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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen försöker att utifrån årsredovisningar som källmaterial undersöka svenska 
företags exponering mot Polen. Med svenska företag avses företag som ingår i OMX-
index. Polen står inför en del ekonomiska problem. Hög arbetslöshet, budgetunderskott, 
fortsatt stor jordbrukssektor, avstannade privatiseringar, framgång för högerextrema EU 
kritiska partier och avstannande tillväxt är faktorer som kan innebära att risken att 
exponera sig eller etablera sig mot Polen inte är så riskfritt som det vanligtvis 
framställs.   
 
Årsredovisningen är ett av de viktigaste dokumenten som intressenterna har för att 
fatta avgörande beslut. I en årsredovisning bör de större riskerna som företaget tar 
redovisas. I årsredovisningarna nämns Polen sparsamt och riskerna med en etablering 
behandlas sällan. Därför har intressenter små möjligheter att utifrån årsredovisningar 
skaffa sig en bra bild av enskilda företags länderrisker.  
 
Svenska företag har en liten exponering mot Polen men framför allt bland banker och 
teleoperatörer finns en växande exponering. En beräkning av OMX-index exponering 
visar att exponeringen är låg med betoning på växande.  
 
Uppsatsen innehåller också en kvantitativ undersökning i form av en enkät om vilka 
etableringsformer svenska företag har valt vid sin etablering i Polen. Undersökningen 
tar också fasta på faktorer som styr valet av etableringsform. Direkt etablering i form av 
dotterbolag är den vanligaste etableringsformen. Faktorer som styr etableringen på den 
polska marknaden är framför allt den framtida potentialen i form av nästan 40 miljoner 
invånare.  
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ABSTRACT 
 
Using annual firm reports as a source, this paper makes an attempt at studying the 
exposition of Swedish businesses in Poland today. The Swedish firms used in this study 
are those included in the OMX index. Poland is on the threshold of some serious 
economic problems. High unemployment, a budget deficit, continued substantial 
agricultural sector, a standstill in privatisation, increased support of extreme rightist 
political parties, as well as stagnated economic expansion are factors that cause a 
marked increase in the risks involved in the establishment of enterprise in Poland. 
 
Annual reports are one of the most important documents used by business interests 
here in making important decisions regarding future investments. In an annual report, 
the more substantial risks taken by a firm should be clearly formulated. In the reports 
covered by this study, Poland is seldom mentioned, and the risks involved in 
establishment there, rarely discussed. For this reason, speculative investors have little 
or no possibility to judge the probable risks taken by individual companies. 
 
Swedish firms have at present very moderate exposition in Poland, but there is a 
substantial increase primarily in the areas of telephone operating and banking. In a 
calculation of marketing based on the OMX index, there is at present a very low level, 
but a clear tendency toward an increase. 
 
This paper also contains a quantitative study in the form of a questionnaire, dealing with 
which form of establishment Swedish firms have chosen in their investments in Poland. 
This study also attempts to show which factors steer this choice. The establishment of 
subsidiary companies is clearly the most common form. The single factor which, above 
all others, instigates these business investments in Poland is the future potential in a 
market of almost 40 million citizens.       
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FÖRORD 
 
Denna uppsats, som tillika är ett examensarbete för en civilekonomexamen, har växt 
fram under en mycket intensiv period. Det har varit en period som bestått både av ett 
heltidsjobb vid Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud och heltidsstudier i företagsekonomi 
vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, HTU.  
 
Det är få förunnat att både kunna vara avlönad för ett trivsamt och omväxlande jobb 
och samtidigt bedriva av kommunen och EU helfinansierade universitetsstudier i ett 
intresseväckande ämne. Därför ägnas denna uppsats åt alla de, framför allt i Polen och 
andra öststater, som i spåren av växande arbetslöshet och ökande sociala klyftor aldrig 
ges den möjligheten.   
 
Slutligen, ett tack till gymnasielärare Kristin Mikelsson Jonsson, som hjälpt mig med 
den engelska översättningen av uppsatsens abstract.  
 
Stefan Hellman 
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INLEDNING 
 
1.1 Problembakgrund 
Mitt intresse för den polska ekonomin kan dateras till en enskild händelse som 
utspelades på en av Gdansks större järnvägsstationer en sensommardag år 1998. I 
väntan på kusttåget västerut längs den polska Östersjökusten prasslade det till i en till 
synes stor hög av sopor, ganska nära ett buskage tvärsemot perrongen. Ut från den 
stora sophögen tittade ett märglat ansikte tillhörande en kropp, inrullad i kanske två 
varv kartongpapper.  
 
Den i sopor mumifierade mannen satte sig upp, lutade sig mot ett träd och med de 
närmare hundra väntande tågresenärerna på väg västerut som publik startade han den 
nya dagen med att göra sina behov. Denna sensommardag gick det upp för mig att 
bakom framgångsrika tillväxttal i den polska ekonomin gömmer sig också idel 
förlorare.  
 
Det finns polacker som jag har kommit i kontakt med som med bestämdhet berättar 
att det var bättre för. Sänkta realinkomster, osäkerhet i form av kriminalitet, 
utförsäljningar av statlig egendom som medför dyrare avgifter för den vanliga 
medborgaren samt en hög arbetslöshet är faktorer som förknippas med den nya 
marknadsekonomin. Det finns polacker som pratar om att Polen står inför randen av en 
revolution inom några få år om eländet fortsätter.  
 
Bilden av Polen varierar dock högst avsevärt. I ekonomisk litteratur framställs Polen 
ibland som en framgångssaga. De höga tillväxttalen för bruttonationalprodukten, BNP, 
under 1990-talet, den snabba övergången från plan- till marknadsekonomi samt den 
lyckade inflationsbekämpningen gör att Polen framstår som ett föredöme för andra 
länder på väg från plan- till marknadsekonomi. De utländska investeringarna i Polen 
ökar och allt fler företag låter etablera sig på den polska tillväxtmarknaden för att 
positionera sig bland nästan 40 miljoner köpsugna polacker.1  
 
Årsredovisningar är uppsatsens andra utgångspunkt. Årsredovisningen är den 
vanligaste formen av information som ett företag publicerar för sina intressenter. 
Årsredovisningen för de större börsföretagen idag är påkostade, glansiga historier oftast 
innehållandes lika mycket reklam, i sidor räknat, som finansiell information. De 
kostnadsfria årsredovisningarna kostar företagen stora summor pengar att framställa, 
trycka och distribuera. Frågan är dock i vilken utsträckning årsredovisningar är 
gångbara för forskning? Vad säger årsredovisningarna om exponeringen mot enskilda 
länder? 
 
 
1.2 Problemprecisering 
Polen räknas av ekonomer som en tillväxtmarknad, emerging market. Att vara en 
emerging market innebär inte endast att utsikterna för god tillväxt är lysande utan 
också att riskerna med att investera och etablera sig på den polska marknaden är 
betydande. Risken för att Polen, som nybliven marknadsekonomi, skall råka ut för 
allvarliga makroekonomiska problem är större än exempelvis etablerade ekonomier 
som den svenska. Risken ligger också i att ingen riktigt vet hur den nyblivna polska 
ekonomin fungerar annat än under goda tillväxtår. Den polska marknadsekonomin har 

                                        
1 Se t ex Sachs (1994) och Åslund (1990).  
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ju bara funnits sedan 1990 och alltsedan dess har tillväxten inte varit annat än god 
vilket gör att ringa erfarenhet finns från en polsk marknadsekonomi med låga 
tillväxttal.2  
 
De risker företagen tar genom att etablera sig i Polen innebär också risker för 
företagets aktieägare. Aktieägaren, i form av den som direktsparar eller indirekt är 
ägare genom aktie- eller pensionsfonder, informerar sig om riskerna och fattar 
avgörande beslut genom den vanligaste samlade informationen som företagen ger ut, 
nämligen årsredovisningen. Detta leder fram till den första problempreciseringen: 
Vilken exponering har de svenska företagen mot Polen enligt årsredovisningarna? 
 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i svenska företag. Begreppet svenskt företag 
avser ett företag som är noterat på Stockholmsbörsen. Svensk står således inte för hur 
ägandet ser ut, om det är svenskt eller utländskt, utan för att företaget är noterat i 
Sverige. När utländsk affärspress rapporterar hur den svenska börsen går citeras 
vanligtvis OMX-index eller något annat övergripande index, utan att hänsyn tas till vilken 
nationalitet ägandet har.  
 
Det utländska ägandet på Stockholmsbörsen har under hela 1990-talet ökat, medan 
det under början av 2000-talet, antagligen betingat av kraftigt fallande aktiekurser, har 
minskat.3 Det skulle således vara möjligt att undersöka de företag som per definition är 
svenska, där svenska står för exempelvis en kontroll av mer än 50 % av rösterna. En 
sådan undersökning har dock inte gjorts utan svensk står för svensknoterat företag.  
 
Noterade företag avser inte samtliga på Stockholmsbörsen noterade företag.4 Noterade 
företag avser endast de aktiebolag som ingår i Stockholmsbörsens OMX-index som 
utgör de 30 mest omsatta aktierna och senast reviderades den 1 juli 2002.  
 
Svensknoterade företag står alltså för de för den svenska börsen, Stockholmsbörsen, 
viktigaste företag med avseende på omsättning. De undersökta företagen är alltså de 
företags aktiekurser som styr om hela den svenska aktiemarknaden, mätt i ett 
övergripande index, faller eller stiger. De företag som ingår i OMX utgör också 
jämförelseindex för många aktiefonder som placerar i Sverige. Av de ovan nämnda 
anledningarna avser alltså svensknoterade företag OMX-företagen. 
  
Allt fler svenska företag beräknas etablera sig på den polska marknaden.5 Polens 
ekonomi blir en del av EU: s inre marknad i samband med det förväntade polska 
inträdet i EU inom några få år. Av den anledningen kan det vara intressant att 
undersöka hur svenska företag etablerar sig i Polen, vilken etableringsform väljer de 
och vilka faktorer ligger bakom etableringen i Polen? 
 
De problempreciseringarna som knyter an till etableringsform har intresse dels för att 
etableringsformen i sig innebär ett risktagande men också att valet av etableringsform 
hänger samman med hur företaget ser på den polska ekonomin. Problemet är också av 
intresse för de företag som har för avsikt att etablera sig på den polska marknaden.  
 

                                        
2 Mickiewicz, (2001), s. 3  
3 Aktieägarstatistik från SCB, www.scb.se 
4 Vid en titt i en vanlig affärstidning, t ex Dagens industri, www.di.se framgår att mängden företag noterade på en aktiebörs är 
många.  
5 Marknadsintroduktion Polen, (2002), s. 5 

http://www.scb.se/
http://www.di.se/
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Uppsatsen kan delas in i två delar. En del som handlar om exponering och en annan om 
etablering.  
1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från den enskilt viktigaste informationen 
som intressenterna har om sitt företag, årsredovisningen, redogöra för svensknoterade 
företags exponering mot Polen. Svensknoterade företag avser i det sammanhanget 
företaget som ingår i de 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen, OMX-företagen.  
 
Uppsatsens syfte är också att beskriva vilka etableringsformer svensknoterade företag 
valt och varför vid sin etablering i Polen.  
 
 
1.4 Definition av begrepp och avgränsning 
Exponering är ett nyckelbegrepp i undersökningen. Exponering betyder enligt Svenska 
Akademiens ordlista över svenska språket utställa, utsätta och eller blotta.6 Exponering 
är också ett begrepp som förekommer flitigt i de undersökta årsredovisningarna och då 
oftast förknippat med risk. I exempelvis Atlas Copcos årsredovisning för 2001 handlar 
exponering om omräkningsexponering, ränteexponering, transaktionsexponering och 
valutaexponering.7  
 
I föreliggande undersökning används begreppet exponering i vid bemärkelse. 
Exponering står för alla kontakter det svensknoterade företaget visar upp med Polen i 
sina årsredovisningar. Anledningen är att årsredovisningarna anger så lite över huvud 
om Polen, så att det som finns oftast tagits med in extenso. Det kan alltså innefatta 
alltifrån val av etableringsform till antal anställda och försäljning i Polen.  
 
Etablering betyder enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket att inrätta, 
anlägga, grunda, upprätta, få tillstånd och eller börja egen rörelse.8 I teoriavsnittet 
redogörs för en uppsättning av tänkbara etableringsformer.  
 
Slutligen används omväxlande begreppen Polen och den polska marknaden liksom 
företag, svensknoterade företag och bolag. Begreppen avser samma sak.  
 
 
1.5 Målgrupp 
Uppsatsen vänder sig till den som med spänning följer den ekonomiska utvecklingen på 
tillväxtmarknader, emerging markets, här exemplifierat genom Polen, och dess 
relationer med Sverige. En djupare beskrivning av vilken exponering på 
Stockholmsbörsen noterade företag har mot den polska marknaden saknas. Det 
tomrummet försöker föreliggande uppsats att fylla.   
 
Uppsatsen vänder sig också till alla som är intresserade av årsredovisningar och 
funderar på vad dessa kan användas till. Uppsatsen visar ett av flera tänkbara syften till 
hur årsredovisningar kan användas samt vad de säger.  
 
Uppsatsen vänder sig också till de aktiesparare som är intresserad att ta del av vilka 
specifika länderrisker, då specifikt mot Polen som en emerging market, som 

                                        
6 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, (1996), s. 132 
7 Atlas Copco, s. 57 
8 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, (1996), s. 128 
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svensknoterade företag tar. Uppsatsen kan också användas som utgångspunkt för de 
företag som går i planer att etablera sig på en emerging market, exempelvis Polen.  
1.6 Disposition 
I det följande avsnittet, 2, kommer undersökningens metod att diskuteras. Här framgår 
vilka metodiska utgångspunkter som finns i uppsatsen samt hur dessa är kopplade till 
problempreciseringen. I teoriavsnittet diskuteras alternativa metodval och metodkritik.  
 
Det tredje avsnittet är ett teoriavsnitt. I avsnittet behandlas vad som menas med 
exponering samt presenteras ett klassifikationsschema för valet av etableringsform.  
 
Det fjärde avsnittet är en ekonomisk bakgrund till Polen. Avsnittet fokuserar på 
övergången från plan- till marknadsekonomi och skisserar på de problem som fanns 
och finns i den polska ekonomin idag. Det är dessa problem som också utgör en del av 
riskpremien som är förknippad med att investera i Polen. I avsnittet behandlas också 
den svenska handeln med Polen och dess utveckling under de senare åren. Syftet är att 
få en inblick vilka ekonomiska relationer som finns mellan Polen och Sverige.  
 
Det femte avsnittet är en genomgång utifrån årsredovisningar om svenknoterade 
företags exponering mot Polen. Avsnittet börjar med att belysa årsredovisningen som 
källmaterial. Här redovisas också resultaten från den kvantitativa undersökningen om 
valet av etableringsform.  
 
Det sjätte avsnittet är en sammanfattande diskussion.  
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2. METOD 
 
I metodavsnittet behandlas vilka överväganden som har gjorts i denna uppsats i fråga 
om undersökningssätt. Här reflekteras också över metoden. De metodiska val som har 
gjorts i denna uppsats presenteras i avsnittet 2.4. 
 
