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Förord 
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Abstract 
 
Värmland as a region with high potential for business development has been recognized 
well outside Swedish boarders. This potential has also been recognized by Dutch firms 
resulting in strong business connections and investment. The only recently established 
Dutch Chamber of Commerce in Värmland exists to promote trade and function as a 
network platform for all stakeholders with interests in both Värmland and the 
Netherlands. At the same time a growing crowd of Dutch immigrants have resulted in 
numerous small businesses being established by immigrant entrepreneurs across the 
region.  
 
Semi-structured interviews were conducted with seven Dutch entrepreneurs in different 
parts of Värmland in order to understand their views on networks and the establishment 
process undertaken, when moving and starting up business in Värmland. And 
furthermore to understand what part the Dutch Chamber of Commerce in Värmland can 
take within these entrepreneurs’ networks. A view of entrepreneurs as embedded in a 
wider social setting was applied to clarify how the entrepreneur in the establishment 
process is affected by structures in society, aspects of culture and earlier experience, and 
how network relations serve as a foundation for the process.  
  
The results of the study indicate that immigrant entrepreneurs experience difficulties in 
the establishment process. The main difficulty is language and to get the right network 
connections in order to receive practical help.  These problems and needs indicate that 
there is a role for the Dutch Chamber of Commerce and it should focus on building a 
network platform that can offer direct connections to practical support functions.   

 
 



Sammanfattning 
 
Regionen Värmlands potential för framtida företagande har fått uppmärksamhet även 
utanför Sveriges gränser. Denna potential har upptäckts av nederländska företag, vilket 
har resulterat i starka affärsförbindelser och investeringar. Den nyligen etablerade The 
Dutch Chamber of Commerce i Värmland finns till för att främja handeln, samt fungera 
som en nätverksplattform för alla aktörer med intressen i både Värmland och 
Nederländerna. Samtidigt har ett stigande antal nyinflyttade nederländare resulterat i att 
åtskilliga småföretag startats av immigrerade nederländska entreprenörer i regionen.  
 
Undersökningen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och det var 
sammanlagt sju nederländska entreprenörer i olika delar av Värmland som intervjuades. 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i de immigrerade entreprenörernas syn på 
nätverk och klargöra den etableringsprocess som de går igenom när de bryter upp livet i 
hemlandet och startar upp företag i Värmland. Detta undersöks i avsikt att kunna se var 
The Dutch Chamber of Commerce kan hitta sin roll på den värmländska marknaden. En 
syn på entreprenören som inbäddad i en större social miljö presenteras för att förtydliga 
hur entreprenören i etableringsprocessen påverkas av strukturer i samhället, kulturella 
faktorer och tidigare erfarenheter, samt hur nätverksrelationer fungerar som grund i 
processen.      
 
Undersökningens resultat visar att de immigrerade entreprenörerna upplever en viss 
problematik kring etableringen av deras företag. De förklarar att det allra svåraste är det 
svenska språket samt att få rätt sorts nätverksrelationer för att kunna få praktisk hjälp. 
Dessa problem och behovsområden visar att det finns en roll för The Dutch Chamber of 
Commerce och att denna bör fokusera på att bygga en nätverksplattform som kan erbjuda 
direkta kontakter för praktisk hjälp samt anpassade tjänster, exempelvis skräddarsydda 
utbildningslösningar.  
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1 Inledning och undersökningsfrågor 
I detta första kapitel beskriver vi bakgrunden till undersökningen och redogör för studiens syfte, 
frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts. En översikt över resterande kapitel i uppsatsen ges 
också. 
 
1.1 Inledning 
2006 utsågs Värmland till ”Winner of FDI (Foreign Direct Investment) European Region 
of the Future for Scandinavia 2006/07” (Foreign Direct Investment Magazine 2006). 
Detta vittnar om den potential för företagande som finns i länet. Denna potential har 
även uppmärksammats av Nederländerna med vilken kontakterna har ökat i rask takt de 
senaste åren. Nederländerna rankas på tredje plats när det gäller länder som äger företag i 
Värmland och därtill kommer de företag som startats av nederländare som flyttat till 
landet1. Denna uppsats handlar om olika aspekter av den process invandrade 
nederländska entreprenörer genomgår vid start och drift av eget företag i Sverige. 
 
