.  

ENTER Öst projektet ligger alltså inte som en grund vid etableringen på den polska 

marknaden. Inte heller har några nya kontakter knutits i samband med projektet. Orsaken till 

att man var med i projektet var att man skulle dela med sig av sina erfarenheter av ett 

samarbete med Polen.  

Att man har valt att etablera sig på den polska markanden var ren slump, ” Jag 

fick ett exportsäljarjobb inom byggnadsmaskinsbranschen 1968 och fick börja med 

Östeuropa”. Men man har också valt att etablera sig därför att det finns en stor potential och 

stor efterfrågan på polska marknaden. Företaget har utvecklats i en positiv riktning och det har 

gått bra. När man bestämde sig för att öppna ett eget kontor i Gdansk 1990, hade man redan 

varit på den polska markanden i femton år. Etablerade kontakter och ett upparbetat nätverk 

var en enorm hjälp. Kontoret startades upp tillsammans med en polsk samarbetspartner, som 

sedan köptes ut. 
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När man arbetar i länder som Polen får man lära sig att ha tålamod och förståelse för hur 

människor fungerar. Byråkratin är komplicerad och kan dra ut på tiden. Oftast handlar det om 

att förhandlingarna är komplexa och det leder till långgående processer som kan ta fler 

månader eller till och med år. Processerna är politiskt styrda men även mäktiga personer med 

egna intressen har ett stort inflytande. Polska miljöregler stämmer inte alltid överens med 

övriga EU normer. Det finns även lokala skillnader mellan olika delar av Polen. De kulturella 

skillnaderna är idag framför allt att är den äldre generationen är skeptisk mot utländska 

investerare och har en helt annan erfarenhet av service och markandsekonomi. Det polska 

företagsklimatet håller på att förändras men fortfarande håller man sig till det traditionella 

förhållningssättet. Den yngre generationen har däremot en helt annan inställning till utländska 

affärer, de är oftast mycket välutbildade, har en god arbetsmoral, är flexibla och strävar 

framåt. För att på bästa möjliga sätt lyckas vid en etablering på den polska markanden bör 

man knyta kontakter med seriösa företag. Det är viktigt att vara uppmärksam så att man inte 

blir lurad. Kommunikation är mycket viktigt. Alternativt kan man välja att arbeta tillsammans 

med konsulter som har kunskap om den polska och svenska markanden. Att ta hjälp av 

exempelvis Exportrådet är kostsamt för ett mindre bolag. Det är framför allt viktigt att själv 

kunna ha möjlighet till att vara på plats i Polen så mycket som möjligt för att kunna följa upp 

sina affärer.  

4.7 Sammanfattning av samtliga intervjuer med företagen                

Beträffande vad för typ av samarbete de tillfrågade företagen har med Polen idag, svarar två 

stycken att de samarbetar med agenter på plats i Polen. Vidare, så har två företag eget kontor i 

Polen medan ett jobbar genom sin svenska kund i Polen och ett inte bedriver verksamhet alls 

för tillfället. En majoritet av företagen har bedrivit samarbete i ca 20 år. 

På frågan varför man valt att etablera sig i Polen, svarar en majoritet att man 

ansåg att landet hade stora miljöproblem och man såg möjligheter att förbättra landets miljö. 

Dessutom svarar de flesta av de tillfrågade företagen att de ansåg att den polska marknaden 

hade stor potential, efterfrågan och goda utvecklingsmöjligheter. Den geografiska närheten är 

också en anledning som nämns.                                                                                                

De strategier man använt sig av på polska marknaden varierar, men de flesta har ändå 

antingen agent eller eget kontor på plats. Sontech, som följt sin kund utomlands, nämner att 

de arbetat med samma strategier utomlands som på hemmaplan. Både Munters Group och 

Klas Bovin AB beskriver att de genomgått en successiv etablering. För Munters Group var 

första steget utbyteshandel och sedan direkt ett eget kontor, detta tack vare de goda 
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kunskaperna och kontakterna med Polen. Klas Bovin AB gick från agent till eget kontor. Att 

använda sig av agent gör det lättare i jakten på ”de rätta” kontakterna och efter goda 

relationer. Eftersom agenten finns på plats underlättar det då man ska ingå nya avtal, hitta 

finansiärer och bearbeta markanden. De företagen med egna kontor i Polen nämner liknande 

fördelar. De egna kontoren bidrar till en lokal kunskap som i längden är lönsam.  