 
2.1 Val av forskningsansats 
Holme och Solvang skiljer mellan två olika forskningsansater som kallas kvalitativ 
respektive kvantitativ metod. De båda ansatserna utgår från vilket kunskapsintresse 
som finns vid en undersökning.9  
 
Den kvantitativa metoden utgår från att undersökningen skall förklara ett fenomen 
snarare än att förstå fenomenet som är utgångspunkten i den kvalitativa 
forskningsansatsen. Den kvantitativa ansatsen brukar utgå från mätbara data som 
återfinns i form av statistik, oftast som siffror. Att utgå från en kvantitativ 
forskningsansats innebär oftast att forskaren har en kontrollerad form av insamling av 
data. Det kan då handla om färdiga formulär med begränsade möjligheter att variera 
svaren för informanten.10  
 
Den kvalitativa ansatsen utgår från att forskaren vill skapa en förståelse för de 
undersökta fenomenen. Den kvalitativa insamlingsmetoden är mindre kontrollerad 
vilket innebär att frågor som dyker upp under exempelvis en intervjus gång får större 
utrymme. Strukturen är därmed mer lös än vid en kvantitativ ansats. Den kvalitativa 
undersökningen handlar sällan om siffror utan är verbal till sin karaktär. Slutligen 
innebär en kvalitativ ansats att färre informanter intervjuas men däremot desto 
”djupare” än inom den kvantitativa ansatsen, som betonar ett större urval framför 
djupet i undersökningen.11  
 
 
2.2 Typer av undersökningar 
Patel och Davidsson urskiljer tre olika typer av undersökningar. De olika typerna av 
undersökningar utgår från ”hur mycket man vet om ett visst problemområde innan 
undersökningen startar.”12 En explorativ undersökning föredras om kunskapen om 
problemområdet är liten. Syftet med en explorativ undersökning blir därmed att 
inhämta så mycket kunskap som möjligt samt att allsidigt belysa problemområdet.13  
 
En deskriptiv undersökning företas på ett område där en ”viss mängd kunskap redan 
finns”. Istället innebär en deskriptiv undersökning ett systematiserande av information i 
olika typer av modeller en jämförelse med andra problemområden. En deskriptiv 
undersökning behöver inte ta hänsyn till all information utan endast olika aspekter kan 
belysas.14  
 
Den tredje typen av undersökning är den hypotesprövande undersökningen. Den 
hypotesprövande undersökningen utgår från att det finns ”omfattande” kunskap och 
teorier som täcker problemområdet. Uppgiften blir i en hypotesprövande undersökning 

                                        
9 Holme & Solvang, (1991), s. 85  
10 Patel & Davidsson, (1994), s. 90 ff 
11 Patel & Davidsson, (1994), s. 100 ff  
12 Patel & Davidsson, (1994), s. 10 f 
13 Patel & Davidsson, (1994), s. 11  
14 Se också Ejvegård, (1996), s. 30 f  
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att prova och testa hypoteser och antaganden i förhållande till den undersökta 
verkligheten och se om hypoteserna verkligen stämmer.15   
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Petterson refererar i sitt examensarbete litteratur som skiljer på primär- och 
sekundärdata. Primärdata avser nya data som inte tidigare refererats av forskningen 
medan sekundärdata är citerad data, d v s data som citeras från en redan befintlig 
forskning. Sekundärdata brukar i sin tur bygga på primärdata.16  
 
Utifrån denna indelning i primär och sekundärdata är det möjligt att utifrån Patel och 
Davidsson men också Ejvegård särskilja fyra olika metoder att samla in information 
på.17 De fyra metoderna är i tur och ordning att använda sig av dokument, läsa och 
referera litteratur, att intervjua genom personliga intervjuer eller enkäter samt att göra 
observationer. Nedan följer en genomgång av dessa olika metoder.  
 
Dokument kan utgöra olika former av skrifter som antingen kan vara avsedda för 
allmänheten eller som produceras för privat bruk. Källkritik är en viktig del av 
bedömningen av dokumentens innehåll. Ett källkritiskt resonemang bör föras kring 
dokumentens tillförlitlighet. Patel och Davidsson delar in dokument i primär- och 
sekundärkällor där primärkällor härrör sig direkt till förstahandsrapportering. 
Sekundärkälla refererar till någon eller något som citerar en förstahandsrapportering, 
en primärkälla.18  
 
Att läsa och referera litteratur innebär att sammanställningen sker utifrån 
sekundärdata. Det är data som redan finns publicerad och framtagen men som i sin tur 
givetvis kan bygga på primärdata. Att intervjua kan forskaren göra dels genom 
personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, via telefon eller brevledes.19  
 
En enkätintervju innebär att informanterna får fylla i en enkät vilket ställer krav på 
enkätens utformning.20 Intervjuer och enkäter utgör olika former av primärdata.  
 
Att observera och därigenom skaffa information till en undersökning är också ett sätt 
att skaffa sig information till en undersökning. Att göra rätt observationer ställer stora 
krav på den omgivning informanten skall undersöka. En viss förförståelse för 
omgivningen krävs. Det gäller att informanten smälter in den omgivning som skall 
observeras, så att verkligheten inte förändras på grund av informanten.21 
 
 
2.4 Metodval och metodproblem 
Nedan görs en genomgång för hur uppsatsens två syften, exponering mot och etablering 
i Polen, skall undersökas utifrån de metodiska överväganden som skisserats ovan. Även 
alternativa metodval och metodkritik diskuteras. De skuggade rutorna och pilarna 
anger de i uppsatsen aktuella metodvalen.  
 

                                        
15 Patel & Davidsson, (1994), s. 11 f 
16 Pettersson, (1998), s. 5 
17 Patel & Davidsson, (1994), s. 54 ff. Ejvegård, (1996), s. 42 ff 
18 Patel & Davidsson, (1994), s. 54 f 
19 Ejvegård, (1996), s. 46 ff 
20 Patel & Davidsson, (1994), s. 60 ff 
21 Patel & Davidsson, (1994), s. 74 ff  
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2.4.1 Exponering mot Polen 
Svensknoterade företags exponering mot Polen undersöks genom följande metodiska 
överväganden: 
 
 
 
Forskningsansats: 
 
 
Typ av undersökning: 
 
 
Datainsamlingsmetod:  

Primärkälla 

Dokument 

Primärdata 

Explorativ 

Kvantitativ Kvalitativ 

Deskriptiv Hypotesprövande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En kvantitativ metod har valts därför att ett
Den explorativa undersökningen har valts m
forskning kring svensknoterade företags ex
årsredovisningar. Detta visar inte minst avs
en genomgång görs av aktuell litteratur på 
Det är också vanligt enligt Patel och Davids
tillsammans med en kvantitativ undersökn
 
Nackdelen med en explorativ metod är att 
finnas med. Den fokuserar på samtliga dela
stora och svårhanterliga informationsmäng
varit lämpligare.23 
 
Årsredovisningar som används som källma
dokument, primärdata som samtidigt är en
forskare utan av företaget självt. De inom f
nära händelsernas centrum, vilket källkritis
sidan, att sitta i händelsernas centrum, inn
större vilket är ett källkritiskt problem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 Etablering i Polen 

                                        
22 Patel & Davidsson, (1994), s. 10 
23 Patel & Davidsson, (1994), s. 11 f. Ejvegård, (1996), s. 30 
Sekundärdat
Intervju/enkät Litteratur Observation 

Sekundärkälla 

 fenomen skall förklaras mer än att förstås. 
ed utgångspunkt från att det finns lite 

ponering mot Polen som utgår från 
nittet tidigare forskning i teoriavsnittet där 
områdena exponering, etablering och Polen. 
son att en explorativ metod används 
ing.22 

det inte finns några ramar vad som kan 
r av undersökningsområdet och kan ge 

der. I det avseendet skulle en deskriptiv ha 

terial i denna undersökning är en typ av 
 primärkälla. De är framtagna inte av andra 
öretagen som tagit fram informationen sitter 
kt sett ökar informationens värde. Å andra 

ebär att möjligheterna att förvanska data blir 



 13

Svensknoterade företags etablering i Polen undersöks genom följande metodiska 
överväganden: 
 
Forskningsansats: 
 
 
Typ av undersökning: 
 
 
Datainsamlingsmetod:  

Intervju/enkät 

Primärdata 

Deskriptiv 

Kvantitativ Kvalitativ 

Explorativ Hypotesprövande 

 
 
 
 
 
 
Svensknoterade företags etablering i Polen
avsnittet tidigare forskning visar. Området h
andra länder, framför allt Ryssland och de l
undersöker.24 Det finns klassifikationssche
valet av etableringsform varför intresset fal
från exempelvis Ryssland.  
 
Valet av etableringsform undersöks genom
djupintervjuer med enskilda personer som 
undersökningen genomförs genom en enkä
Ett större underlag undersöks som sedan li
exempelvis Ryssland som redan är undersö
 
 
2.4.3 Metodproblem 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begre
handlar om mätmetoden verkligen mäter v
göra med hur väl undersökningen står emo
 
Exponeringen mot Polen görs med hjälp av
explorativ undersökning. Den explorativa un
ett område. Mätområdet är exponering som
har allt som avser ”Polen”, ”Poland”, ”polsk
”East Europe” samt ”Centraleuropa” och ”C
årsredovisningarna.  
 
Validiteten i undersökningen av etablering 
har formulerats utifrån en teori där både gi
Frågorna kan ha missuppfattats av informa
sätt att informanten inte haft samma tanke
bakom frågan. Undersökningens validitet b
 
Den svaga länken förefaller vara den konta
Kontaktpersonen kanske inte är representa

                                        
24 Nilsson (1998) samt Bergkvist & Leander, (1970). De senare u
25 Patel & Davidsson, (1994), s. 85 f 
Sekundärdat
Dokument Litteratur Observation 

 finns det lite information om, vilket också 
ar dock undersökts tidigare när det gäller 

änder som Bergkvist och Leander 
man som visar vilka faktorer som påverkar 
ler på att undersöka vad som skiljer Polen 

 en kvantitativ undersökning. Det är inga 
företas med syftet att förstå, utan 
t som utskickas till samtliga OMX-företag. 

gger till grund för en jämförelse med 
kt. 

pp som har med metodval att göra. Validitet 
ad den avser att mäta. Reliabilitet har att 
t slumpmässigt inflytande.25  

 årsredovisningar och till det används en 
dersökningen utgår från att allsidigt belysa 
 står för det som nämns om Polen. Därför 

”, ”polish”, "Östeuropa”, ”Eastern Europe”, 
entral Europa” undersökts i 

beror på sättet att formulera frågor. Frågorna 
vna samt öppna svarsalternativ finns. 
nten vilket kan ha påverkat validiteten på så 
 med svaret som den tanke som ligger 

edöms dock i sin helhet som god.  

ktperson som besvarar enkäten. 
tiv eller så pass insatt så att enkäten ger en 

ndersöker Västtyskland, Tunisien och Frankrike.  
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sann bild av de faktorer som efterfrågas. Det kan därmed inte uteslutas att det kan 
finnas bättre sätt att nå uppsatsens syfte med än med den metod som används här.  
 
Årsredovisningar handlar om det gångna året och det kan vara så att verksamheten i 
Polen utlämnats just det året undersökningen är gjord. Det motsatta kan också gälla, 
att företaget exempelvis gör ett uppmärksammat förvärv eller en nedskrivning av 
goodwill för ett polskt dotterbolag just det året som undersöks, vilket ökar chanserna 
att något specifikt nämns om Polen i den undersöka årsredovisningen.  
 
Det kan också vara så att enkäten inte kunnat besvaras på grund av tillfälliga 
omständigheter, t ex att den person som skulle ha svarat på enkätens frågor insjuknat 
och inte besvarat enkäten. Synnerligen olyckligt är det om företaget därmed inte blivit 
representerat i undersökningen.  
 
Den person som svarat på enkäten, informanten eller kontaktpersonen, är namngiven 
på samtliga besvarade enkäter. Det innebär att den person som vill göra om 
undersökningen kan använda sig av samma kontaktpersoner och i varje enskilt fall gå 
in och bedöma denna persons trovärdighet, i fråga om kunskaper och kompetens att 
besvara frågor som har med etableringen i Polen att göra.  
 
De ovan beskrivna faktorerna medför att undersökningens reliabilitet varierar.  
 
 
2.5 Metodiska överväganden vid enkätutformning 
Enkäten bör utformas så att den ger svar på vilka etableringsformer svenska företag har 
valt för sin etablering i Polen samt försöker pejla in orsakerna till de olika 
etableringsformerna. Andra krav på enkäten är att den skall vara lätt att besvara, vara 
smidig att sammanställa, billig att distribuera samt ge informanterna stor frihet vid 
utformandet av sina svar.26  
 
En lättbesvarad enkät som inte orsakar stora besvär för informanten tenderar att höja 
svarsfrekvensen.27 Den enkät som används, bilaga A, innehåller tre frågor. En fråga som 
besvaras antingen ja eller nej, en fråga med ett begränsat antal svarsalternativ samt en 
öppen fråga.  
 
Enkäten provades först på tre testpersoner.28 Enkäten skickades sedan ut via e-post till 
samtliga OMX-företags kontaktadresser som återfinns på respektive företags hemsida. 
Enkäten sammanställdes sedan i skriftlig form. Det förekom ingen statistisk 
bearbetning då antalet enkäter ansågs vara för liten och data som efterfrågades inte 
bedömdes vara av den typen att statistik bearbetning var möjlig.  
 
 
2.6 Urval och bortfall 
Av totalt 29 via e-post utskickade enkäter besvarades sjutton. Det innebär en 
svarsfrekvens på 57 %. Bortfallet är därmed betydande vilket kan bero på olika 
faktorer. Samtliga företag har dock mottagit enkäten. Om enkäten skickas till fel adress 
meddelas avsändarens elektroniska postlåda att enkäten inte nått adressaten. Enkäten 
kan dock ha skickats till fel person i företaget.  

                                        
26 Ejvegård, (1996), s. 50 
27 Ejvegård, (1996), s. 51 
28 De tre personerna var en ”Polenexpert”, en novis samt en akademiker i ekonomiskt ämne.  
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Bortfallet kan bero på, som Föreningssparbanken skriver i sitt svar, att inga resurser 
finns att besvara inkomna meddelande som rör uppsatsskrivande studenter. Skandia 
skriver i sitt svar: ”Här i Sverige har vi nämligen ett stort kostnadseffektiviseringsprojekt 
hängande över oss och dessutom är vi mitt inne i en personalneddragningsprocess, 
vilket gör att svårigheten att få tag på personer som kan ha möjlighet att hjälpa till med 
detta (enkäten författarens anmärkning) är väldigt stor.”  
 
En annan orsak kan vara att företagen anser att tillräcklig information redan finns i 
årsredovisningen eller i annan offentligt utgiven information, som hos Telia.   
 
Då enkäten oftast skickades till en informationsansvarig, d v s den adressen som oftast 
stod på hemsidan under ”contact us”, ”kontakta oss” eller något liknande, har den 
slutligen troligtvis i många fall vidarebefordrats till någon person eller avdelning i 
företaget och därmed i en del fall kanske ”kommit bort” i den interna 
informationshanteringen. Att enkäten vidarebefordrats framgår av Holmens svar där det 
i e-postmeddelandet framgår att enkäten skickats till olika personer i företaget.  
 
Följande tabell redogör för när enkäterna skickades ut respektive besvarades.  
 
Företagets namn Utskicksdatum Svarsdatum 
Astra Zeneca 2002-11-27  
H&M 2002-11-27  
Ericsson 2002-11-27  
Nordea 2002-11-27 2002-12-06 
Telia 2002-11-27 2002-11-28 
Handelsbanken 2002-11-27  
Föreningssparbanken 2002-11-27 2002-11-28 
SCA 2002-11-27 2002-11-29 
Sandvik 2002-11-27  
SEB 2002-11-27 2002-11-28 
Electrolux 2002-11-27 2002-11-28 
Volvo 2002-11-27  
Securitas 2002-11-27 2002-11-28 
Assa Abloy 2002-11-27 2002-11-28 
Nokia 2002-11-27 2002-12-05  

Företagets namn Utskicksdatum Svarsdatum 
Atlas Copco 2002-11-27  
Investor 2002-11-27 2002-11-29 
Tele2 2002-11-27  
Skandia 2002-11-27 2002-11-28 
Skanska 2002-11-27 2002-11-28 
Europolitan 2002-11-27  
Stora Enso 2002-11-27  
Pharmacia U 2002-11-27 2002-11-29 
SKF 2002-11-27 2002-11-29 
Holmen 2002-11-27 2002-11-28 
Atlas Copco 2002-11-27  
Autoliv 2002-11-27  
Eniro 2002-11-27  
ABB 2002-11-27 2002-12-04 
WM-data 2002-11-27 2002-11-28  
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3. TEORIAVSNITT 
 
Teoriavsnittet skall ta upp teorier som är användbara när det gäller att undersöka 
etableringsformer för företag i en etableringsprocess. Avsnittet inleds dock med en 
överblick över den litteratur som finns kring just undersökningsområdet Polen, för att 
sedan beskriva förklaringar till etableringsprocesser. Slutligen beskrivs olika 
etableringsformer och vilka faktorer som kan ligga bakom valet av etableringsform.  
 