Närheten till Nederländerna och båda länders medlemskap i EU har bidragit till att det 
under senare år har skett en betydande invandring av nederländare till Värmland. 
Högutbildade höginkomsttagare i arbetsför ålder flyttar till Värmland för att komma ifrån 
hög befolkningstäthet, integrationsproblem och miljöförstöring, men även för att den 
värmländska mentaliteten och tystnaden lockar, samt för barnens skull. Flera av 
invandrarna har valt entreprenörskapets bana och startat småföretag i samband med 
flytten (Andersen & Engström 2005; Swedenabroad 2008).   
 
För att underlätta och stärka handelssamarbetet mellan länderna finns The Dutch 
Chamber of Commerce2 (Nederländska Handelskammaren) representerad med 
avdelningar i sju regioner i Sverige, däribland Värmland, och två avdelningar i 
Nederländerna. TDC startades år 2007 som svar på önskemål om en bättre 
nätverksplattform för aktörer som är engagerade i Nederländerna och Sverige. TDCs 
huvuduppgift är att gynna, stimulera och främja det nederländska förtagandets alla former 
och enheter i Sverige (The Dutch Chamber of Commerce 2008). I nuläget sker allt arbete 
inom organisationen på en frivillig basis, men allteftersom organisationen växer är planen 
att använda konsulter för att ge medlemmarna bästa möjliga service3.  
 
Flera aktörer inom kommuner i Värmland har även betonat vikten av att arbeta aktivt 
med att integrera inflyttade företagare i nätverk och företagskulturen i Värmland 
(Andersen & Engström 2005). De inflyttade entreprenörernas tankar om nätverk är 

                                                 
1 Dokument av INVA, e-post från TDC  2008-11-03 
2 Hädanefter kommer The Dutch Chamber of Commerce förkortas TDC.  
3 Broschyr från TDC. 2008-11-12 

5 
 



därför intressant att undersöka. Det ger en vetskap om hur integrationen mellan parter 
kan se ut samt hur en eventuell nätverksplattform kan se ut.  
 
Nätverk är viktiga för företag eftersom de är grunden för företagets resurstillgångar, vilket 
också forskare tagit fasta på och ämnet har därför fått större utrymme. I Europa har 
forskningen inom entreprenörskap och småföretag kretsat i huvudsak kring fyra områden 
där nätverk är en del utöver internationalisering, start-ups, och innovation/teknologi 
överföring (Hermann & Lindström 1998; Lechner & Dowling 2003). Men även i övriga 
västvärlden har studier genomförts (Reese & Aldrich 1995). I denna uppsats berörs 
specifikt en nationalitets entreprenörskap i ett land som inte är deras ursprungliga 
hemland. Det är inte en internationaliseringsprocess av ett redan existerande företag som 
sker, utan ett frivilligt uppbrott från livet i hemlandet och övergången till ett eget företag i 
Värmland som är fokus här.  
 
Flytten och startandet av ett helt nytt företag innebär att entreprenören börjar om och 
måste bygga upp nya nätverk. Det är speciellt intressant att se vilka behov de inflyttande 
entreprenörerna har eftersom de har andra förutsättningar för företagande och utveckling 
än inhemska entreprenörer. Entreprenörerna är inbäddade i världssamhället, men också 
deras ursprungliga och nya samhälle med dets nätverk (Kloosterman & Rath 2001). Både 
socialt och affärsmässigt krävs kontakter och eftersom de står utan den baskunskap om 
det svenska samhället som den svenske entreprenören har med sig naturligt finns ett 
behov av hjälp och stöd. Dessa behov måste på något vis tillgodoses för att de skall kunna 
bidra till den svenska företagsvärlden. Hur kan de få det stöd de behöver? För att förstå 
vikten av en nätverksplattform för dessa inflyttade entreprenörer undersöks därför de 
nederländska entreprenörernas uppfattningar om den etableringsprocess de genomgått.  
 

1.2 Syfte och Frågeställningar  
Som vi förklarat i inledningen är de inflyttade nederländska entreprenörerna intressanta 
för TDC eftersom de bidrar till utvecklingen i Värmland. Undersökningens syfte är att få 
fram de nederländska småföretagarnas syn på nätverk och klargöra den process de går 
igenom från att bryta upp livet i hemlandet till att starta upp eget företag i Värmland. 
Detta sker i avsikt att se var TDC kan hitta sin roll på den värmländska marknaden. 
 