Gemensamt för alla av de sex företagen är att de betonar vikten av nätverk. Man 

anser nätverken vara viktiga och nödvändiga för att skapa de rätta kontakterna. Sontech 

beskriver att man använt sig av samma strategier lokalt som utomlands, dvs. att ingå i ett 

nätverk som man byggt upp på hemmaplan. På Stockholm Vatten AB anser man att det mest 

lönsamma vore att samarbeta inom ett nätverk eller med konsulter som förstår och kan den 

polska och svenska marknaden. På Munters Group har man använt sig av de kontakter och 

nätverk som man tidigare jobbat upp. Då gällde det etableringen av försäljning av utrustning 

till båtvarv. 

Beträffande kulturella skillnader kan konstateras att de spelat en stor roll för en 

klar majoritet av företagen i samarbetet mellan länderna. Mer specifikt kan sägas att de 

skillnader som varit återkommande är polackernas oförmåga att kombinera både teori och 

praktik. Polackerna anses vara mer teoretiskt lagda medan svenskarna har lättare för att se 

helheten i projekt och definiera olika behov snabbare, när det rör miljöfrågor. Därtill påpekar 

man på Konseb att många kunder inte tar miljöproblem på allvar och saknar kunskap inom 

området. På Munters AB anser man att polackerna är mer försiktiga än svenskarna och man 

hävdar att detta beror på att man varit under kommunistiskt förtryck så länge. Man anser 

vidare att det är en stor skillnad i inställning mellan den yngre och äldre generationen. Denna 

åsikt delar man med Klas Bovin AB som lägger till att den äldre generationen har ett mer 

skeptiskt förhållningssätt gentemot utländska investerare och är mer konservativa i allmänhet. 

Den yngre generationen beskrivs som välutbildad, flexibel och framåtsträvande. 

Bland övriga hinder, i samarbetet mellan länderna, nämns kommunikationen. 

Bristen på svensk- och polsk talande representanter har varit ett återkommande problem bland 

företagen. Även Sontech nämner kommunikationen som ett problem men ur ett 

infrastrukturellt perspektiv. Mutor och lagstiftning sätter också käppar i hjulen. Enligt Konseb 

så var många av problemen så svåra att de inte gick att lösa och då fick företaget lägga ner 

sina projekt. Företagen är relativt eniga om att byråkratin är komplicerad och processerna 

långdragna, svåra samt kostsamma. Dessutom påverkas processerna av politiskt styrda beslut 

och inflytningslika personer med egna intressen som är svåra att styra över.                                   

På frågan vilken hjälp företagen skulle ha velat ha vid internationaliseringen är många eniga 



Södertörnshögskola                                                                                                  

C-uppsats                                                                                                                   

Tommy Larsson 

Sylvia Raczkowski   700506-xxxx 

Julija Stanojkovic     770210-xxxx 
29 

om finansiell hjälp (exempelvis från svenska Sida eller EU-projekt) eftersom de polska 

kommunerna saknar pengar till investeringarna. För mindre bolag är det extra kostsamt att ta 

hjälp av exempelvis Exportrådet. Man ser tydligt att etableringen har gått smidigare för 

Munters eftersom de är ett stort företag. Vidare skulle man velat ha haft hjälp med polsk- och 

svensktalande representanter som kan bearbeta markanden och sälja in produkterna. Man 

nämner även kunskapen om de stora andra utländska aktörerna som vill etablera sig i Polen.  
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6 Analys 

Uppsalaskolan: Hur har etableringsprocessen gått till bland de tillfrågade företagen och 

vilken betydelse det psykiska avståndet haft i samarbetet? 

 

Som nämndes i stycke 3.2 så ingår fyra olika steg i etableringskedjan
65

, nämligen: export, 

agent, försäljningsbolag och slutligen tillverkande bolag. Efter att ha frågat de sex företagen 

kan vi konstatera att två av företagen har agenter på plats i Polen och två har eget kontor. De 

övriga två ingetdera men Sontech kan sägas ha export fast inte på det vis som modellen 

beskriver. De har, som nämndes ovan, följt sin kund utomlands och bedriver sporadisk export 

till Polen. Vidare så har två av företagen genomgått en successiv etablering men inte i den 

exakta ordning som Uppsalamodellen beskriver. Enligt Uppsalaskolan ändras 

internationaliseringsprocessen stegvis allteftersom företaget skaffar sig mer kunskap om den 

nya marknaden
66

. I fallet med Munters har utvecklingen gått direkt från sporadisk export till 

eget kontor. När det gäller Klas Bovin AB så har man gått från agent till eget kontor. Vi kan 

med andra ord konstatera att det i fallet med de sex tillfrågade företagen inte har varit 

självklart med de fyra successiva stegen i etableringskedjan men att både export, agent och 

eget kontor på plats förekommit.  