 
3.1 Tidigare forskning 
Vem har tidigare undersökt området exponering, etablering och Polen utifrån 
källmaterialet årsredovisningar? Vid en sökning på Kungliga bibliotekets databas Libris 
på ordet exponering och ämnet ekonomi erhålls förvånansvärt få träffar.29 Det finns en 
seminarieuppsats från Handelshögskolan i Stockholm som handlar om 
valutaexponering men annars lyser frånvaron av litteratur om problemområdet i 
databasen.   
 
När det gäller en sökning på ordet etablering och ekonomi erhålls emellertid en del 
träffar. Främst är det några seminarieuppsatser men även en äldre skrift av Arne 
Bergkvist och Bo Leander från Handelshögskolan i Stockholm. Boken heter Etablering 
av producerande dotterbolag utomlands och är en kvantitativ undersökning om hur ett 
antal företag valt att etablera sig utomlands. 
 
I ett examensarbete från ekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet har Stefan 
Pettersson undersökt Export till Polen. Pettersson undersöker ett små-, ett medelstort 
och ett stort företag och deras export till Polen. I denna kvalitativa undersökning ingår 
också ett resonemang om vilka etableringsformer de undersökta företagen valt.  
 
När det gäller sökordet Polen i ämnet ekonomi finns en omfattande litteratur. Den 
mesta av litteraturen är från början av 1990-talet och handlar om de första stapplande 
stegen från plan- till marknadsekonomi, den s.k. transitionen. Balzerowicz planen, efter 
Polens dåvarande finansminister och nuvarande centralbankschef, Leszek Balzerowicz, 
som inledde transitionen följdes med spänt intresse i början av 1990-talet. I denna 
genre kan nämnas böcker av de rådgivare som hjälpte till under transitionen, framför 
allt omvandlingen av de polska och ryska ekonomierna, däribland Anders Åslund och 
Jeffrey Sachs.  
 
Ett värdefullt material har varit Exportrådet skrifter. Marknadsintroduktion Polen som 
rådet gav ut i somras inom regeringens Östersjösatsning ger en god introduktion till de 
företag som vill satsa i Polen. Det finns också några seminarieuppsatser som tagit upp 
svenska företags satsningar i andra transitionsekonomier i Central- och Östeuropa, 
framför allt Ryssland, som nyttjats som referensmaterial. Här kan nämnas bidrag av 
Ann Katrin Nilsson och Jan Bäckström, båda vid Karlstad Universitet. 
 
 
3.2 Teorier om exponering 
Det årsredovisningarna tar upp om Polen, är inte av den mängden att det tynger 
framställningen att ta med all information som ges. Att försöka sortera denna 

                                        
29 http://websok.libris.kb.se 

http://websok.libris.kb.se/
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information kan säkerligen göras på många sätt. Årsredovisningarna delar upp 
exponering på olika delar men sällan nämns Polen explicit i sådana sammanhang.  
 
Av den anledningen har ingen teori om exponering använts i denna uppsats. I enighet 
med den explorativa typen av undersökning har det istället varit fråga om att allsidigt 
belysa exponeringen mot Polen så den ger sig till uttryck i företagens årsredovisningar. 
Begreppet exponering har fått stå för alla kontakter med Polen som de svensknoterade 
företagen redogör för i sina årsredovisningar.  
 
 
3.3 Teorier om etablering 
Detta avsnitt handlar om varför företag väljer att genomgå en etableringsprocess samt 
olika synsätt på etableringen. Ann Katrin Nilsson ger i sin uppsats en god överblick över 
olika etableringsteorier. Nilsson refererar till den i grund och botten nationalekonomiska 
handelsteorin, till produktlivscykelteori, till Uppsala skolans etableringsmodell samt ett 
nätverkssynsätt när hon undersöker svensk företagsetablering i Petersburgsområdet.30 
 
Den internationella handelsteorin handlar mer om orsaker till varför framför allt länder 
handlar med varandra än om faktorer som styr företagen. Handelsteorin visar att 
handel ger välstånd, oavsett om de länder som handlar med varandra har absoluta eller 
komparativa fördelar.31 
 
Produktlivscykelteorin grundar sig på förhållandet mellan transportkostnader och den 
tillverkade produktens kostnad. Är transportkostnaden dyr i förhållande till produktens 
kostnad väljer ett företag hellre att lägga produktionen närmare marknaden, vilket är 
ett skäl att etablera sig utomlands. Produktlivscykelteorin visar att transportkostnaden 
blir allt viktigare ju hårdare konkurrensen från andra producenter är och ju längre i 
livscykeln företaget kommit.32 
 
Uppsalaskolan hävdar att etableringsbeslut i företag växer fram successivt och att 
etableringen är beroende av tidigare erfarenheter av etablering samt kunskap om den 
nya marknaden. Den gradvisa etableringen och etableringen utomlands gäller inte i de 
fall då företaget har stor erfarenhet och kunskap om etablering i allmänhet och det 
enskilda landet i synnerhet för då kan företaget göra en stor investering direkt, utan att 
successivt behöva penetrera den nya marknaden.33 
 
Nätverkssynsättet innebär att företaget har en viss position i ett nätverk som företaget 
gärna vill behålla eller fördjupa. En etablering utomlands innebär att företaget får bygga 
upp ett nytt nätverk eller att försöka bygga vidare på det nätverk som finns. Strategin 
för etablering handlar för företaget om att utveckla sin position i ett nätverk där både 
alla aktörerna återfinns.  
 
 
 
 
 
 

                                        
30 Nilsson, (1998), s. 14 
31 Nilsson, (1998), s. 15 
32 Root, (1964), s. 40 
33 Nilsson, (1998), s. 17 
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3.4 Etableringsformer 
Nilsson citerar forskning som är gjord på Mellanöstern där sambandet mellan kontroll, 
risktagande och etableringsform framgår. Följande figur åskådliggör vilket förhållande 
som råder: 
 
 
 
 

                                       

 
       Helägt dotterbolag Joint venture                   Licens                                          Export 

Låg risk 

Låg risk Hög risk 

 
Hög kontroll  

 
Källa: Nilsson, (1998), s. 19 

 
Figuren visar att risken ju högre kontroll ett företag vill ha på den nya marknaden. Den 
högsta risken har ett helägt dotterbolag och den minsta export.  
 
Att exportera innebär att producera i hemlandet men sälja varorna i ett annat land. 
Skulle exportlandets ekonomi stagnera skulle exporten avta och företagets resultat 
påverkas i samma utsträckning som exporten avtar. Ett helägt dotterbolag skulle vid 
försämrad tillväxt i etableringslandet kunna riskera konkurs, vilket för moderbolaget 
skulle påverka resultatet mer än dämpad export. Av den anledningen ökar risken.  
 
Ett dotterbolag ger större kontroll än direkt export eftersom dotterbolaget har större 
information om den lokala marknaden genom dess närhet. Kundernas preferenser, 
segmentering, marknadsföring och liknande åtgärder är lättare att företa med en större 
närhet till slutkonsumenten vilket också ger kontroll.  
 
 
 
3.4.1 Indirekt och direkta etableringsformer 
De etableringsformer som anges i figuren ovan är inte heltäckande. 
Etableringsformerna delar Bergkvist och Leander upp i två kategorier, direkt och 
indirekta etableringsformer.  
 
Direkt etablering innebär att uppföra en permanent produktions- eller försäljningsenhet. 
Den indirekta etableringen innebär att företaget ger sig in på marknaden genom ett 
annat företag som inte kontrolleras av företaget som etablerar en verksamhet, 
exempelvis export via handelshus, försäljningsrepresentant, distributionsföretag eller 
kommissionär.34  
 
Direkta etableringsformer är att föredra, skriver Nilsson, om företaget har goda resurser 
och vill ha kontroll över sin verksamhet. De innebär ett större risktagande än en indirekt 
etableringsform. Direkta etableringsformer omfattar: 

1. Eget dotterbolag 

 
34 Bergkvist & Leander, (1970), s. 48 
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2. Tillsammans med ett redan befintligt företag på exportmarknaden skapa ett 
joint venture 

3. Förvärva ett företag med redan goda kontakter och god kunskap på marknaden 
eller  

4. Att öppna en filial. Det senare innebär att företaget har en självständig enhet på 
plats, som juridiskt är en del av det egna företaget.35  

 
Indirekta etableringsformer omfattar: 

1. Direktexport till den nya marknaden. Svårigheterna är om avstånden till den nya 
marknaden samt kunskaperna om den är små.  

2. Öppna handelshus medför att detta är ansvarigt för export och import från 
exportföretaget.  

3. Skillnaden mellan agentverksamhet och handelshus är att vid etablering av 
handelshus exporterar företaget direkt till handelshuset vilket inte är fallet vid 
agentverksamhet, då exporten bara formellt går via agenten.  

4. Franchising innebär att företaget lånar ut ett framgångsrikt recept till någon 
eller något företag i etableringslandet.36 

 
 
3.4.2 Klassifikationsschema för val av etableringsform 
Det klassifikationsschema som här används är en syntes av den Nilsson för fram, av 
Roots modell samt med inslag av Bergkvist och Leander.37 Det är denna figur, 
åskådliggjord nedan, som ligger till grund för utformandet av enkätens frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLERINGSFORMER 
Direkta  Indirekta 
Dotterbolag  Direkt export 
Joint venture  Handelshus 
Företagsförvärv  Försäljningskontor 
Filial  Kommissionär 
  Distributionsföretag 
  Licens 
  Franchising 

Marknadsfaktorer 
-storlek 
-konkurrenssituation 
-tillväxttakt 

Omgivningsfaktorer 
-geografiskt avstånd 
-psykiskt avstånd 
-osäkerhet 
-infrastuktur 

Produktionsfaktorer 
-löneläge 
-kvalitet 
-råvaror 
-arbetskraft 

Företagets produktfaktorer

Källa: Nilsson, (1998),

 
Klassifikationsschemat visar vilka faktorer som 
etableringsform. Faktorerna kan delas in extern

                                        
35 Nilsson, (1998), s. 20 
36 Bergkvist & Leander, (1970), s. 148 
37 Nilsson, (1998), s. 26, Root, (1964) och Bergkvist & Leander, (1970), 
Företagets interna 
resurser 
 s. 26, Root, (1964) och Bergkvist & Leander, (1970), s. 12 ff. 

enligt Root påverkar valet av 
a och interna faktorer. De externa 

s. 12 ff 
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faktorerna återfinns på den övre halvan av figuren och omfattar marknadsfaktorer, 
omgivningsfaktorer och produktionsfaktorer.38  
 
Marknadsfaktorer handlar om marknadens storlek, om vilka konkurrenter som finns på 
marknaden samt hur tillväxten ser ut på marknaden. Marknadens storlek avser sådana 
saker som befolkningens storlek och vilka behov denna har medan tillväxten handlar 
om hur marknaden för en viss produkt bedöms växa. Omgivningsfaktorer handlar om 
avståndet till marknaden, där avståndet både kan vara geografiskt och psykiskt. 
Geografiskt avstånd innebär våra förbindelser med landet i form av land-, vatten- och 
luftvägar till landet. Det psykiska avståndet handlar om kultur, religion, språk och andra 
omständigheter som kan försvåra en handel eller etablering mellan två länder. 
Produktionsfaktorer handlar om löneläget i etableringslandet, om kvaliteten på de 
produkter företaget säljer eller tillverkar. Låga löner är inte en garant för att den 
tillverkade produkten skall hålla god kvalitet utan att vinna marknadsandelar gör 
företaget genom en kombination av både lön och kvalitet. Slutligen beaktar 
produktionsfaktorerna tillgången till råvaror och arbetskraft. Finns det i 
etableringslandet ett överskott av råvaror och den arbetskraft företaget önskar kan det 
vara ett skäl till etablering.  
 
Interna faktorer handlar om företagets produktfaktorer och företagets interna 
produktfaktorer. Företagets produktfaktorer handlar om hur differentieringen av 
produkten går till. Området är förutom Root också utrett hos Michael E. Porter då han i 
korthet beskriver tre generiska strategier, kostnadsledarskap, differentiering och 
fokusering.39 Kostnadsledarskap innebär att företaget konkurrerar huvudsakligen via 
låga priser som beror på låga kostnader. En differentiering innebär att företaget på 
något väsenligt plan skiljer sig från konkurrenten, t ex genom att hålla en genomgående 
högre kvalitet. En fokusering innebär att företaget fokuserar på en viss målgrupp.  
 
Företagets interna resurser handlar om vilka resurser inom verksamheten företaget är 
duktigast på. Är företaget relativt konkurrenten duktigt på teknologi kan detta vara en 
utgångspunkt för etablering på en marknad där teknik utgör ett stort inslag. Andra 
interna faktorer kan vara kunniga anställda, miljömedvetenhet inom företag eller någon 
annan intern faktor som spelar roll för etableringen. Företagets hanterande av interna 
resurser kommer enligt Root att påverka valet av etableringsform.  
 
 
3.5 Vilka frågor bör ställas i enkäten? 
Klassifikationsschemat ovan och de krav vi i metodavsnittet ställde på enkäten leder 
fram till att följande frågor bör ställas. För det första bör företaget ange sitt namn och 
vem som besvarat enkäten, d v s företagets kontaktperson. Att ange företagets 
kontaktperson påverkar undersökningens reliabilitet.   
 
Den första frågan bör vara att fråga om företaget är exponerat i Polen. Det kan vara så 
att årsredovisningen inte anger någon exponering mot Polen men att företaget ändå är 
exponerat mot den polska marknaden. Svarsalternativen uppgår därmed till antingen ja 
eller nej, vilket gör frågan lättbesvarad för kontaktpersonen.  
Den andra frågan handlar om vilken etableringsform som är vald samt orsaken till valet 
av etableringsform. Här är utgångspunkten att det skall finnas ett antal färdiga 

                                        
38 Pettersson, (1998), använder sig av ekonomiska, politiska samt sociala och kulturella faktorer. 
39 Se t e x Roos, (1997), s. 185 f. Intressant att notera är att Pettersson, (1998), inte tar upp några interna faktorer som kan påverka 
varken export eller etableringsform.  
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svarsalternativ som täcker in de alternativ som återfinns i teorin. Detta gör det också 
lätt att sammanställa enkäterna. Därför har svarsalternativen i form av tänkbara 
etableringsformer angetts i frågan vilket gör att kontaktpersonen endast bör markera 
rätt etableringsform eller etableringsformer.   
 
Följdfrågan varför just den valda etableringsformen är vald är öppen. Här får 
kontaktpersonen själv föra fram de faktorer som anses vara de viktigaste. I 
sammanställningen kan sedan dessa faktorer passas in i det klassifikationsschema  
som återfinns ovan.  
 