För att få ytterligare klarhet i hur denna roll kan se ut undersöker vi vilka faktorer 
entreprenörerna ser som speciellt problematiska, samt hur de förhåller sig till nätverk och 
nätverkande. Sammanfattningsvis kan detta uttryckas genom följande frågor:  

 Hur uppfattar de nederländska entreprenörerna etableringsprocessen? 
 Vilka faktorer ser de immigrerade entreprenörerna som speciellt problematiska vid 
etableringen i Värmland? 

 Hur förhåller sig de immigrerade entreprenörerna till nätverk och nätverkande? 
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 Vilken roll kan The Dutch Chamber of Commerce ha på den Värmländska 
marknaden?  

 
1.3 Avgränsningar  
Som syftet beskriver är det entreprenörernas kontakter och stödbehov som är intressant och vi 
kommer därför att avgränsa oss till att inte titta på finansieringsdelen, alltså inte på hur de 
finansierat sin start-up.  

 
1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer att vara disponerad på följande vis:  
 
► Kap. 2. Metod.  
Kapitlet beskriver hur undersökningen har gått tillväga, orsakerna till varför specifika val 
har gjorts och hur datainsamling har skett och bearbetats. I slutet av kapitlet diskuteras 
även undersökningens trovärdighet.  
 
► Kap. 3. Teori.  
Detta kapitel kommer att behandla tidigare forskning inom områden som är relevant för 
vår undersökning. Vi berör exempelvis ämnen som entreprenörskap och nätverk med ett 
ytterligare fokus på immigrerade entreprenörer. I slutet av kapitlet kommer vi att 
presentera en analysmodell som baseras på den teoretiska ramen som även ligger till 
grund för undersökningens resultatdiskussion.  
 
► Kap. 4. Resultat & Diskussion.  
Inledningsvis presenteras varje intervjuad entreprenör som varit med i undersökningen. 
Därefter diskuteras och analyseras resultaten från undersökningen med utgångspunkt i vår 
analysmodell. 
 
►Kap. 5. Slutsats.  
Slutsatser från studien presenteras i relation till frågeställningarna från inledningskapitlet, 
däribland riktlinjer för hur The Dutch Chamber of Commerce i Värmland skulle kunna 
hitta sin roll på den värmländska marknaden.  
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2 Metod  
Metodkapitlet beskriver hur undersökningen har gått till. Vi förklarar även orsakerna till varför just 
semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling och utöver detta beskriver vi hur 
analysen av resultaten gjorts. Till sist diskuteras även studiens trovärdighet. 
 
För att kunna få en insikt i hur de immigrerade nederländska entreprenörerna går igenom 
etableringsprocessen, vilken syn de har på nätverk och nätverkande samt hur kulturella 
faktorer påverkar entreprenören, har vi valt en kvalitativ ansats. Vi är inte ute efter att 
kunna göra generaliseringar till hela Sverige utan enbart se på erfarenheter från Värmland. 
Som Jacobsen (2002) påpekar är både en kvalitativ och kvantitativ ansats möjlig att 
använda sig utav i undersökningssammanhang, men de lämpar sig för att belysa skilda 
frågor och problemställningar. Vi har valt den kvalitativa ansatsen, då vårt huvudsakliga 
mål är att få fram nyanser, information och få en helhetsförståelse kring hur dessa 
nederländska entreprenörer uppfattar sin verklighet, d.v.s. de strukturer som de står i 
centrum av och de unika upplevelser de har i egenskap av invandrade entreprenörer, 
vilket är svårt att få fram med en kvantitativ ansats (Bryman et al. 2005). Detta för att man 
i en kvantitativ ansats ser till det specifika i ett sammanhang och inte helhetsförståelsen 
(Christensen et al.1998). Som vi redogjort ovan vill vi få fram nya och oförutsedda 
aspekter med vår undersökning och enligt Jacobson (1993) är då en kvalitativ metodansats 
relevant att använda sig utav. Den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod 
möjliggör mer flexibilitet och tillåter intervjuaren att följa respondenternas svar och 
fokusera på områden som upptar intervjupersonen och därigenom få fram nyanser 
genom detaljerade svar, vilket även är det vi eftersöker (Bryman 2002).  
 