Vi kan notera att det psykiska avståndet har varit relativt långt för de flesta av 

företagen eftersom många av dem nämner hinder som komplicerad byråkrati, 

kommunikationssvårigheter och lagstiftning
67

. Förhandlingsprocesserna har även beskrivits 

som långdragna och komplicerade. Man har alltså identifierat det psykiska avståndet och 

konstaterat att det är långt men trots detta lyckats få till stånd ett fungerande affärsutbyte. 

Intervjufråga: 1,2,3,4,5,6,7 

 

7d Cultural dimensions model: Vilken betydelse har de kulturella skillnaderna mellan 

länderna haft i internationaliseringsprocessen? Överensstämmer företagens 

erfarenheter, beträffande kulturella skillnader, med de som modellen påvisar? 

 

Samtliga av de sex företagen nämner att de kulturella skillnaderna har varit tydliga och ställt 

till vissa svårigheter i samarbetet men hade ingen avgörande betydelse. Polackerna anses 

emellertid vara mer teoretiskt lagda medan svenskarna har lättare för att se helheten i projekt 
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och definiera olika behov snabbare, när det rör miljöfrågor. Detta kan delvis hänga ihop med 

att man i Sverige har ett mer kollektivistisk tänkande i allmänhet, som dimensionen 

Individualism i modellen påvisar, och att man därför har lättare att se allas del i en process 

och följaktligen helheten. Därtill hör att många kunder i Polen inte tar miljöproblemen på 

allvar och saknar kunskap inom området.  

 Vidare så nämner ett flertal företag att skillnaden mellan den äldre och yngre 

generationen är stor i Polen där den äldre tenderar att handla mer skeptiskt. Här kan man dra 

parallellen till dimensionen Prestation i 7d Cultural dimensions model, som pekar på att man i 

Polen anser just åldern att vara statushöjande
68

. Detta kan förklara de äldre personernas 

dominans och följaktligen varför de kan anses vara svårare att samarbeta med än de yngre. 

Här stämmer alltså företagens erfarenheter med modellen.  

 Andra kulturskillnader som nämns är att polacker i många situationer upplevs 

som mer försiktiga. Man tror att det är kommunismen som ligger till grund för denna 

försiktighet och att man har ett visst ”lillebrorskomplex” som man tampas med fortfarande, 

gentemot storebror i väst. De tillfrågade företagen tillägger dock att detta håller på att 

förändras. Vi kan här se en likhet med dimensionen Neutral i modellen som beskriver 

polacker som mer neutrala än svenskar, så till vida att de kan anses som mer försiktiga
69

. 

Även i detta avseende stämmer företagens erfarenheter med modellen. 

 Slutligen kan vi även se spår av den Partikularism som presenteras i dimension 

a, bland de polska företagarna
70

. Vissa av företagen nämner nämligen att de egna intressena 

går före mångt och mycket i en affärssituation. Med mångt och mycket menat t.ex. principer 

och regler. Problem med lagstiftning och mutor är också återkommande. Även här stämmer 

alltså företagens erfarenheter överens med modellen.  

Intervjufråga: 5,6 

 

Nätverkssynsättet: Vilken betydelse har nätverket haft i internationaliseringsprocessen? 

Ser man spår av någon av de etableringssituationer som ingår i nätverkssynsättet, bland 

de tillfrågade företagen, och i så fall vilken?  

 

Samtliga av de sex tillfrågade företagen betonar vikten av nätverk och många anser att detta är 

en av grundförutsättningarna för ett fungerande samarbete. Mer specifikt ser vi prov på att 
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etableringssituationen Senkomlingen
71

 kan tillskrivas Konseb. Detta ser vi eftersom 

marknaden i sig var internationaliserad i deras fall redan tidigare, men att man som företag 

inte hade någon erfarenhet av arbete på utländska marknader. Senkomlingen kännetecknas 

dessutom av att man som företag kan ha vissa svårigheter att konkurrera med företag som har 

väletablerade internationella förbindelser
72

. Just detta fenomen beskriver dessa Konseb och 

hur de tvingats kämpa mot dessa ”jättar”.  