Slutligen ställs frågan vilka orsakerna är till etablering. Denna fråga är öppen och här 
finns är det troligt att kontaktpersonen plockar fram de viktigaste faktorerna men 
säkerligen inte alla, som en kvalitativ undersökning kunde ha gjort. Frågan är viktig för 
att förstå hur företaget ser på den polska marknaden. Även svaren på denna fråga kan 
passas in i klassifikationsschemat. 
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4. TRANSITION OCH POLSK-SVENSKA EKONOMISKA RELATIONER 
 
Följande avsnitt avser att skapa en bild av de problem som den polska ekonomin står 
inför. Det är delvis dessa problem, som hör samman med den polska övergången från 
plan- till marknadsekonomi, transitionen, som innebär att en exponering och etablering 
i Polen är förknippad med en risk. Avsnittet tar således upp de externa faktorer som 
återfinns i klassifikationsschemat för valet av etableringsform. Avsnittet handlar också 
om hur de ekonomiska relationerna i form av handel utvecklats under de senaste åren 
och vilka tendenser som skönjs i dagens relationer. 
 
 
4.1 Från plan- till marknadsekonomi 
Polen har på några få år gått från att ha varit en planekonomi till att bli en 
marknadsekonomi. Den snabba polska övergången från ett ekonomiskt system till ett 
annat - av nationalekonomer kallat transition – kallas chockterapi eller Big Bang och 
kännetecknas av den i tid avsiktligt snabba övergången. Den polska transitionen har 
gått förvånansvärt enkelt och setts som ett föredöme av andra postkommunistiska 
stater, däribland Ryssland.40  
 
Den polska chockterapins upphovsman och finansministern, nuvarande chefen för den 
polska riksbanken, Leszek Balzerowicz hade redan innan valen i juni 1989 skisserat hur 
Polen kunde gå från plan- till marknadsekonomi. I och med att fackföreningsrörelsen 
Solidaritet överraskande gick starkt framåt i de polska parlamentsvalen 1989 kunde de 
planerna realiseras. Den polska chockterapin, Big bang eller Balzerowiczplanen som 
den också kom att kallas, inleddes den 1 januari 1990.41 
 
Balzerowicz tankar var att övergången från plan- till marknadsekonomi skulle gå 
snabbt. Det var tankar som de av Solidaritet anlitade konsulterna Jeffrey Sachs och 
Anders Åslund, båda senare involverade även i den ryska transitionen, delade.42 
Balzerowiczplanen kom att fokusera sex strukturella problem i den polska ekonomin 
som måste åtgärdas så att landet blev konkurrenskraftigt och en fungerande 
marknadsekonomi. De strukturella problemen är följande:43  
 

1. Polen, liksom många andra av kommandoekonomierna i Central- och Östeuropa, 
var starkt industrialiserade. Industrisektorns andel av den totala ekonomin var 
mycket större än länderna i Västeuropa medan tjänstesektorn däremot var 
mycket mindre.  

2. Polen hade en stor jordbrukssektor. Visserligen genomfördes inte liknande 
kollektiviseringar i Polen som i andra Central- och Östeuropeiska länder efter 
andra världskriget. De polska jordbruken var och är fortfarande småskaliga, 
vilket inte minst orsakat Polen brydsamheter i de pågående förhandlingarna för 
EU-medlemskap.  

3. Polen hade 1990 som ett socialistiskt land ett mycket stort statligt ägande. De 
statliga företagen hade monopol och det fanns heller inga incitament från 
cheferna i de statliga företagen att hålla tillbaka lönerna, vilket ledde fram till 

                                        
40 Åslund, (1993) och Åslund (1990) och Sachs, (1994), förstod tidigt att det var chockterapi som gällde. Hedlund (2001) har dock 
utifrån den nuvarande situation i Ryssland ifrågasatt om chockterapi verkligen var det enda sättet att transformera ekonomin från 
plan- till marknadsekonomi.  
41 Sachs, (1994), s. 57 ff 
42 Sachs, (1994) och Åslund, (1993) 
43 Framställningen bygger på Sachs (1994), 57 ff 
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den jättelika inflation som präglade de sista åren på 1980- och början av 1990-
talen.44  

4. Avsaknaden av statliga små- och medelstora företag var något som Polen 
saknade. De stora statliga företagen dominerade helt.  

5. När det gällde den polska utrikeshandeln var den inriktad österut, även om 
försök gjordes på 1970- och 1980-talen att handla mer mot väst.  

6. Polen som socialistisk stat prioriterade under kommuniståren en jämlik 
fördelning av förmögenhet. Det skapade inga incitament till egna initiativ.  

 
Utfallet av åtgärderna mot de strukturella punkterna ovan varierar. Polen har emellertid 
under slutet 1990-talet haft en enastående tillväxt med tillväxttal som legat bland de 
högsta i Europa. Polen är mätt till befolkningsmängd en av de största marknaderna i 
Europa med sina nästan 40 miljoner invånare. Den polska befolkningen går från en låg, 
sett i ett västeuropeiskt perspektiv, till en högre materiell levnadsnivå. Förutsättningen 
för den ökade levnadsstandarden har varit en snabbt växande BNP. 
 
 
4.2 Polska ekonomiska problem 
Polens jordbrukssektor är fortfarande betydande. I de polska förhandlingarna om 
medlemskap i den Europeiska Unionen, EU, återstår (oktober 2002) fortfarande tre 
kapitel av 31 vilket låter lite.45 I åtanke bör läsaren då ha att de tre återstående 
kapitlen handlar om jordbruksfrågor. En för Polen ofördelaktig lösning kan väcka 
missnöje hos de nästan tio miljoner som är sysselsatta inom jordbrukssektorn och 
därmed äventyra en EU-anslutning.  
 
Det ineffektiva och småskaliga polska jordbruket, som fortfarande sysselsätter en 
femtedel av den polska befolkningen, är den stora stötestenen i förhandlingarna med 
EU. Det finns fog att misstänka, att arbetslösheten kommer att öka den dagen  
då det polska jordbruket konkurrensutsätts på allvar av storskaliga europeiska bönder. 
 
Arbetslösheten stiger redan och prognostiseras av Föreningssparbanken och SEB till 18 
% för 2002. I vissa regioner är arbetslösheten betydligt högre. Den ökande 
arbetslösheten har skett på bekostnad av en fallande inflation. Under oktober 2002 
ligger den på låga 1 %.46  
 
Det finns fog för att påstå att en del av bekämpningen av arbetslöshet kommer att ske 
på bekostnad av löneutvecklingen. Den låga inflationen och det faktum den offentliga 
sektorn redan betalar ut 16 % högre snittlöner än den privata talar för att detta. Det är 
också den privata sektorn som står för de nya jobben.47 
 
Att diskussionerna i Polen kretsar kring att hålla tillbaka lönerna framför allt inom den 
offentliga sektorn blir än mer realistiskt då budgetunderskottet synas. Prognoserna för 
helåret 2002 pekar på 5 % av BNP. Eventuella besparingar, som EU kommer att ställa 
krav på, kommer sannolikt att drabba de polacker som redan lever på marginalen. Det, 
tillsammans med den stora arbetslösheten, kan gynna extrema politiska partier som 
LPR och Samoobrona, vars partiledare nyligen i svensk press liknades vid Benito 

                                        
44 Polska Statystyka Publiczna, Price indices of consumer goods and services from 1950 till 2000, www.stat.gov.pl 
45 Baltic Outlook, oktober 2002, SEB, s. 16 
46 Baltic outlook, oktober och Österssjörapport 
47 Mickiewicz, (2001), s. 6 

http://www.stat.gov.pl/
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Mussolini och Jean Marie Le Pen. Det var LPR och Samoobrona, vilka båda är EU-
motståndare, som gick starkt fram i de lokalval som hölls i slutet av oktober 2002.48  
 
Ett annat problem är att privatiseringen på sistone stannat upp.49 Den offentliga sektorn 
äger fortfarande tusentals små- och medelstora företag. Omfattningen av dessa 
företags bidrag till BNP uppgår till 30 % vilket belyser att den offentliga ekonomin 
fortfarande är betydande.50 Att nedmontera den offentliga sektorn i tider av 
arbetslöshet och privatisera den på en fallande marknad för tillgångar är inte heller det 
en enkel uppgift.  
 
Den jämlika fördelningen har förbytts i sin motsats. Den höga arbetslösheten och de 
låga ersättningarna vid arbetslöshet och den samtidigt snabbt växande medellönen i 
Polen har medfört stora inkomstskillnader.51 I Polen bor det åtta miljoner människor 
som har en lika god levnadsstandard som vi i Sverige, medan det fortfarande finns 
närmare 32 miljoner som har det betydligt sämre. Framför allt är det arbetslösa och 
pensionärer som har drabbats hårt.52 
 
Den polska tillväxten har således mattats av. Skall Polen någonsin komma ifatt de 
västeuropeiska EU-medlemmarna beträffande levnadsnivå, mätt som BNP per capita, 
måste den polska tillväxten under en följd av år ligga betydligt över den europeiska 
tillväxten. De polska postkommunistiska erfarenheterna när det gäller tillväxttal på 1 % 
är inte heller så stora. Ingen vet riktigt hur den polska ekonomin fungerar annat än 
under goda tillväxtår, vilket utgör en betydlig risk för exempelvis utländska 
investerare.53  
 
Följande tabell redogör för hur några aggregerade makroekonomiska storheter 
utvecklats under slutet av 1990-talet. I tabellen ser vi den goda BNP-utvecklingen, hur 
Polen på sistone uppnått en god prisstabilitet men att det skett på bekostnad av 
arbetslöshet och underskott i bytesbalansen.  
 
Enhet / År 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002*  
BNP % 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 0,9 
Inflation % 
(Årsgenomsnitt) 

19,9 15,0 11,8 7,3 10,1 5,5 2,1 

Arbetslöshet 14,3 11,5 10,0 12,0 14,0 16,2 18,0 
Bytesbalans 
( % av BNP) 

-1,0 -3,0 -4,3 -6,3 -4,0 -4,0 -3,7 

Källa: Baltic Outlook, januari 2002, SEB 
*) Uppgifterna bygger på Baltic Outlook, oktober 2002, SEB. Siffrorna för 2002 utgör SEB:s prognos. 

 
Föreningssparbankens chefsekonoms, Hubert Fromlert, ord kan användas för att 
sammanfatta det vi ovan kommit fram till: ”Sanningens period riskerar med andra ord 
bli mindre bra än vad som allmänt antogs för bara 2-3 år sedan.”54  
 
 
4.3 Polsk – svenska ekonomiska relationer 
De utländska direktinvesteringarna i Polen ökar. Svenska företag har valt att etablera 
sig i Polen för att tränga in på den jättelika marknaden. Stena Line fördubblar antalet 

                                        
48 Göteborgs Posten, 2002-11-06, samt Östersjörapporten 
49 Slowdown, Warshaw voice, nr 36, 8 september 2002 
50 Baltic Outlook, oktober 2002, SEB, s. 16 
51 Swiecicki, (1995), s. 23 
52 Pettersson, (1998), s. 2 
53 The Stockholm report on transition, vol 4 nr 11, 28 november 2001 
54 Österssjörapporten, (2002), s. 9 
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färjor som trafikerar linjen Karlskrona – Gdynia. IKEA driver varuhus i Gdansk, Wroclaw 
och Warszawa, Volvo, som förvisso inte längre ägarmässigt är svenskt, lägger 
tillverkning i Wroclaw och polackerna själva åker både SAAB och pratar i Ericssons 
mobiltelefoner, medan de är uppklädda av Kapp Ahl.55 Historiskt har Sverige haft 
omfattande relationer med Polen, i slutet av 1500-talet i personalunion med varandra. 
Under det kalla krigets dagar fjärmades Sverige och Polen från varandra vilket förbyttes 
i sin motsats i slutet av 1980-talet.  
 
Polska varumärken är på frammarsch internationellt och stora offentliga satsningar 
görs i Polen på export till utlandet.56 Den svenska importen uppgick från januari till juli 
2002 till 6629 MSEK vilket placerar Polen på tolfte plats bland våra viktigaste 
importländer. Importen från Polen utgör 1,8 % av den samlade importen till Sverige.57 
Noterbart är att Polens västra grannland, Tyskland, toppar denna liga med en siffra som 
mätt i kronor är tio gånger större än den polska. 
 
Sverige var Polens åttonde viktigaste investerare under 2000 då 53 svenska företag, 
enligt Exportrådets statistik, investerade i Polen.58 Polen har dock i början av 2002 
upplevt sjunkande utländska direktinvesteringar. Den samlade volymen har avtagit, 
vilket också kan äventyra arbetslösheten eftersom 18 % av alla anställda polacker 
jobbar i utländskt ägda företag.59 Polen är dock relativt andra transitionsekonomier i sin 
omgivning, som Tjeckien, Slovakien och Ungern, bättre att locka till sig utländskt 
kapital.60 
 
Vattenfall var den störste svenske investeraren under 2000 och hamnade på tredje 
plats bland samtliga utländska företag som investerade i Polen 2000 med sina 438,8 
miljoner USD.61 
 
För Sverige är Polen den fjortonde viktigaste exportmarknaden från januari till juli 2002. 
Exporten till Polen uppgick till 7152 MSEK vilket utgör 1,6 % av den totala 
exportsumman mätt i kronor.62 
 
Följande figurer redogör hur import- och exportinnehållet förändrats från 1999 fram till 
och med perioden januari till juli 2002. Uppgifterna bygger på den trade profile som 
återfinns på exportrådets hemsida. Uppgifterna för 2002 är för det första halvåret.63 
 
Trade profile (swedish exports) %    

 1999 2000 2001 2002

Share of total Swedish export 1,8 1,7 1,7 1,6

     

Food 1,6 2,6 2,0 2,4

Raw materials 13,4 11,5 12,0 5,6

Chemical products 7,9 9,0 11,6 11,6

Semi-manufactures 19,8 22,9 27,4 31,3

Engineering products 52,3 49,4 41,4 36,4

Other manufactured goods 5,0 5,1 5,8 6,7

                                        
55 FDI. Poland in the lead, Warshaw voice, nr 39, 29 september 2002. 
56 Look for the polish label, Warshaw voice, nr 44, 1 november 2002. 
57 Import från de 30 största importmarknaderna, www.scb.se 
58 www.swedishtrade.se 
59 Fewer Investors, Warsaw Voice, nr 34, 25 augusti 2002. 
60 FDI. Poland in the lead, Warshaw voice, nr 39, 29 september 2002. 
61 Svensk handel med Polen, www.swedishtrade.se 
62 Export till de 30 största exportmarknaderna, www.scb.se 
63 Trade profile, www.swedishtrade.se 

http://www.scb.se/
http://www.swedishtrade.se/
http://www.scb.se/
http://www.swedishtrade.se/
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Totalt (MSEK) 12682 13234 12768 6182

 
Tabellen visar att livsmedel, kemiska produkter samt halvfabrikat ökat på bekostnad av 
råmaterial. Exporten av råmaterial har i mätt i antal kronor legat på relativt oförändrade 
nivåer. Nivån 1999, 2000 och 2001 uppgick till 1695, 1462 och 1521 MSEK. Även 
förändrade världsmarknadspriser spelar givetvis roll.64  
 
Mätt i absoluta tal avstannade exporten 2001 jämfört med ökningen 2000 och gick 
tillbaka till 1999 års nivåer. Det är dock vanskligt att avgöra vilka faktorer som ligger 
bakom denna absoluta nedgång men en avmattad konjunktur under 2001 är väl en 
bidragande orsak. Importinnehållet återspeglas av följande tabell: 
 
Trade profile (swedish imports) %    

 1999 2000 2001 2002

Share of total Swedish import 1,1 1,2 1,5 1,8

     

Food 4,9 3,7 3,4 3,3

Raw materials 3,2 3,1 3,1 3,1

Fuels 5,9 7,6 9,0 11,8

Chemical products 5,4 7,1 5,4 4,1

Semi-manufactures 22,9 21,8 15,5 13,8

Engineering products 34,9 38,1 45,0 43,3

Other manufactured goods 22,7 18,7 18,6 20,7

Totalt (MSEK) 5896 7926 9710 5518

 
Den svenska importen av bränsle och ingenjörsprodukter relativt annan import framgår 
av figuren vilket har skett på bekostnad av livsmedel och halvfabrikat. Importen av 
halvfabrikat uppgår i absoluta tal till 1352, 1730 och 1505 MSEK för åren 1999, 2000 
och 2001.65 Uppgifterna för 2002 utgör det första halvåret. Den svenska importen har i 
absoluta tal ökat till skillnad från exporten. Den svenska bytesbalansen mot Polen visar 
ett överskott.  
 