Vi bad respondenterna redogöra för hur de burit sig åt och vilka steg de tog från idéns 
födelse till att de är etablerade företagare i Sverige. Därefter bad vi dem berätta om hur de 
upplevt dessa steg, vilka hinder de stött på, vad som varit bra/svårt etc. Eftersom 
strukturen på intervjuerna var relativt öppen så resulterade det i att personerna kunde 
berätta längre och ta upp saker som var viktiga för dem. Men samtidigt fanns ämnen som 
skulle behandlas i alla intervjuer. Detta medförde att undersökningen har en art 
tvärsnittsdesign baserad på kvalitativ ansats där data samlas från fler än en människa men 
ändå kan jämföras vid analys (Bryman 2002). Genom att använda oss utav semi- 
strukturerade intervjuer får vi en flexibel intervjuprocess med möjlighet att få fram en mer 
djupare dialog med respondenterna (Bryman 2002). Detta anser vi passa undersökningens 
huvudsakliga mål som var att få fram entreprenörernas upplevelser, tankar, funderingar, 
behov och önskemål kring den process de gått igenom.  
 
2.1 Urval 
För att få en uppfattning om hur invandrade nederländska entreprenörer upplever 
uppstartandet av företag i Värmland så valdes små entreprenörsföretag med 1-9 anställda. 
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Per EU definition är detta mikroföretag och de ingår under termen SMF (små och 
medelstora företag, samt mikroföretag), den engelska termen för det samma är SME 
(small and medium sized enterprises). För att företag skall klassas som SMF är de 
fristående företag eller företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag 
har färre än 250 anställda, har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller 
har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år (Nutek 2008). Den 
faktiska storleken på företag som undersökts i den litteratur vi använt oss av har varierat 
om den alls varit definierad. Vi har angripit denna problematik genom att vi i denna 
uppsats använder termen småföretagare till att täckas av SMF definitionen och därmed är 
mikroföretagen inkluderade.  
 
För att hitta de nederländska entreprenörerna gjordes en sammanställning av tre olika 
listor över nederländska företag i Värmland. Två av listorna har vi fått av INVA (Invest in 
Värmland Agency) och en lista med potentiella kunder från TDC. Listorna 
kompletterades med ytterligare företag som uppdagats vid sökning i olika medier 
(internet, tidning, etc.). Därefter sorterades företagen efter bransch och utifrån denna lista 
valdes 25 företag ut med geografisk spridning i både länet och branschtillhörighet. För att 
få mer aktuell information samt för att undvika att respondenterna glömt alltför mycket 
av processen valdes företag som är relativt nya på marknaden. Detta är vad Bryman 
(2002) kallar ett ändamålsenligt urval, vilket gjordes för att täcka in erfarenheter från fler 
kommuner och även för att se om det finns olika erfarenheter i de olika 
branschtillhörigheterna. För att få svar på vår problemställning behövde vi intervjua fler 
än en person, men tillgänglig tid begränsade storleken på studien. Därför valde vi att följa 
Kvales (1997) riktlinje om 15±10 intervjuer, vilket medförde att sju olika företag i 
Värmlands län intervjuades.   
 
2.2 Bortfall 
Inte alla nya företag överlever på marknaden, vilket visade sig genom att några av de 
företag som vi ringde till var nedlagda. Andra avböjde medverkan, men totalt sade sig åtta 
entreprenörer vilja ställa upp på en intervju. En av de bokade intervjuerna avböjdes senare 
av entreprenören som uppgav tidsbrist på grund av uppbyggande av webbplats som 
orsak. Denna intervju ersattes istället senare av en annan entreprenör, då en av 
intervjupersonerna berättat om denne entreprenören (även kallat snöbollsurval, Bryman 
& Bell 2007). Detta företag fanns inte med på den lista vi utgått från vid första urvalet och 
vi ansåg det därför vara extra intressant att intervjua entreprenören i fråga. En av de andra 
kontaktade företagen bad att vi skulle återkomma till dem senare i veckan för att boka tid 
och sade sig vilja medverka, men vid senare kontaktförsök var numret avslutat och vi fick 
inte respons vi e-post heller. I gruppen med intervjupersoner fanns fem av Värmlands 16 
kommuner representerade inom branscherna turism och handel. På grund utav bortfallet i 
urvalet resulterade det i att majoriteten (fem av de sju företagen) bestod av företag inom 
turismbranschen.  