 En annan utav etableringssituationerna som förekommer bland de undersökta 

företagen är Konkurrenten
73

. Situationen kännetecknas av att både företaget och andra aktörer 

inom samma nätverk har internationella erfarenheter sedan tidigare och så var också fallet 

med till exempel Munters AB. I deras fall gick internationaliseringen mycket fort tack vare 

den goda kunskapen om internationalisering och om landet, vilket också är ett typiskt 

kännetecken för Konkurrenten.  

 För övrigt kan företaget Sontech klassificeras som en så kallad kundföljare
74

 

eftersom de följt med sin kund utomlands och därmed inte behövt gå igenom den 

tidskrävande process som ett affärsutbyte innebär. Det finns anledning att hävda att Munters 

tillhör kategorin Följa John med tanke på att företaget innan etableringen hade kunskap om 

och erfarenhet av internationalisering samt ett etablerat nätverk i Polen innan man öppnade ett 

eget kontor
75

. De övriga företagen visar tendenser på att ha varit marknadssökare av den 

orsaken att de har kunnat identifiera behovet på den polska markanden och dessutom bedömt 

att det egna företagets kapacitet och uthållighet har varit tillräcklig
76

. På så sätt har man sökt 

upp markanden proavktivt trots att man inte haft tillräcklig kunskap om den nya markanden 

som sådan. Det i sin tur har lett till att processerna har varit långdragna och kostsamma. Man 

kan alltså slutligen konstatera att de tidigare forskningsresultat, som pekat på att 

marknadssökaren är vanligast vid en etablering, stämmer väl överens med denna studie.  

 

Intervjufråga: 1,2,3,4 
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7 Resultat 

Vårt syfte med studien har varit att skapa förståelse kring avgörande faktorer då svenska 

företag inom miljötekniksektorn ska försöka uppnå ett samarbete med Polen, med betoning på 

etableringsstrategier, kulturella skillnader och nätverk. 

 

För att få svar på detta valde vi följande frågeställningar: 

 Hur har etableringsprocessen gått till bland de tillfrågade företagen och vilken 

betydelse det psykiska avståndet haft i samarbetet? 

  Vilken betydelse har de kulturella skillnaderna mellan länderna haft i 

internationaliseringsprocessen? Överensstämmer företagens erfarenheter, beträffande 

kulturella skillnader mellan de två länderna, med de som modellen påvisar? 

 Vilken betydelse har nätverket haft i internationaliseringsprocessen? Har företagen 

använt sig av någon av de etableringssituationer som ingår i nätverkssynsättet och i 

så fall vilken? 

 

Vårt svar på syftet är att de olika faktorerna; etableringsstrategier, kulturella skillnader och 

nätverk alla till viss del är avgörande vid ett affärsutbyte. Beträffande etableringsstrategier 

framgår att Uppsalaskolans modell är förekommande eftersom de flesta företagen antingen 

har agent eller eget kontor på plats. Det kan konstateras att inget av företagen har gått emot 

modellen genom att etableras i motsatt riktning dvs. genom att exempelvis börja med 

tillverkning utomlands. Agent är mest förekommande eftersom denne oftast redan ingår i ett 

nätverk på hemmaplan, kan hjälpa till med bearbetning av marknaden och bokstavligen 

fungerar som ”spindeln i nätet”. Man ser generellt tydliga tendenser på att de flesta företagen 

utnyttjat nätverkets fördelar framför andra etableringsstrategier. Trots att nätverken har spelat 

en stor och viktig roll i internationaliseringen så bör det tilläggas att kostsamma och 

långdragna processer ändå förekommit. Detta kan ha att göra med att de flesta företagen gått 

ut som marknadssökare i begynnelsefasen och inte haft tillräcklig kunskap om den nya 

markanden, trots nätverkets uppbackning. God kunskap om marknaden som man vill ta sig in 

på, är med andra ord avgörande. Dessutom så har de kostsamma och långdragna processerna 

drabbat de små företagen hårdast. Storleken på företaget är med andra ord även en faktor som 

är avgörande vid ett samarbete med Polen. 