Exportrådet skriver i slutet av sommaren 2002 att den svenska handeln med Polen ökar 
markant och den handel som ökar mest, både beträffande import och export, är 
tjänstesektorn.66 
 
 
4.4 Sammanfattande diskussion 
Det finns en stor potential på den polska marknaden för svenska företag. En stor 
befolkning, växande ekonomi och låga lönekostnader är skäl till att etablera sig i Polen. 
Den svenska importen från Polen har i absoluta tal växt snabbare än motsvarande 
export. Detta är inte bara ett tecken på att polska företag är framgångsrika utan också 
på att svenska företag på plats i Polen handlar med svenska företag i Sverige.  
 
Avsnitten ovan visar också att den polska ekonomin står inför en hel del problem som 
kan påverka de företag som har eller funderar på att etablera sig. Den stora 
jordbrukssektorn och de förändringar som den står inför i samband med det förväntade 
EU-inträdet, är rimligt att anta, kan förvärra den redan stora arbetslösheten. Ökad 
arbetslöshet skapar missnöje som kan ge stöd åt politiska partier som är mot ett EU-

                                        
64 Trade profile, www.swedishtrade.se 
65 Trade profile, www.swedishtrade.se 
66 Marknadsintroduktion Polen, (2002), s. 20 

http://www.swedishtrade.se/
http://www.swedishtrade.se/
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inträde. Vad värre är, är att arbetslöshet och avmattad tillväxt medför att efterfrågan 
både på inhemska samt exportvaror avtar. Polen blir i sådana fall inte längre en 
lockande tillväxtekonomi. Ett starkt skäl till att etablera företag i Polen uteblir. Frågan 
är hur företaget ser på de riskerna i sina årsredovisningar.  
 
De externa faktorer enligt klassifikationsschemat talar enligt analysen ovan inte 
entydigt mot en etablering i Polen som den gängse bilden som framkommer i allehanda 
ekonomisk litteratur. 
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5. ANALYS 
 
Följande avsnitt analyserar svensknoterade företags exponering mot och etablering i 
Polen. Avsnittet inleds med en diskussion kring årsredovisningar som källmaterial och 
en översikt över OMX-indexet.  
 
 
5.1 Årsredovisningar som källmaterial 
Intressentmodellen visar vilka intressenter ett företag har, det vill säga alla de parter 
som kan tänka sig påverkas eller vara intresserade av hur ett företags verksamhet 
fortskrider.67 Exempel på intressenter är långivare, aktieägare, Skattemyndigheten, 
anställda och deras fackföreningar samt investerare.  
 
Det skulle vara enkelt för ett företag att förvanska eller avvara intressenterna väsentlig 
information om inte lagstiftning på området funnits. Den senaste tidens 
redovisningsskandaler från USA har dock visat att inte ens lagstiftning och standarder 
på området är tillräckliga. Riksdagen, genom sin funktion som lagstiftare, skyddar 
intressenterna i lagstiftningen. De lagar som finns på området reglerar 
årsredovisningens innehåll, när företag skall lämna ekonomiska rapporter, vem som får 
utföra revisorsgranskning samt var årsredovisningen skall finnas tillgänglig för 
intressenterna.68 
 
De lagar som finns på området är när det gäller den löpande redovisningen 
bokföringslagen, när det gäller årsredovisning årsredovisningslagen och 
bokföringslagen samt aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar, 
stiftelselagen och lagen om revision när det gäller revision. 
 
Årsredovisningslagen från 1997 är anpassad till Sveriges medlemskap i EU men också 
internationell harmoniserad genom att den ansluter sig till International Accounting 
Standards Committee, IASC.69  
 
Inom IASC kan man skilja mellan två olika synsätt eller traditioner på redovisning. Den 
ena kallar Bengtsson för anglosaxisk tradition och den andra för kontinental tradition. 
Skillnaden ligger i att den anglosaxiska traditionen lämnar det öppet för marknaden att 
bestämma vad som skall finnas med i redovisningen medan den kontinentala anser att 
det är lagstiftarens sak. I det förra fallet utgör praxis och de större företagen mönster 
för vad som skall finnas med vilket gör årsredovisningen harmoniserad mellan olika 
företag.  
 
EU, exklusive Storbritannien, tillhör den kontinentala traditionen medan framför allt USA 
tillhör den anglosaxiska traditionen. Svensknoterade multinationella företag, framför 
allt med verksamhet i Storbritannien eller USA, måste därför dels anpassa sig till 
svenska samt IASC rekommendationer på redovisningsområdet men också 
anglosaxiska.70  
 
Årsredovisningslagen har karaktären av ramlag. Av den anledningen finns det olika 
organ på redovisningsområdet som ger ut rekommendationer om vad som skall finnas 

                                        
67 För intressentmodellen, se Thomasson, (2000), s. 21 
68 Lönnqvist, (1998), s. 12 
69 Bengtsson, (2000), s. 129 
70 Bengtsson, (2000), s. 130 f 
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med i en årsredovisning. Det är rekommendationer från dessa organ samt de större 
företagens praxis som årsredovisningen hänvisar till då den nämner god 
redovisningssed.71 
 
Årsredovisningslagen ställer krav att ett företags årsredovisning skall innehålla följande 
fem delar; resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, noter samt 
förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall också upprättas för koncerner, vilket 
oftast är fallet när det gäller de bolag som ingår i OMX.72 
 
 
5.1.1 Var i årsredovisningen finns information om verksamheten i Polen? 
Årsredovisningar brukar innehålla alltifrån 20 till 120 sidor och en genomgång av OMX-
företagens årsredovisningar innebär en penetration av cirka 1500-3000 sidor. Av den 
anledningen krävs en viss systematik, att veta vad och var vissa saker bör återfinnas, 
samt förförståelse.  
 
Årsredovisningen består av fem delar. Ur resultat- och balansräkningarna kan utläsas 
uppgifter som på något sätt beror på verksamhet i Polen. Posterna som ingår i balans- 
och resultaträkningarna är i alla de 30 undersöka börsbolagen som ingår i OMX-index, 
inte preciserade till att gälla verksamheten per geografisk marknad utan endast den för 
företaget samlande sammanställningen.  
 
Finansieringsanalysen i årsredovisningen är en siffersammanställning över likviditetens 
förändringar under året. Finansieringsanalysen i de 30 företag som ingår i OMX, hade 
dock inga länderspecifika poster och några sådana krav ställer inte heller 
årsredovisningslagen.73  
 
Noterna kan lämnas separat eller i anslutning till balans- och resultaträkningen. Rune 
Lönnqvist uppger att valet hur noterna skall anges är underställt kravet på 
överskådlighet, att valet beror på hur lätt det blir för läsaren att ta del av balans- och 
resultaträkningen med eller utan noter.74  
 
Årsredovisningslagen innehåller några områden som bolaget skall lämna uppgifter om i 
sina noter. Ett av dessa områden är geografisk marknad.75 Anledningen till att just 
dessa områden skall finnas med torde vara att underlätta för läsaren att göra 
bedömningar om risker och framtidsutsikter som bolaget tar. Geografisk marknad 
syftar på de länder där företaget säljer varor eller tjänster.76 
 
Det redovisande bolaget får i sin redovisning frångå att i noterna uppge omsättningen 
per geografisk marknad, d v s per land, om länderna inte skiljer sig åt vad gäller 
”marknadsförutsättningar, valutaförhållanden och liknande”, uppger Lönnqvist.77 Polen 
med sin bakgrund som en tillväxtmarknad och ny marknadsekonomi borde vara av 
intresse att uppge för det redovisande företaget.  
 

                                        
71 Årsredovisningslagen 2 kap, §2 
72 Thomasson, (2000), s. 316, Lönnquist, (1998), s. 24 och Årsredovisningslagen, 2 kap, §1 
73 Årsredoviningslagen, 6 kap 
74 Lönnqvist, (1998), s. 92 
75 ÅRL 
76 ÅRL och Lönnqvist, (1998), s. 95 
77 Lönnqvist, (1998), s. 95 
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Den sista delen i årsredovisningen, förvaltningsberättelsen, innehåller sällan den mängd 
siffror som de andra delarna. Förvaltningsberättelsen är mer verbal och skall ”innehålla 
en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och 
resultat.”78  
 
 
5.1.2 Koncern, moder- och dotterbolag.  
En koncern kan inte ge ut aktier. En koncern innehåller ett moderbolag som kontrollerar 
mer än 50 % av rösterna i ett annat bolag, ett dotterbolag. Moderbolaget emitterar 
aktier och det är således oftast moderbolagets aktier som är noterade på 
Stockholmsbörsen.  
 
Eftersom moderbolagets årsredovisning är uppbyggd kring dotterbolagets verksamheter 
innebär det i princip att det är koncernens verksamheter som presenteras i 
årsredovisningen. Den som köper aktier i ett OMX-företag bör därför ha information inte 
bara om moderbolaget utan också om dotterbolagen, vilket bör framgå av 
årsredovisningen.79  
 
 
5.1.3 Bedömning av årsredovisning som källmaterial 
Årsredovisningen som källmaterial kan anses som ett tillförlitligt material på grund av 
de skrivna och oskrivna regler som gäller på området. Det som ställer till det är att olika 
standarder förekommer. Ibland används olika standarder i samma årsredovisning 
medan det ibland förekommer en svensk och en engelsk avfattad årsredovisning med 
olika standarder. I samtliga fall har både den engelska och den svenska 
årsredovisningen undersökts. Därför har heller ingen hänsyn tagits till vilken 
redovisningsstandard som använts.  
 
Årsredovisningen är en sammanställning och inte en komplett exposé över alla 
kontakter och verksamheter som svensknoterade företag har mot Polen. 
Svensknoterade företags exponering mot Polen undersöks genom årsredovisningar 
vilket medför att även om ingenting framförs i årsredovisningen, så kan ändå företaget 
ha utvecklade kontakter i form av försäljning eller liknande i Polen.  
 
Årsredovisningen är därför tillförlitlig till innehållet i sig. Prioriteringen vad som skall 
finnas med i årsredovisningen utöver de lagstiftade delarna och praxis, gör företagen 
själva. Utgångspunkten är dock att de svensknoterade företagen tar med exponeringen 
mot Polen i årsredovisningen om de anser att informationen är väsentlig för 
intressenterna.  
 
Enkätundersökningen kompletterar också årsredovisningen i det avseendet att en fråga 
berör om det undersökta företaget är exponerat mot Polen eller inte.  
 
 
5.2 OMX-index 
OMX, som är ett viktat index för de 30 mest omsatta aktierna och depåbevisen, 
revideras två gånger per år, dels den 1 januari och dels den 1 juli. Den senaste 
revideringen härstammar från den 1 juli 2002.80  

                                        
78 Årsredovisningslagen, 6 kap §1 
79 Lönnqvist, (1998), s. 158 f 
80 www.stockholmsborsen.se 

http://www.stockholmsborsen.se/
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Nedanstående tabell redogör dels för indexaktiens andel i OMX och vilket år respektive 
företag redovisar för i den i undersökningen använda årsredovisningen. Tabellen visar 
att det är årsredovisningar för år 2001 som använts. Tabellen och den fortsatta 
redovisningen utgår från indexaktiens andel i OMX, där störst andel presenteras först.  
 
Namn Redovisar för Andel av OMX (%) 
Astra Zeneca 2001 10,69 
H&M 2001 10,14 
Ericsson 2001 9,77 
Nordea 2001 8,84 
Telia 2001 7,19 
Handelsbanken 2001 5,52 
Föreningssparbanken 2001 4,04 
SCA 2001 3,84 
Sandvik 2001 3,84 
SEB 2001 3,63 
Electrolux 2001 3,35 
Volvo 2001 3,15 
Securitas 2001 3,10 
Assa Abloy 2001 2,67 
Nokia 2001 2,40  

Namn Redovisar för Andel av OMX (%) 
Atlas Copco 2001 1,88 
Investor 2001 1,88 
Tele2 2001 1,85 
Skandia 2001 1,77 
Skanska 2001 1,38 
Europolitan 2001 1,35 
Stora Enso 2001 1,31 
Pharmacia Upjohn 2001 1,31 
SKF 2001 1,19 
Holmen 2001 0,91 
Atlas Copco 2001 0,87 
Autoliv 2001 0,83 
Eniro 2001 0,73 
ABB 2001 0,31 
WM 2001 0,26  

 
Den vaksamme reagerar över att Atlas Copco återfinns på två ställen. Den högsta 
omsättningen har dess A-aktie medan den mindre omsatta aktien är dess B-aktie. Båda 
aktierna tillhör de 30 mest omsatta.   
 
 
5.3 Exponering mot Polen enligt årsredovisningar 
Följande avsnitt undersöker exponering mot Polen med utgångspunkt i respektive 
företags årsredovisning. Förkortningen inom parantes är aktiens förkortning på 
Stockholmsbörsen, rensat från förkortningen för om det är en a- eller b-aktie.  
 
I undersökningen återfinns alla de saker som nämns om Polen i OMX-företagens 
årsredovisningar. I slutet av varje undersökt företag finns ett omdöme. Omdömet kan 
vara skifta mellan ingen exponering, låg, växande till hög. Ingen exponering innebär att 
Polen inte nämns i årsredovisningen. Låg exponering innebär att Polen nämns någon 
gång men att exponeringen mot marknaden inte kommenteras utförligare.  
 
Växande exponering innebär att Polen ses som en tillväxtmarknad där årsredovisningen 
ger uttryck för att fortsatta satsningar skall ske på marknaden. Polen förekommer vid 
minst tillfällen i årsredovisningen. Hög exponering innebär att Polen är en betydelsefull 
marknad som utgör en betydande andel av företagets totala omsättning. Företaget 
redogör specifikt för exponeringen mot landet.  
 
Astra Zeneca, (AZN) 
Astra Zeneca redovisar för 2001. I årsredovisningen uppges att de viktigaste 
marknaderna är USA, Europa och USA och det som nämns specifikt om Polen är att 
tillväxten under året fortsatt att öka. Polen nämns i sammanhang med andra 
tillväxtmarknader som Mexico och Kina under verksamhetsöversikten.81 
 

                                                                                                                         
 
81 Astra Zeneca, s. 8 
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Vid beskrivningen av forskning och utveckling står det att läsa att allt mer av den 
avancerade kliniska forskningen förläggs till Central- och Östeuropa. Dock har Astra 
Zeneca ingen sådan forskning förlagd till Polen.  
 
Vid den geografiska översikten över verksamheten nämns inte Polen överhuvud taget. 
Sverige (16,6 %), Storbritannien (8,2 %), Frankrike (5,0 %) och Italien (4,5 %) är de 
marknader där Astra Zeneca har störst marknadsandelar (inom parantes).  
 
Astra Zeneca har ingen produktion i Polen utan produktionen är förlagd till ett fåtal 
enheter när det gäller samtliga produkter. Dessa länder är framför allt Sverige, 
Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA och Puerto Rico. Beträffande fortsatta 
investeringar i produktionen är dessa avsedda just för de länder dit produktionen är 
förlagd.82  
 
Antalet anställda uppges beträffande Storbritannien samt övriga Europa. Det är rimligt 
att anta utifrån kunskapen om var de olika produktionsanläggningarna är placerade att 
det finns få anställda i Polen.83 
 
Sammantaget kan sägas att Astra Zeneca har en låg exponering mot Polen.  
 