9 
 

http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212%20081225


2.3 Undersökningen 
Ett introduktionsbrev (bilaga 1) skickades ut till deltagarna (alla utom den sista intervjun 
som genomfördes ad hoc) innan intervjuerna genomfördes dels för att förbereda dem på 
temat och få dem att börja tänka tillbaka på den procedur de genomgått och dels för att 
de skulle ha en chans att avböja om de inte samtyckte med undersökningens inriktning 
(Kvale 1997). 
 
En intervjuguide (bilaga 2) utarbetades med utgångspunkt i olika ämnesområden av 
intresse för undersökningen, exempelvis entreprenörskap och nätverk. Vi ville även ta 
med teman från reflektioner som kommit upp i diskussioner med handledare för att se 
vilka meningar som fanns hos respondenterna kring dessa, exempelvis medvetenheten 
kring TDC. Guiden innehöll ett antal öppna frågor till varje ämne, så som frågan ”Hur 
kom ni på idén att starta företag i Sverige?”. Avsikten var att låta intervjupersonen själv 
utforma svaren och berätta utifrån dennes egen uppfattning.  
 
Kvale (1997) påpekar att varje fråga kan bedömas både tematiskt och dynamisk eftersom 
de tematiskt relateras till ämnet för intervjun, medan de dynamiskt beaktar det 
mellanmänskliga förhållandet i intervjun. I tillägg till de tematiskt ordnade frågorna som 
följdes under intervjuerna tilläts även följdfrågor knutna till mottagna svar ställas. Det 
lämnades utrymme för hoppande mellan frågor för att kunna följa intervjupersonens 
tankegång för att få fram ytterligare information, men även skapa ett bra klimat för 
samtalet (Bryman 2002; Kvale 1997). Eftersom den språkliga nivån varit olika och även 
engelska använts vid intervjuerna användes det av vad Kvale (1997) kallar tolkande frågor 
för att säkerställa rätt förståelse av svaren.  
 

2.3.1 Undersökningens tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes hemma hos, eller på den intervjuades arbetsplats (det privata 
boendet fanns dock oftast i anslutning till arbetsplatsen). Detta gjordes för att 
intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade, samt möjliggöra anpassbarhet eftersom 
de intervjuade är egenföretagare och i annat fall skulle ha svårt att ”komma ifrån” för att 
ställa upp på en intervju. Att träffas på intervjupersonens arena gav, som Bryman (2002) 
påpekar är viktigt, en möjlighet att lära känna miljön personen agerar i, samt få en bild av 
intervjupersonen och dennes situation. Mötet underlättade även vid språkbrister då 
kroppsspråk kunde illustrera, papper med beskrivningar kunde visas, etc. Att intervjuerna 
genomfördes på plats var samtidigt i viss mån negativt då avbrott och andra störmoment 
kom in i bilden. I tre av intervjuerna fanns två intervjupersoner som driver företaget 
tillsammans, i de andra intervjuerna deltog en person.  
 
Intervjuerna spelades in i samförstånd med intervjupersonerna. Vid intervjutillfället deltog 
vi båda intervjuare och tog även anteckningar. Genom att båda två var intervjuare ville vi 
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skapa en öppen känsla i samtalet, samt undvika den något konstlade känsla som kan 
uppstå när en person bara sitter tyst och antecknar (tar intervjupersonens 
uppmärksamhet). En ytterligare fördel är också att båda lyssnar och försöker förstå 
språket och innehållet i svaret, samt kan bidra med följdfrågor. Genom att konsekvent 
vara två ville vi undvika skillnader i utfall som annars kan bero på olika undersökare. Varje 
intervju tog drygt en timme. 
 