Trots att de kulturella skillnaderna som företagen stött på stämmer överens med 

det som hävdas i 7d Cultural dimensions model, har företagen kunnat trotsa dem och ändå få 
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till stånd ett fungerande samarbete. Man bör dock ha skillnaderna i åtanke, trots att de inte är 

helt avgörande, och ta hänsyn till dem annars kan problemen bli många. Det samma kan sägas 

om det Psykiska avståndet i allmänhet som måste tas med i beräkningen. Här kommer 

återigen nätverkets betydelse in i bilden. Om man har de rätta kontakterna redan från början 

undviker man att gå på nitar med oseriösa partners som sätter sina egna intressen i främsta 

rummet. Dessutom kan man få vägledning beträffande lagstiftning och hur man ska gå 

tillväga för att driva igenom sina projekt. Man kan på så vis spara tid och resurser och 

undvika felsatsningar i samma utsträckning. Här kommer även språkkunskapernas betydelse 

in som en avgörande faktor och ett led i en fungerande kommunikation. Nätverket hjälper till 

att minska det psykiska avståndet. 

 Man kan också se andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Företagen 

nämner betydelsen av de rätta finanserna, investerare som tänker långsiktigt, och de politiska 

besluten. Slutligen framstår den hårda konkurrensen som en avgörande faktor vid ett 

affärsutbyte. De stora och väletablerade ”jättarna” har ett klart försprång mot de mindre 

företagen och vi ser återigen prov på storlekens betydelse. 
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8 Slutdiskussion  

Vår problemformulering har varit: Vad krävs för att svenska företag inom 

miljöteknikbranschen ska få till stånd ett fungerande affärsutbyte med Polen? 

 

Vi har i denna undersökning konstaterat att Polen är ett land med stor marknadspotential. 

Landet har även varit tvunget att öka sitt miljöengagemang vilket, bland andra faktorer, har 

lett till ett ökat affärsutbyte mellan Polen och Sverige inom miljötekniksektorn. Vi har, utifrån 

de begränsningar och förutsättningar vi haft, kunnat fastställa att det som krävs av svenska 

företag vid ett samarbete är: en lokal förankring (agent eller eget kontor), ett välfungerande 

nätverk, kunskap om den nya marknaden, en medvetenhet om det psykiska avståndet, 

vetskapen om den hårda konkurrensen och de rätta finansiärerna. Har man kunskap om de 

ovannämnda faktorerna kan man även som mindre företag ha större möjlighet att konkurrera 

på marknaden inom miljöteknik.  

Utöver detta, nämner företagen att det krävs en allmän ihärdighet och ett 

tålamod i samband med de långdragna processerna. Man måste även förbise vissa principer 

för att komma vidare och vara beredd på plötsliga vändningar i processen.  

 De rätta finansiärerna är så pass viktiga vid en etablering på grund av att det, 

inom miljösektorn, ofta handlar om stora upphandlingarna som leder till komplicerade och 

kostsamma förhandlingar. Eftersom upphandlingarna dessutom främst berör kommuner eller 

städer som saknar pengar så blir behovet ännu större. Det krävs med andra ord investerare 

eller utländska banker som kan hjälpa till med lån. 

 I allmänhet skulle det behövas insatser att nå ut till gemene man i Polen med 

upplysning om miljöförstörelsernas konsekvenser. Med hjälp av dessa insatser kan man 

komma åt det traditionsbundna beteende som är djupt rotat i den polska mentaliteten.  

Man kan nämligen hävda att den bristfälliga miljömedvetenheten sätter käppar i hjulen och 

försvårar processerna och gör de ännu mer utdragna. Trots vetskapen om att man måste 

förbättra miljön, ses dessutom många svenska företag som en del av ett EU-bidrag. Med detta 

menat att de polska företagen och kommunerna tror att de svenska företagen kommer till 

landet för att utföra arbetet utan kostnad. Man skulle kunna kringgå problemen genom att, 

från de svenska företagens sida, vara tydlig med att man förväntar sig kraftansträngningar 

tillbaks. I denna undersökning finns emellertid tydliga indikationer på att denna inställning är 

under förändring.  
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Det är slutligen intressant och glädjande att notera hur liten roll de kulturella skillnaderna 

spelat, trots att de uppenbarligen är påtagliga och viktiga att ta hänsyn till, eftersom de 

undersökta företagen bevisligen har uppnått ett fungerande samarbete. Detta kan vara en 

indikation på gränserna mellan Europas länder sakta håller på att suddas ut till och med i 

människors medvetande, vilket betyder att samarbete över gränserna kan komma underlättas 

ytterligare i framtiden. I det långa loppet kan detta ha en positiv inverkan på vår globala miljö 

där samarbete alla länder emellan, är a och o. 
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9 Kritisk granskning  

Som framgick i undersökningen, så stämde inte de tillfrågade företagens erfarenheter helt 

överens med de etableringsstrategier som Uppsalamodellen beskriver. Det riktas dock viss 

kritik mot Uppsalamodellen där man menar att modellen är alldeles för förutbestämd och 

oföränderlig
77

. Studier har även visat att modellen inte lämpar sig för företag som har redan 

har ingått ett stort internationellt samarbete
78

. Dessa faktorer kan förklara varför resultatet i 

denna undersökning ser ut som det gör. Det finns för övrigt andledning att ifrågasätta utfallet 

av studien med tanke på att alla informanter inte gett lika uttömmande svar. Som nämndes i 

avsnitt 2.2.1 är intervjuer i allmänhet produkter av en tolkningsprocess. Därför är det viktigt 

att poängtera att inflytandet av forskarens jag är ofrånkomligt
79

. 