H&M (HM) 
H&M redovisar för 2001 och har ingen verksamhet i Polen.84  
 
Ericsson (Eric) 
Ericsson redovisar för 2001 dels på engelska och dels på svenska. I de båda 
årsredovisningar nämns inte Polen men landet inräknas i marknaderna Central- och 
Östeuropa, Mellanöstern och Afrika som utgör ett gemensamt marknadsområde.85    
 
Ericssons försäljning på marknadsområdet uppgår till 37,7 MSEK av totalt 273,3 MSEK 
och är alltså en rätt betydande marknad. Moderbolaget fakturerar mer än koncernen på 
marknadsområdet. Av moderbolagets totala fakturering utgör marknadsområdet 1037 
MSEK av totalt 1195 MSEK.86 Detta betyder alltså att en stor del av moderbolagets 
verksamhet är inriktat på marknadsområdet beträffande fakturering.  
 
Totalt 4601 anställda har Ericsson i Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika av 
koncernens totalt 101 553 anställda. I moderbolaget är motsvarande siffror 722 av 
totalt 1414 vilket förstärker den bild som gavs ovan vad beträffar fakturering.87 
 
Koncernen har inget dotterbolag stationerat i Polen enligt de aktier som moderbolaget 
äger i andra bolag. Ericsson har en låg exponering mot Polen.  
 
Nordea (NDA) 
Nordea är en bank med huvudsaklig verksamhet i Östersjöregionen. Nordea ger bara ut 
årsredovisningen i sammanfattning på svenska och där nämns bara att man fortsatta 
att växa i Polen under det år årsredovisningen omfattar, 2001.88 

                                        
82 Astra Zeneca, s. 23 
83 Astra Zeneca, s. 62 
84 H&M 
85 Ericsson, s. 2 
86 Ericsson, s. 26 
87 Ericsson, s. 37 
88 Nordea, s. 3 
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I Nordeas engelska årsredovisning för samma år uppges åter att Polen och Sverige är 
de marknader som Nordea växt på.89 Under det året som gick bytte alla 
bankverksamheter i Polen namn till just Nordea. I den delen av årsredovisningen som 
heter brand awareness utelämnas dock både Polen och de baltiska länderna. I Polen 
och Baltikum är alla bankverksamhet indelade i under samma bank, jämfört med i de 
nordiska länderna.90  
 
När det gäller antalet Internetkunder hos Nordea utgör de baltiska länderna och Polen 
en knapp mätbar mängd. Nordea uppger dock att området med sina totalt 45 miljoner 
invånare utgör en tillväxtmarknad, vilket visas av att Nordea under året fått tolv nya 
serviceställen i området.91 
 
Nordea har för 2001 totalt, inklusive Postgirot, 9 749 000 personkunder, varav den 
polska marknaden utgör 55 000 kunder. Antalet företagskunder är i koncernen 
951 000 varav den polska marknaden utgör 55 000 kunder. Av den totala utlåningen, 
lending, upptar Polen tillsammans med Baltikum 500 miljoner Euro medan koncernens 
totala utlåning uppgår till 101 miljarder Euro. Inlåningen är 0,4 respektive 60,2 
miljarder Euro. I åtanke skall man då ha att den polska och baltiska marknaden växt 
med 67 respektive 33 %.92 
 
Nordea gjorde på ”the bottom line” en vinst på den polska marknaden på 5 miljoner 
Euro och gjorde i Polen respektive Norge den sämsta avkastningen räknat per aktie.93 
 
När det gäller försäkringssidan så har Nordea verksamhet i Polen. Nordea ser Polen 
som en tillväxtmarknad men betonar också att den polska tillväxten mattats av vilket 
också drabbat försäkringsverksamheten. I sammanhanget nämner man att Nordea 
äger 51 % av aktierna i Nordea Ubezpieczenia men har under köpt på sig ytterligare 35 
%.94  Nordea ser också att man måste göra fortsatta investeringar.  
 
På de nordiska marknaderna har Nordea minskat sin personal, exempelvis i Sverige 
från 7196 till 6930, medan man i Polen och Baltikum, som räknar ihop, har ökat sin 
personal från 525 år 2000 till 863 för 2001. Den totala personalen i koncernen uppgår 
till 37 555 för 2001.95 
 
Nordea har en växande exponering mot Polen.  
 
Telia (TLIA) 
Telias årsredovisning avser räkenskapsåret 2001. Året i korthet har inneburit att Telia 
renodlat kärnverksamheten och koncentrerat verksamheten till Norden och 
Östersjöområdet. Telia satsar på mobil kommunikation, bredband och Internet, fasta 
nät samt internationell carrierverksamhet. Endast när det gäller fastnätsverksamheten 
har Telia, enligt förvaltningsberättelsen, beröring med Polen.96  
 

                                        
89 Nordea, s. 11 
90 Nordea, s. 37 
91 Nordea, s. 41 
92 Nordea, s. 42 
93 Nordea, s. 42 
94 Nordea, s. 62 
95 Nordea, s. 109 
96 Telia, s. 1, 6. Enligt noterna, efter årsredovisningslagen, finns ett helägt dotterbolag, Telia International Carrier med säte i Polen 
upptaget till ett bokfört värde av 5 MSEK, samt Telia Polska SA, till ett bökfört värde till 10 MSEK.   
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Telia äger 48 % av det polska Netia Holdings och 11 % av dess dotterbolag Netia 1. Det 
förra bidrog under året med ett negativt resultat på 2464 miljoner SEK, vilket var det 
största enskilda negativa posten från intressebolagen. Resultatet från intressebolagen 
uppgick till plus 6136 miljoner SEK totalt, varav 6052 kommer från avyttringen av Eniro 
men också 49 % av aktierna i det polska katalogföretaget Panorama Polska. Den stora 
siffran för Netia beror på nedskrivningar av goodwill (1820 MSEK) samt ökade 
utgifter.97 
 
Telia har en balansräkning och resultaträkning enligt IAS-standard och enligt 
årsredovisningslagen. I noterna enligt IAS så buntar Telia ihop Polen med de baltiska 
länderna samt nordvästra Ryssland till Östersjöområdet. Här har koncernen 196 
anställda av totalt 17149, vilket är en ökning från föregående års siffror, 173 respektive 
29 868. Av dessa är ingen anställd i Polen. Nettoomsättningen uppgår i 
Östersjöområdet till 133 miljoner SEK av koncernens totalt 57 196 MSEK.98  
 
Telia har en växande exponering mot Polen.  
 
Handelsbanken (SHB) 
Handelsbanken, som marknadsför sig som en universalbank och försöker täcka alla 
tjänster på bankområdet, redovisar för 2001. Banken har under året öppnat nya kontor 
varav ett i Polen. Det nya bankkontoret i Warszawa är ett helägt dotterbolag, som hittills 
gått bättre än de prognoser som initialt gjordes inför etableringen. Verksamheten 
utanför Norden, skriver Handelsbanken, är inriktad på att ge nordiska kunder god 
service och ”fånga upp utländska kunders Norden-relaterade affärer”.99 
 
Handelsbanken har en låg exponering mot Polen. 
 
Föreningssparbanken (FSPA) 
Banken har verksamhet i Norden och de baltiska länderna men inte i Polen. Vd uppger i 
årsredovisningen för 2001 att framtiden ligger i att förstärka verksamheten i de 
svenska storstäderna samt Baltikum.100 Föreningssparbanken har ingen exponering 
mot Polen.  
 
SCA (SCA) 
SCA, som redovisar för 2001, skriver om den framtida expansionen att 
tillväxtmarknaderna ligger i södra och östra Europa.101 
 
SCA har en försäljning på 688 MSEK i Polen. Den totala försäljningen från SCA ligger på 
82 830 MSEK. När det gäller det totala antalet anställda är 352 av totalt 42049 
anställda i Polen.102 
 
SCA har verksamhetsområden är hygienprodukter, packetering och skogsprodukter. I 
Polen är det framför allt inom packetering man har verksamhet men även inom 
hygienprodukter, såsom ett helägt dotterbolag i Wroclaw.103  SCA har en växande 
exponering mot Polen.  

                                        
97 Telia, s. 9, 13 
98 Telia,  s. 38 f 
99 Handelsbanken, s. 2, 12, 32 
100 Föreningssparbanken 
101 SCA, s. 8 
102 SCA, s. 79 
103 SCA, s. 65 
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Sandvik (SAND) 
Sandvik, som redovisar för 2001, är en internationell verkstadskoncern inom områdena 
tooling, mining and construction samt speciality steels.  
 
Sandvik har under året gjort ett förvärv av Baildonit som är en polsk verktygstillverkare 
som är ett steg i att stärka positionen på den polska marknaden.104 Sandvik äger 100 
% av Baildonit samt har ett eget dotterbolag i Polen. Styrelsen har också hållit 
sammanträden i Polen.105 Sandvik har en växande exponering mot Polen.  
 
SEB (SEB) 
SEB-banken redovisar för 2001 och delar upp verksamheten i divisionerna Nordic retail 
and banking, corporations and institutions, Germany, Asset management, Trygg och liv 
samt Baltic and Poland.106 När det gäller Polen så varnar SEB i sin årsredovisning för att 
tillväxten stannat av i Polen och att budgetunderskotten är på väg upp.107  
 
När det gäller antalet aktiefonder i Polen har SEB endast en aktiefond av totalt 567 för 
alla koncernens divisioner.108 
 
SEB har under året förvärvat 47 procent av aktierna i den polska banken, Bank Ochrony 
Srodowiska, BOS, vilket gör SEB till den största ägaren i banken.109 SEB har en växande 
exponering mot Polen.  
 
Electrolux (ELUX) 
Electrolux redovisar för 2001. De marknader som Electrolux skriver om i sin 
årsredovisning är Europa, Nordamerika, Latinamerika, Asien och Australien. Electrolux 
har inget specifikt beträffande Polen men nämner att speciellt den östeuropeiska 
marknaden för konsumentvaror har visat god tillväxt under året.110  
 
Electrolux har låg exponering mot Polen.111  
 
Volvo (VOLV) 
Volvo redovisar för 2001. Volvo delar upp företagets verksamheter i Global trucks, 
Buses, Construction equipment, Volvo Penta, Volvo Aero samt Financial services. Vd Leif 
Johansson nämner inledningsvis att Volvo haft en god tillväxt i Östeuropa under året.112 
 
Volvo delar upp sin verksamhet på marknaderna Västeuropa, Östeuropa, Nordamerika, 
Sydamerika, och Asien och när det gäller Östeuropa så vad tillväxten 2001 74 % i 
Östeuropa där omsättningen uppgick till 6383 MSEK av Volvos totala omsättning på 
180 615 MSEK.113 
 

                                        
104 Sandvik, s. 11 
105 Sandvik, s. 45 
106 SEB, s. 1 
107 SEB, s. 5 
108 SEB, s. 23 
109 SEB, s. 28-9 
110 Electrolux, s. 23 
111 I enkäten uppger Gustaf Leijonhufvud, ansvarig för Investor relations vid Electrolux, att företaget omsätter 1280 MSEK och har 
317 anställda i Polen. 
112 Volvo, s. 6 f  
113 Volvo, s. 16 
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När det gäller Global trucks har Volvo startat upp tillverkningen av lastare i 
tillverkningsfabriken i Wroclaw.114 Volvo Aero förväntas få växande order från när den 
polska staten bestämmer vem som skall få leverera flygplan till flygvapnet.115 
 
Volvo har ett helägt dotterbolag och underleverantör när det gäller tillverkningen av 
delar till bussar.116 Volvo har en växande exponering mot Polen.  
 
Securitas (SECU) 
Vaktbolaget Securitas redovisar för 2001. Securitas har en marknadsandel i Europa 
som uppgår till 10 % där hela marknaden estimeras till 294 miljarder SEK. De områden 
som Securitas sysslar med är säkerhetsservice, säkerhetssystem, direkta och mindre 
alarm samt kassahantering. Följande tabell redogör för Securitas exponering mot 
Östeuropa: 
 
Region Säkerhets-

service 
SEC 
Andel 

Säkerhets- 
System 

SEC 
andel 

Alarm SEC 
andel 

Kassa-
hantering 

Sec 
Andel 

Totalt Europa 131046 15 108773 3 21610 5 32081 17 
Östeuropa 9679 4 3297 1 642 0 1917 6 
Totalt 346254 13 217637 2 51850 2 53249 18 

 
Källa: Securitas Annual Report, 2001, s. 16 

 
De olika siffrorna avser hur stor den totala marknaden estimeras till i MSEK. Securitas 
andel avser marknadsandelar i procent som Securitas har på respektive område. Totalt 
i nedersta raden avser den totala världsmarknaden. Tabellen visar att Securitas har en 
lägre exponering mot Östeuropa, där Polen ingår, än mot övriga Europa och när det 
gäller den totala världsmarknaden.  
 
Securitas gick redan 1989 in Ungern och 1996 i Polen genom förvärv. Den totala 
tillväxten i Östeuropa ligger dock lägre än Securitas förväntningar, medan Polen har gått 
överraskande bra. Polen är det land i Östeuropa där marknaden är störst och Securitas 
har där sin största andel av säkerhetssystem i Östeuropa.117 
 
Den totala omsättningen i Polen uppgår till 219 MSEK vilket skall jämföras med 
koncernens totala omsättning på 21679 MSEK. Den polska marknaden utgör alltså lite 
drygt 1 %. Securitas marknadsandelar i Polen uppskattas totalt till 4%, att jämföra med 
de nordiska länderna där företaget ligger på över 50 %.118  
 
När det gäller antalet anställda i Polen uppgår de till 2434, vilket skall sättas i relation 
till att Securitas anställer 207 799 personer totalt i koncernen.119 Securitas har en låg 
exponering mot Polen.  
 
Assa Abloy (ASSA) 
Låstillverkaren Assa Abloy redovisar för 2001. Den totala omsättningen under 2001 
uppgår till 2436 miljoner Euro varav omsättningen på den polska marknaden uppgår till 
7 miljoner Euro.120  
 

                                        
114 Volvo, s. 35 
115 Volvo, s. 51 
116 Volvo, s. 95  
117 SEC, s. 34 
118 SEC, 35 
119 SEC, 71 
120 Assa Abloy, s. 8 
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I Norden så har Assa Abloy en ledande ställning medan man i Polen och några andra 
länder har starka marknadspositioner men på den polska marknaden har man inte nått 
den framgång man förutspådde. Orsaken sägs vara den vikande polska 
konjkunkturen.121 
 
Försäljningen i Polen sköts av Assa Abloy Poland, som är ett helägt dotterbolag.122 Assa 
Abloy har en låg exponering mot Polen.  
 
Nokia (NOKI) 
Nokia redovisar för 2001 och Polen förekommer inte i Nokias årsredovisning. Europa 
står för 49 % av Nokias totala försäljningssiffror. USA, Kina, Filippinerna, Thailand och 
Brasilien är viktiga ickeeuropeiska marknader.123 Nokia har ingen exponering mot 
Polen.124 
 
Atlas Copco (ATCO) 
Verkstadsföretaget Atlas Copco redovisar för 2001. Företaget indelar sin verksamhet i 
följande affärsområden; kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik, industriteknik 
och rental service.125 Inom kompressorteknik avser Atlas Copco att öka närvaron i 
Östeuropa, vilket inkluderar Polen.126 Atlas Copco har dessutom ett helägt holdingbolag 
i Warszawa i Polen.127 
 
Atlas Copco har låg exponering mot Polen.  
 
Investor (INVE) 
Investor är ett investmentbolag som är exponerat mot Polen genom de aktier portföljen 
innehåller. De största innehaven ingår i OMX.128 Investor har ingen exponering mot 
Polen.  
 