2.3.2 Bearbetning av materialet 
Transkribering gjordes av de inspelade intervjuerna för att finnas tillgänglig för vårt eget 
analysarbete, samt öka tilltron till undersökningen genom verklighetsbaserade citat. Att gå 
igenom och skriva ut intervjuerna hjälper oss att undvika eventuell försköning i minnet av 
det som sagts, samt upptäcka fler detaljer i utsagorna (Bryman & Bell 2007). 
Transkriberingarna finns inte bifogat i uppsatsen, utan tillgång till dessa sker efter kontakt 
med författarna.  
 
Enligt Bryman (2002) kan ofta transkriberingar bli ett stort material att arbeta med för 
analys när intervjuer skrivs ut, därför valde vi att enbart skriva ut de delar i intervjun som 
är av vikt för analysarbetet, dvs. prat om exempelvis husdjur uteslöts. Då 
intervjupersonerna inte har svenska som modersmål talades en blandning av engelska och 
svenska för att göra det lättare för de intervjuade både att kunna uttrycka sig och förstå. 
Vid transkribering skrevs orden ut på det språk som användes, vilket medför att både 
engelska och svenska kan förekomma i citaten som presenteras i kapitel 4. Utskrifterna 
har anonymiserats för att utsagor från intervjupersonerna på intet vis skall ligga dem till 
last i varken privata eller företagsmässiga sammanhang då utskrifterna publiceras på 
webben och därigenom är tillgängliga för många människor (Kvale 1997). 
 

2.3.3 Analys av undersökningen  
I denna undersökning har vi använt redan existerande terminologi och teori från olika 
ämneskategorier så som entreprenörskap, nätverk och kulturella faktorer. Innan vi 
genomförde undersökningen samlade vi in material från artiklar i tidskrifter, läroböcker, 
tidningsartiklar och övriga källor för att sedan läsa in oss på ämnet och få en teoretisk 
grund att stå på. Kontinuerligt diskuterades och antecknades intressanta utsagor mellan 
varje intervjubesök och kompletterande undersökning av teori gjordes.  
 
Efter att datainsamlingen var fullgjord gick vi genom transkriberingarna enskilt och 
markerade utsagor som var av intresse för undersökningens frågor och syfte, samt 
noterade kategorier av utsagor som stått ut som viktiga för respondenterna. 
Markeringarna jämfördes och sorterades i klasser som tog upp upplevelser och åsikter i 
relation till knutpunkter i den teoretiska analysmodellen (kap 3, fig.2). Resultatet från detta 
arbete presenteras i kapitel 4. Som Bryman och Bell (2005) påpekar finns en risk att för 
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mycket kodning splittrar upp sammanhanget där textstycket hämtats från och vi har 
därför tillåtit visst inslag av narrativ analys för att få fram en mer nyanserad bild.  Den 
narrativa analysen användes eftersom respondenterna beskrivit livsepisoder och 
sammanhang mellan dessa (Bryman & Bell 2005). Vi har inte valt att följa fenomenet 
nederländska entreprenörer utifrån ett livscykelperspektiv eftersom detta inte var studiens 
intresse. Däremot beskriver vi den process som flytten och entreprenörskapet innebär 
och i detta sammanhang anser vi en typ narrativ analys vara ändamålsenligt, eftersom den 
tillåter oss se på det samband mellan händelser och sammanhang som personen berättar 
om.  
 
I texten citeras respondenterna enligt intervjuutskrifterna och vår tolkning av utsagan står 
i anslutning, detta för att läsaren ska ha en möjlighet att själv avgöra om tolkningen är 
relevant och även göra upp sin egen mening om innehållet. Citaten återges i kursiv text 
inom citattecken och har valts ut eftersom de illustrerat ämnet särskilt väl.  
 
2.4 Trovärdighet  
För studier med kvantitativ ansats, och ibland kvalitativ, används ofta termerna reliabilitet 
och validitet för att avgöra kvaliteten på gjord undersökning. Validitet handlar då om 
huruvida man har ”mätt det man avsett att mäta” och reliabilitet avser huruvida det skulle 
vara möjligt att genomföra studien igen med samma resultat. Det har dock diskuterats 
huruvida dessa termer är passande även för kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell 
2005). Vi har utgått från Bryman och Bells (2005) beskrivning av Guba och Lincolns 
alternativ för bedömning av trovärdighet för kvalitativa studier. Detta inkluderar de fyra 
kategorierna: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
bekräfta.  
 