 Slutligen bör även noteras att spännvidden mellan företagen som undersöks är 

ganska bred, eftersom det är allt ifrån enmansföretag till jättekoncerner som undersöks. Stora 

och små företag har givetvis inte samma förutsättningar att etablera sig.  

9.1 Validitet 

Begreppsvaliditet inbegriper relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas och 

hur denna stämmer överens med konkreta data. Validitet handlar om hur väl den insamlande 

datan överensstämmer med verkligheten. Ifall ett fenomen har en låg begreppsvaliditet 

innebär det att den insamlande data inte är korrekt. Det finns två former av validitet, den inre 

och den yttre. Inre validitet innefattar hur väl den genomförda studien överensstämmer med 

verkligheten. Den yttre validiteten handlar om i vilken grad resultatet som man fick av 

undersökningen kan generaliseras.
80

  

 Studien som gjordes innefattade en kvalitativ metod. Dock har något för få 

respondenter används i studien för att kunna generalisera. Studier kan vara mindre 

representativa när för få respondenter ingår
81

. Den inre och yttre validiteten kan sägas vara på 

en måttlig nivå. Studien har för övrigt förankring i verkligheten eftersom det tagits hänsyn till 

tvetydighet och motsägelser. Därför kan påstås att validiteten i detta avseende är hög.  
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9.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig forskningen är och om undersökningens data. Det 

vill säga vilken data som har använts, vilket insamlingssätt som forskaren har använt, samt 

hur data har bearbetats. Reliabilitet är sannolikhetsgraden av att samma 

undersökningsresultat, skall kunnas fås vid en ny undersökning av en annan forskare
82

. I 

denna undersökning är reliabiliteten relativt låg eftersom undersökningen inte upprepats på 

samma grupp vid två olika tidpunkter. Dessutom kan tilläggas att undersökningen 

förmodligen hade haft högre reliabilitet i fall att informanter valt att svara mer ingående på 

frågorna.  
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10 Förslag till framtida studier  

Större styrka skulle ges till en framtida studie om undersökningen även skulle innefatta en 

jämförelse med andra aktörer på marknaden. På så vis skulle man kunna utröna framgångsrika 

strategier mot mindre bra strategier inom undersökningsområdet.  

 Man skulle också kunna undersöka företag inom andra områden än just 

miljötekniksektorn för att se om svårigheterna uppfattas som lika. Ett annat förslag på 

framtida studier är att genomföra stora med små företag vid en etablering. Man skulle också 

kunna undersöka hur samarbetet fungerar utifrån ett polskt perspektiv. 
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12 Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor  

 

 
1.) Vänligen beskriv Ert företag, vilka tjänster Ni erbjuder och Din position i företaget: 

 

2.) Vad har Ert företag för typ av samarbete med Polen idag och hur länge har det sett ut så? 

 

3.) Ligger Enteröst till grund för Er polenetablering? 

 

4.) Har Enteröst-projektet bidragit med hjälp i någon form, i Ert samarbete med Polen?  

 

5.) Varför har Ert företag valt att etablera sig i Polen?  

 

6.) Har dessa motiv införlivats? (dvs. har motiven att etablera sig stämt överens med de verkliga 

effekterna av internationaliseringen?) 

 

7.) Vilka strategier har Ni använt Er av på den Polska marknaden? 

 

8.) Vilka var orsakerna till att just dessa strategier användes? 

 

9.) Har märkbara kulturella skillnader funnits vid etableringen på polska marknaden? 

 

10.)  Har dessa varit ett hinder i internationaliseringsprocessen?  

 

11.)  Har Ni stött på andra hinder än kulturella? 

 

12.)  Hur har Ni i så fall gått till väga för att lösa dem? 

 

13.)  Vad skulle ni ha velat ha för stöd, till exempel i form av kunskap, vid etableringen i Polen? 