Tele2 (TEL2) 
Tele2, som erbjuder tjänster inom telekommunikation såsom fast- och mobil telefoni, 
datanätverk och Internetservice, redovisar för 2001. Tele2 anger att 
tillväxtmarknaderna ligger i östra Europa och Ryssland. Med östra Europa avser Tele2 
de baltiska länderna, Polen och Tjeckien.129 
 
På den ryska och östeuropeiska marknaden har marknadsandelarna under året ökat 
med 258 % men fortfarande står denna marknad endast av 996 000 av totalt 
14958000 kunder.130 
 
I årsredovisningen finns fem sidor avsatta för utvecklingen i Ryssland och Östeuropa. 
Verksamheten i Polen började efter lanseringen i Baltikum. I Polen har Tele2 under året 
skaffat sig licenser för trådlöst bredband i åtta polska städer, som omfattar mer än fem 
miljoner invånare.  
 
                                        
121 Assa Abloy, s. 30, 44 
122 Assa Abloy, s. 45 
123 Nokia, s. 4 
124 Självklart säljer Nokia mobiltelefoner i Polen, men ingenting i årsredovisningen finns om Polen, varför företaget i denna 
undersökning, per definition, inte har någon exponering mot Polen.  
125 Atlas Copco, s. 8 ff 
126 Atlas Copco, s. 14 
127 Atlas Copco, s. 48 f.  
128 Investor 
129 Tele2, s. 2 
130 Tele2, s. 11 
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Tele2 satsar på ett prisledarskap i Polen vilket gör att både hushåll och affärsfolk är 
tänkbara kunder. Utländska samtal är fortfarande reglerade på den polska marknaden 
medan inhemska är avreglerade och en marknad där Tele2 återfinns.131  
 
Av totalt 2172 anställda jobbar 602 inom Ryssland och Östeuropa och 1181 MSEK av 
koncernens intäkter på totalt 25085 MSEK kommer från området.132  
Tele2 äger samtliga aktier i dotterbolaget Tele2 Polska med säte i Warszawa och 49 % 
av aktierna i In2loop.133 Tele2 har en växande exponering mot Polen.  
 
Skandia (SDIA) 
Skandia redovisar för 2001 och skriver om verksamheten i Polen att den funnits sedan 
1999. Skandia är rankad 12 av 35 företag i landet och under året har försäljning ökat 
med 210 % jämfört med året innan. Polen är det enda postkommunistiska land som 
Skandia har verksamhet i.134 
 
Skandia har en låg exponering mot Polen.  
 
Skanska (SKA) 
Byggföretaget Skanska redovisar för 2001 och ett av försättsbladen i årsredovisningen 
kläds av en bild på det nya shopping och nöjescentret i Kraków som Skanska har varit 
med och byggt under året.  
 
Skanska delar in verksamheten i segmenten konstruktion, service och 
projektutvecklande och det är inom konstruktion och projektutveckling företaget har 
verksamhet i Polen.135  
 
Det helägda dotterbolaget i Polen heter Exbud Skanska och står för 4 % av Skanskas 
totala omsättning. Exbud försäljningssiffror för 2001 uppgick till 6454 MSEK och har 
9996 anställda.136 
 
Skanska växte 2001 med 48 % på den polska marknaden och har en marknadsandel 
på 4 % i Polen. Exbud, som förvärvades av Skanska 2000, är landets största 
konstruktionsföretag.137 
 
Exbud har under året känt av de höga räntorna i Polen samt den vikande polska 
konjunkturen men prognosticerar en boom i byggande i samband med Polen inträde i 
EU. Under året hade Skanska en nedskrivning av goodwill på 500 MSEK.  
 
När det gäller projektutveckling sköts detta av det av Skanska helägda dotterbolaget 
Skanska Project Development Europe som under året utvecklade projekt i Warszawa.138 
Skanska har en växande exponering mot Polen.  
 
Europolitan (EURO) 
Europolitan eller Vodafone redovisar för 2001 men har ingen exponering mot Polen.139  

                                        
131 Tele2, s. 30 ff 
132 Tele2, s. 57 ff 
133 Tele2, s. 69 
134 Skandia, s. 37 
135 Skanska, s. 7 ff  
136 Skanska, s. 17 
137 Skanska, s. 19 
138 Skanska, s. 19 ff  
139 Europolitan 
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Stora Enso (STE-R) 
Skogsindustrikoncernen Stora Enso redovisar för 2001. Stora Enso har 
försäljningskontor i Warszawa och har under året startat upp ett bruk nära Leipzig som 
skall täcka upp tillverkningen av tidningspapper för den polska marknaden.140 
 
Stora Enso har låg exponering mot Polen.  
 
Pharmacia Upjohn (PHA) 
Läkemedelsföretaget Pharmacia Upjohn redovisar för 2001. Pharmacia Upjohn har 
försäljning i Polen men redovisar endast resultat i sin årsredovisning som har med 
Europa att göra, utan att specificera till enskilda länder eller delar av kontinenter.141 
 
Pharmacia Upjohn har låg exponering mot Polen.  
 
SKF (SKF) 
Svenska Kullagerfabriken, SKF, redovisar för 2001. SKF delar upp verksamheterna i 
divisionerna industri, bil, elektrisk, service, tätning, stål och flyg varav bil och service har 
visat god tillväxt i Östeuropa. I Östeuropa har också SKF satsat på egna auktoriserade 
försäljningsföretag och distributörer. Försäljningen i Central- och Östeuropa utgör 3 % av 
den totala försäljningen men 6 % av det totala antalet anställda.142 
 
SKF har under 2001 gjort en investering i sitt helägda tillverkningsföretag i Poznan med 
153 MSEK vilket skall jämföras med de totala investeringarna på 2008 MSEK.143 Totalt 
är 2194 anställda i Östeuropa av koncernens totala 32572, vilken siffra redovisas 
exklusive Sverige.144 
 
SKF har låg exponering mot Polen.  
 
Holmen (HOLM) 
Holmen redovisar för 2001. Holmen är ett pappersföretag och uppdelat på 
affärsområdena Holmen Paper, Iggesuns Paperboard, Iggesund Timber, Holmen Skog 
och Holmen Kraft. Av dessa har Iggesund Paperboard, som tillverkar kartonger, och 
Holmen Paper, som säljer tidnings- och journalpapper, försäljning och distribution i 
Polen. För de båda dotterbolagen är Central- och Östeuropa en snabbt växande 
marknad.145 
 
Nettoomsättningen i Polen uppgår till 5 MSEK av Holmens totala omsättning på 16655 
MSEK. Holmen har en låg exponering mot Polen. 
 
Autoliv (ALIV) 
Autoliv redovisar för 2001. Vd Lars Westerberg nämner inledningsvis att tillverkningen 
av airbag i Sverige flyttats till Polen. I Polen anställer Autoliv därmed totalt 740 vilket är 

                                        
140 Stora Enso, s. 19 
141 Pharmacia Upjohn 
142 SKF, s. 6 f 
143 SKF, s. 69 
144 SKF, s. 52 
145 Holmen, s. 10 



 40

det fjärde största landet efter i turordning Mexico, 2825, Sverige, 2370 och Tunisien, 
1230.146 
 
Autoliv har haft stor tillväxt i Polen och öppnade i slutet av 1990-talet nya 
tillverkningsfabriker i Polen och anledningen är de låga lönekostnaderna. Andra 
östländer Autoliv har tillverkning i är Rumänien, Estland och Ungern.147 
 
Autoliv har en växande exponering i Polen.  
 
Eniro (ENRO) 
Katalogföretaget Eniro redovisar för 2001. Under året avyttrades Eniro från Telia och 
därmed upptas förvärvet av det polska katalogföretaget Panorama Polska både i Telias 
och Eniros årsredovisningar.148  
 
Eniro har som målsättning att alla marknader företaget är aktiv på skall det vara 
marknadsledande eller sämst nummer två med avseende på marknadsandelar. Detta 
gäller från 2001 också Polen. Panorama Polska, som har ansökt om att få byta namn 
till Eniro Polska, ingår i den centraleuropeiska regionen när det gäller indelning av 
Europa i marknader och förutom kataloger så är företagets verksamhet i Centraleuropa 
också Internet-service. Centraleuropa består förutom Polen av Tyskland, Österrike och 
Schweiz.149  
 
Polen är det land i Europa som Eniro har flest anställda i. Antalet uppgår till 733 och 
distanserar antalet anställda i Sverige med drygt 100. Det innebär att 20 % av 
arbetskraften återfinns i Polen.150 Noterbart är dock att endast 72 MSEK av företagets 
totala EBIT på 1150 kommer från Centraleuropa. Av intäkterna kommer dock 1171 
MSEK av totalt 4519 MSEK från Centraleuropa.151 
 
Av den delen som handlar om regionen Centraleuropa framgår att Eniro är 
marknadsledande i Polen beträffande katalogverksamhet och Internetservice som 
handlar om kontakter med investerare. Fler än 700 000 företag finns upptagna av 
Eniro.  
 
Eniro övertog Panorama Polska i maj och Panorama var redan vid förvärvet Polens 
största katalogföretag grundat redan 1992. Den polska marknaden bedömdes vid 
förvärvet som viktig eftersom det är den enskilt största marknaden i Östeuropa.152 Eniro 
har därmed en växande exponering mot Polen.  
 
ABB (ABB) 
ABB, som är verkstadsföretag inom kraft- och automationsteknik, redovisar på 
engelska, svenska och tyska för 2001 enligt US-GAAP standard. Redovisningen 
återfinns på www.abb.com. Det visar sig vid en jämförelse av de olika 
årsredovisningarna att de snarast är tre översättningar än tre olika årsredovisningar 
efter olika standarder. 
 

                                        
146 Autoliv, s. 4, 7 
147 Autoliv, s. 6, 15 
148 Eniro, s. 3 
149 Eniro, s. 5, 11 
150 Eniro, s. 14 
151 Eniro, s. 37 
152 Eniro, s. 23 f 
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De jämförelser mellan olika geografiska marknader som finns i årsredovisningen görs 
mellan kontinenter och inte länder eller större regioner såsom Central- och Östeuropa. 
Det som nämns specifikt om är att transformationsfabriken i Lodz, Polen, är att inom 
ett av de sju verksamhetsområdena, kraftprodukter, blir den första fabriken inom 
koncernen med industrial IT. Detta tror ABB i årsredovisningen skall reducera 
cykeltiderna.153 Det är en lösning som ABB har för avsikt i samtliga sina 33 
transformationsfabriker.154  
 
Polska, finska och indiska forskare deltog också under verksamhetsåret i ett 
forskningssamarbete för att utveckla en mjukvara vid underhåll av fabriksutrustning.155  
 
I Polen påverkades resultatet inom verksamhetsområdet tillverkning och 
konsumentvaruindustri av överkapacitet i Polen.156  
 
ABB har verksamhet i Polen i form av helägda dotterbolag. ABB har en låg exponering 
mot Polen.  
 
WM-data (WM) 
Dataföretaget WM-data redovisar för 2001. Företaget har ingen exponering mot Polen.  
 
 
5.3.1 Exponering per bransch 
I undersökningen ovan uttrycks exponeringen som ingen, låg, växande eller stor. I 
cirkeldiagrammet nedan återges hur utfallet för de 29 undersöka företagen, men 30 
undersökta aktierna, blir med avseende på exponering. 

Exponering mot Polen (antal företag)
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Undersökningen visar att inget OMX-företag har bedömts ha en hög exponering mot 
Polen. De flesta (20) företag har ingen eller låg exponering medan tio ha bedömts ha en 
växande exponering. 
 
Affärstidningen Veckans affärer indelar företagen i nio olika branscher. Dessa är 
råvaror, industri, konsumentvaror, hälsovård, finans, It, telekommunikation, media och 
underhållning samt tjänster. De olika branscher innehåller olika kategorier, som här 
inte nödvändigtvis behövs ta upp utan läsaren hänvisas till börssidorna i Veckans 
affärer.157 Denna indelning skall användas för att se om exponeringen mot Polen skiljer 

                                        
153 ABB, s. 18 
154 ABB, s. 29 
155 ABB, s. 33 
156 ABB, s. 52 
157 Se t ex Veckans affärer, www.veckansaffarer.se, för se hur branschindelningen är gjord.  
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sig åt per bransch. Följande cirkeldiagram visar hur OMX-företagen förhåller sig per 
bransch. 
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3

8

32

6

1

5

2 Råvaror
Industri
Konsumentvaror
Hälsovård
Finans
It
Telekommunikation
Tjänster

 
De dominerande branscherna bland OMX-företagen är industri, finans och 
telekommunikation. I cirkeldiagrammet har dock ingen notis tagits till företagens andel 
av OMX. Nedan skall de tre största branscherna undersökas inbördes beträffande 
exponeringen mot Polen. De övriga branscherna anses innehålla för få företag för att 
kommenteras som bransch. I de fallen är det bättre att studera de enskilda företagen.  
 
Anledningen till att exponering per bransch behandlas och inte någon annan typ av 
indelning är att det tycks som om det finns ett samband mellan bransch och grad av 
exponering mot Polen.  Det är svårt att urskilja någon ”typ” av företag av den 
anledningen att uppgifterna om företagens exponering mot Polen är för knapphändig i 
årsredovisningarna.  
 
 
5.3.2 Industri 
Industriföretagen bland OMX-företagen är Assa Abloy, Skanska, ABB, Atlas Copco, SKF, 
Sandvik och Volvo. Exponeringen mot Polen ser ut som följer: 
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De flesta industriföretag har en låg exponering mot Polen medan två har en växande 
exponering. I åtanke skall finnas att Atlas Copco här endast finns representerat en gång 
medan företaget i OMX representeras två gånger.  
 
 
5.3.3 Finans 
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Finansföretagen som ingår i OMX är Föreningssparbanken, Nordea, SEB, 
Handelsbanken, Skandia och Investor. I åtanke skall man ha att Investor är ett 
investmentbolag som inte har exponering mot Polen direkt, men indirekt genom sitt 
ägande. Följande cirkeldiagram visar exponeringen mot Polen för finansbranschen.  
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Finansbranschen är en den bransch som har högst exponering mot Polen. Bortser man 
från investmentbolaget Investor och försäkringsbolaget Skandia upptäcker man att 
bankerna i Sverige, undantaget Föreningssparbanken har en växande exponering mot 
Polen.  
 
 
5.3.4 Telekommunikation 
Telekommunikation består av företagen Ericsson, Nokia, Europolitan, Tele2 och Telia. 
Nokias årsredovisning innehåller inget om Polen, men företaget har vid en 
undersökning av Nokias polska hemsida helägda försäljningsbolag i Polen. Eftersom det 
är exponeringen enligt årsredovisningarna som genomgående undersöks har därför 
Nokia ingen exponering mot Polen.  
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Telekommunikationsbranschen är den mest diversifierade branschen. Nokia och 
Europolitan har ingen exponering medan framför allt teleoperatörerna Telia och Tele2 är 
offensiva i Polen. I åtanke skall man då ha de stundande avregleringarna av 
utlandssamtalen som sker i Polen och som Tele2 behandlar i sin årsredovisning.  
 
 
5.3.5 Ett medelvärde av exponeringen mot Polen 
I undersökningen har vi urskiljt fyra typer av exponering: ingen, låg, växande samt hög 
exponering. I följande avsnitt skall vi beakta respektive företags andel av OMX och sätta 
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värde på exponeringen. Tabellen följer ingen given teori utan är ett eget initiativ som 
tillkommit för at ge ett allmänt omdöme om svensknoterade företags exponering mot 
Polen.  
 
I tabellen nedan har de olika graderna av exponering getts ett siffervärde, vilket 
används för att räkna ut ett medelvärde för OMX-företagen som är relaterat till 
företagens andel i OMX. Syftet med undersökningen är att undersöka vilken exponering 
OMX i sig har mot Polen.  
 

Exponeringsgrad  Siffervärde 
Ingen  0 
Låg  1 
Växande  2 
Hög  3 

 
Låg exponering har getts värdet noll, 0. Tanken är att ingen exponering inte skall bidra 
med något värde till den genomsnittliga exponeringen. Låg exponering bidrar med den 
andel OMX-företagen har i index då siffran exponeringsgraden får siffervärdet 1, det vill 
säga OMX-företagets andel i OMX-index. En växande exponering bidrar med dubbel 
andel av OMX vilket gör att exponering mot Polen kommer att synas med det dubbla. En 
hög exponering, som inget företag bland OMX-företagen har, har getts siffervärdet 3. 
Följande tabell kan då uppställas: 
 
FÖRETAG EXPONERINGSGRAD ANDEL AV OMX (%) EXPONERINGSVÄRDE

Astra Zeneca 1 10,69 10,69

H&M 0 10,14 0

Ericsson 1 9,77 9,77

Nordea 2 8,84 17,68

Telia 2 7,19 14,38

Handelsbanken 1 5,52 5,52

Föreningssparbanken 0 4,04 0

SCA 2 3,84 7,68

Sandvik 2 3,84 7,68

SEB 2 3,63 7,26

Electrolux 1 3,35 3,35

Volvo 2 3,15 6,3

Securitas 1 3,1 3,1

Assa Abloy 1 2,67 2,67

Nokia 0 2,4 0

Atlas Copco 1 1,88 1,88

Investor 0 1,88 0

Tele2 2 1,85 3,7

Skandia 1 1,77 1,77

Skanska 2 1,38 2,76

Europolitan 0 1,35 0

Stora Enso 1 1,31 1,31

Pharmacia Upjohn 1 1,31 1,31

SKF 1 1,19 1,19

Holmen 1 0,91 0,91

Atlas Copco 1 0,87 0,87

Autoliv 2 0,83 1,66

Eniro 2 0,73 1,46

ABB 1 0,31 0,31

WM-data 0 0,26 0

SUMMA 34 100 115,21
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MEDELVÄRDE 1,1521  

 
 
Exponeringsvärdet avser aktiens andel i OMX multiplicerat för siffervärdet av 
exponeringsgraden. Det medelvärde som erhålls är summan av exponeringsvärden 
delat på 100, vilket ger en genomsnittlig exponeringsgrad.  
 
Tabellen visar att exponeringen mot Polen, med hänsyn taget till att OMX är ett viktat 
index, att OMX:s exponering mot Polen är låg till växande. Exponeringen är således låg 
men skulle exempelvis något av de större företagen i OMX, exempelvis H&M, skulle 
OMX exponering mot Polen öka.  
 
Slutsatsen måste vara att skulle den polska ekonomin braka samman -arbetslösheten 
växa, en folkopinion mot EU få majoritet och förvägra Polen medlemskap i EU, tillväxten 
avstanna helt och jordbrukssektorn fortsatt skulle anställa närmare en femtedel av den 
polska befolkningen - skulle den svenska aktiemarknaden, åtminstone teoretiskt, 
reagera högst måttligt med tanke på låga exponeringen mot Polen.  
 
 
5.4 Val av etableringsform i Polen 
Valet av etableringsform framgår i flera årsredovisningar men långtifrån i alla. Det kan 
även vara så att företaget med exponering i Polen har mer än en etableringsform. 
Nedan diskuteras enkätens utfall utifrån frågorna.  
 
 
5.4.1 Är företaget exponerat mot Polen? 
Av de sjutton inkomna svaren meddelar två företag att de saknar exponering mot Polen. 
Det är WM-data och Investor. Investmentbolaget Investor har dock via sitt innehav 
exponering mot Polen, vilket meddelas i svaret.  
 
De övriga femton företagen har exponering i Polen. Det framkommer också i de 
undersökta företagens årsredovisningar.  
 
 
5.4.2 Vald etableringsform och orsaker 
Samtliga företag som har besvarat enkäten och har exponering mot Polen, utom 
Skanska och Telia, har helägda dotterbolag i Polen. Dotterbolaget kan som i Holmens 
fall vara ett helägt försäljningskontor i Warszawa eller som Electrolux, att man lägger 
tillverkning och produktion till en polsk fabrik. Electrolux uppger att mer och mer av 
tillverkningen kommer läggas i kostnadseffektiva länder som Polen.  
 
Skanska har dock etablerat sig genom förvärv på den polska marknaden och uppger 
köpet av Polens största byggnadsfirma, Exbud, som ett sätt att snabbt etablera sig på 
den polska marknaden. Genom att överta ett etablerat namn och goda kundkontakter 
har Skanska skapat marknadsandelar i Polen.  
 
Securitas har ett eget helägt dotterbolag i Polen som företaget har förvärvat, vilket 
medför att Securitas intar en mellanställning mellan förvärv och dotterbolag.  
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Nordea uppger att den polska centralbanken vid tiden för Nordeas etablering i Polen 
endast medgav en etableringsform och att det var helägt dotterbolag. Det är ett svar 
som varken återfinns hos de andra bankerna som besvarat enkäten eller bland något 
annat företags svar.  
 
Direkt export är en etableringsform som förekommer vid sidan om dotterbolag och 
förvärv. Electrolux och Assa Abloy har vid sidan om helägda dotterbolag direkt export till 
Polen. Övriga företag, utom Skanska och Telia, anger helägda dotterbolag som 
etableringsform.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att helägt dotterbolag är den vanligaste 
etableringsformen. På frågan varför just denna etableringsform är det få företag som 
svarar konkret. Nordea är ett undantag som anger tvingande regler som orsak. 
Antagligen är det som teorin föreskriver att de bolag som besvarat enkäten är företag 
med goda resurser och i behov av kontroll, då dotterbolag är att föredra.  
 
 
5.4.3 Orsaker till etablering i Polen 
De orsaker som de undersökta företagen anger som motiv till sin etablering i Polen går 
att sammanfatta i siffran 40 miljoner. Åtta företag nämner siffran 40 miljoner och ser 
de goda möjligheterna för tillväxt.  
 
Stefan Börjesson för market development, Assa Abloy, skriver att 40 miljoner invånare 
innebär en ”enorm framtida potential”. 
  
Electrolux stämmer in i fördelarna med att närvara på den polska marknaden och 
uppger också att kostnadseffektiviteten i produktionen är en bidragande orsak. 
Fortfarande uppgår dock den polska marknaden till mindre än 1 % av koncernen 
Electrolux totala omsättning.  
 
Skanska etablerade sig på den polska marknaden, förutom den stora marknaden, 
också av den anledningen att 14 % av den polska BNP används till bygginvesteringar. 
Det är en siffra som Skanska spår öka i samband med Polens inträde i EU. Anders Lilja 
vid Skanska investor relations skriver dock: ”I efterhand kan man säga att Polens 
ekonomi inte uppvisat den utveckling man hoppats på” 
 
Henrik Brehmer för Securitas lyfter inte fram den jättelika polska marknaden i sitt svar 
på varför företaget valt att etablera sig i Polen. Istället ser han etableringen i Polen som 
ett led i att ”konsolidera /och/ förstärka vår närvaro i Europa.” 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det nästan entydigt endast finns en orsak till att 
etablera sig i Polen och det är den stora marknaden. Nästan 40 miljoner polacker som 
går mot en västeuropeisk standard. Etablering i Polen av orsaken lägre lönekostnader 
uppges endast av Electrolux.158 
 
 
5.5 Etableringsform i Polen 
En sammanfattning av svensknoterade företags etablering i Polen kan utgå från det 
klassifikationsschema för etablering som skisserades i teoriavsnittet. Det visar sig då 
                                        
158 Autoliv uppger i sin årsredovisning att Polen är ett låglöneland vilket gör Autoliv och Electrolux, två tillverkande företag, till de 
enda i undersökningen som uppger de skälen till etablering i Polen.  
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att ett fåtal faktorer påverkat valet av etableringsform samt att endast ett fåtal 
etableringsformer återfinns bland de undersökta företagen. Följande figur 
sammanfattar: 
 
 

Marknadsfaktorer 
-storlek 

Produktionsfaktorer 
-löneläge 

 
 
 

ETABLERINGSFORMER 
Direkta  Indirekta 
Dotterbolag  Direkt export 
Företagsförvärv  Försäljningskontor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Nilsson, (1998), s. 26, Root, (1964) och Bergkvist & Leander, (1970), s. 12 ff. 

 
Jämfört med klassifikationsschemat som presenterades i teoriavsnittet är ovanstående 
figur kraftigt reducerat. Endast faktorer som påverkat företagen, det vill säga sådant de 
ger uttryck för i enkäten, finns med i denna figur. Då visar det sig att det är framför allt 
externa faktorer som marknads- och produktionsfaktorer som lett fram till valet av 
etablering och etableringsform i Polen. Den dominerande faktorn är marknadsfaktorer 
som storleken på den polska marknaden.  
 
Direkt etablering i form av dotterbolag, förvärvat eller nystartat, är den vanligaste 
etableringsformen. Även indirekta etableringsformer förekommer och i det fallet det 
gäller försäljningskontor återfinns dessa i form av helägda dotterbolag.  
 
Resultaten från enkätintervjun skiljer sig inte märkbart från den undersökning som 
Nilsson gjort på svenska företag som etablerat sig i Petersburgsområdet i Ryssland. 
Nilssons undersökning visar också att lönekostnaderna spelar liten roll som orsak till 
etablering utan att det istället är storleken på den ryska marknaden som är bidragande 
även om detta skiljer sig åt beroende på om det är ett tillverkande eller säljande 
företag. Den vanligaste etableringsformen i Ryssland är helägda dotterbolag.159 
 

                                        
159 Nilsson, (1998), s. 2 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Föreliggande uppsats har undersökt svensknoterade företags exponering mot och 
etablering i Polen. När det gäller metodiska överväganden utgår uppsatsen från 
kvantitativ forskningsansats och en explorativ undersökning. Undersökningen sker 
beträffande exponering utifrån årsredovisningar som källmaterial. Polen nämns inte så 
ofta i årsredovisningar varför det som anges om Polen oftast återges.  
 
Undersökningen har gett vid handen att den svenska exporten mot Polen är växande 
men att exponeringen mot Polen fortfarande för de flesta OMX-företagen är låg till 
växande. OMX-index i sig har en låg men med tonvikt på växande exponering mot Polen. 
Polen utgör en mindre betydelsefull marknad för de flesta företagen där både 
omsättningen av den totala omsättningen, antalet anställda per totalt antal anställda 
och antal helägda dotterbolag per totalt antal ger låga kvoter.  
 
Detta kan tolkas mot bakgrund av de teorier om etablering som presenterades. De 
flesta OMX-företag har redan omfattande erfarenheter av etablering och etablering 
utomlands varför det kan tyckas naturligt att företagen ger sig in på den polska 
marknaden genom stora initiala investeringar och satsningar. Detta har företagen inte 
gjort utan istället har de valt, vilket är intrycket av årsredovisningarna, att successivt 
exponera sig mot Polen.  
 
Att exponeringen på den polska marknaden sker successivt beror antagligen på att den 
polska marknadsekonomin är ung. Den polska ekononomin är en transitionsekonomi, 
på väg från ett ekonomiskt system, plan-, till ett annat, marknadsekonomi. De flesta 
företag har små erfarenheter av att exponera sig i en tranistionsekonomi varför 
företagen går försiktigt fram. Mer forskning krävs dock på denna punkt.  
 
Den polska ekonomin står inför en hel del problem. Hög arbetslöshet, 
budgetunderskott, stor jordbrukssektor, avstannade privatiseringar, stora framgångar 
för EU-fientliga partier samt låg tillväxt är faktorer som påverkar efterfrågan på varor 
och tjänster, som äventyrar det polska EU inträdet och som gör lockelserna att exponera 
och etablera sig i Polen mindre i och med att riskerna ökar. Riskerna bör företagen 
upplysa sina intressenter om i framför allt årsredovisningen, som är den viktigaste 
informationen ett företag ger ut. Få företag har explicit i sina årsredovisningar lyft de 
problem som Polen står inför i någon större utsträckning. De flesta företag har en 
positiv bild av landet utan att utförligare nämna riskerna med att ha en verksamhet i 
landet.  
 
De flesta årsredovisningar som har utnyttjats har varit på engelska, utifrån 
internationella redovisningsstandarder. Det finns en sak som slår den läsare som tar del 
både av den svenska och engelska årsredovisningen och det är att de på engelska 
avfattade årsredovisningarna oftast utförligare beskriver exponeringen mot Polen. Detta 
kan bero på att de större och flesta investerarna idag föredrar den engelska versionen 
framför den svenska, säkert av den enkla anledningen att svenskkunskaper saknas hos 
de större investerarna.  
 
En annan sak som kan noteras är att ju större företaget är sett till omsättning, desto 
mindre finns redovisat specifikt om Polen. I de stora företagens årsredovisningar, Nokia, 
Ericsson, Pharmacia Upjohn och ABB förekommer mycket lite information om Polen 
medan de mindre företagen utförligare diskuterar exponeringen mot Polen.  
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De företag som framför allt har exponering mot Polen är företag verksamma inom 
telekommunikations-, industri- och finansbranschen. Flera av de svenska bankerna har 
en växande etablering och teleoperatörerna med framför allt Tele2 satsar offensivt på 
den polska marknaden.  
 
Vid valet av etableringsform är det framför allt externa faktorer som storleken på den 
polska marknaden som har betydelse. Mindre betydelse har det faktum att 
lönekostnaderna är mindre i Polen än exempelvis Sverige. OMX-företagen är också av 
den storleken att de oftast har finansiella möjligheter att etablera dotterbolag på den 
polska marknaden, vilket ökar kontrollen men också riskerna. Dotterbolag, antingen 
egenstartade eller genom förvärv, är den vanligaste etableringsformen. Att etablera sig 
är en större risk än att etablera sig indirekt. Detta stämmer också in på den bild av 
svenska företags etablering i Ryssland som Nilsson ger men också vad gäller de länder, 
Tyskland, Frankrike och Tunisien, som ingår Bergkvist och Leanders undersökning.  
 
Undersökningen har gett en god bild av OMX-företagens exponering mot Polen och val 
av etableringsform. Den har också uppdagat att riskerna att exponera sig mot enskilda 
länder, framför allt riskförknippade emerging markets, inte alltid behandlas i 
årsredovisningarna. Därför är årsredovisningarna endast ett inte lämpligt 
informationsmaterial att fatta beslut utifrån vid bedömandet av svensknoterade 
företags risktagande på tillväxtmarknader. I fallet Polen hänger det givetvis också ihop 
med att Polen utgör en försvinnande liten del av OMX-företagens totala omsättning.  
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BILAGA A 
 
Svensknoterade företags exponering mot och etablering i Polen 
 
Jag heter Stefan Hellman och studerar c-kursen i företagsekonomi vid Högskolan 
Trollhättan-Uddevalla. Just nu skriver jag min c-uppsats som handlar om OMX-
företagens exponering mot och etablering i Polen.  
 
Jag har valt att studera årsredovisningar samt använda mig av en enkät när det gäller 
att insamla material och hoppas nu att ni tar er tid att svara på några frågor om er 
verksamhet i Polen.  
 
Det vore tacksamt om ni kunde svara på denna enkät senast den 5 december 2002. 
Har ni frågor, eller vill ta del av det färdiga resultatet, går det bra att höra av sig: 
 
stefan.hellman@skola.mellerud.se 
Stefan Hellman 
Postgatan 13 
464 30 MELLERUD 
070-24 26 302 

mailto:Stefan.hellman@skola.mellerud.se
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Enkät 
 
Företagets namn: 
Kontaktperson: 
 
1. Är företaget exponerat mot Polen (anställda, handel, verksamhet i landet etc)? 
 
 
2. Vilken etableringsform har ni valt (välj en eller flera av följande) och varför?  
 
Dotterbolag, Joint Venture, Företagsförvärv, Filial, Direkt export, Handelshus, 
Försäljningskontor, Kommissionär, Distributionsföretag, Licens, Franchising 
 
 
 
3. Vilka är orsakerna till att ni etablerade er i Polen? 
 
 
 
 
 

Tack för er medverkan,  
Stefan Hellman 

  