Tillförlitlighet motsvarar det som kallas intern validitet, dvs. om de slutsatser som genererats 
från studien hänger ihop, exempelvis om vi kan vara säkra på att en faktor orsakar en 
annan så som vi påstått (Bryman & Bell 2005). Vi har i intervjuerna ställt följdfrågor för 
att säkerställa att vi tolkat svaren från respondenterna riktigt. Vi har använt flera 
respondenter än en vilket gjorde att vi fick bekräftelse eller motstridiga svar som 
nyanserat analysens tolkningsmöjligheter. Eftersom vi är två som gjort undersökningen 
bidrog vi båda med varsin åsikt och har på det sättet kunnat kontrollera varandras 
tolkningar. I tillägg har vi följt riktlinjer som finns för uppsatsskrivande och även haft 
hjälp av en mer erfaren handledare vid oklarheter. 
  
Överförbarhet motsvaras av det som kallas extern validitet, dvs. Om de resultat vi fått i 
undersökningen kan generaliseras till att gälla i någon annan situation vid ett annat tillfälle 
(Bryman & Bell 2005). Undersökningens avsikt var inte att kunna generalisera till en 
större population i en annan situation. Men förhoppningen är att det urval som gjorts 
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varit representativt så att resultaten som vi fått kan gälla även för en ny undersökning på 
immigrerande nederländska entreprenörer som startat ett eget företag i Sverige.  
 
Entreprenörerna som deltog är sådana som det både gått bra för och sådana som fått 
starta nya företag när det första inte överlevde. Det är möjligt att de som valde att inte 
delta i undersökningen faktiskt avböjde för att det inte gått så bra. Vilket är synd eftersom 
det vore intressant att se om dessa då har en annan upplevelse eller andra relationer än de 
som deltog. Det är därför möjligt att en undersökning som även inkluderade dessa 
entreprenörer skulle få resultat som skilde sig från vår undersökning. 
 
Pålitlighet motsvaras i kvantitativ forskning av reliabilitet som beskrivits ovan. Det handlar 
om vikten av att redogöra alla delar av en undersökning så att dessa kan granskas av andra 
och göra det möjligt att genomföra en likadan undersökning igen (Bryman & Bell 2005). I 
uppsatsen presenterar vi en utförlig beskrivning av studiens genomförande, vilket stärker 
pålitligheten för undersökningen. Intervjuguiden finns som bilaga, såväl som 
introduktionsbrevet. Det som skulle skilja sig i en ny studie är därför frågornas 
ordningsföljd och följdfrågornas art eftersom detta beror på intervjuaren och 
respondenten, samt omgivande omständigheter.  
 
För att kunna styrka och bekräfta undersökningen, vilket motsvarar objektivitet, innebär det 
att vi som undersökare strävar efter att hålla personliga värderingar utanför. Vi ska inte 
låta oss inverka på undersökningen, utan att påvisa att arbetet skett i god tro utan 
medveten påverkan (Bryman & Bell 2005). I intervjuerna har vi försökt hålla en neutral 
kommunikation, men utan att minska på samspelet i samtalet. Vi har undvikit att använda 
citat i analysen om de kommit från frågor som kunnat ses som ledande. Vi har i alla lägen 
försökt följa riktlinjerna som beskrivits ovan, men vi är medvetna om att det är i princip 
omöjligt att uppnå total objektivitet oavsett metod som använts eftersom vi trots allt har 
med människor att göra. 
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3 Teoriperspektiv 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning och annan relevant information som berör uppsatsens 
intresseområden, nämligen entreprenörer och nätverk. Vi inleder med att titta på entreprenörskap som 
funktion för att därefter se på entreprenören som individ för att få ökad förståelse för de nederländska 
entreprenörernas behov. Därnäst behandlar vi ämnet nätverk ur entreprenörskapssynpunkt, först genom 
att se på de samhälleliga förutsättningar entreprenören ställs inför i sitt företagande. Därefter ser vi på 
vilka typer relationer nätverk är uppbyggda av och vilken roll detta spelar för företag. Denna ram av 
teoriperspektiv visas sedan summerat i en modell som därefter används vid analys av undersökningens 
resultat. 
 

3.1 Vad är entreprenörskap?  
När vi ser på vad entreprenörskap är så berörs flertal områden. Landstöm (2005) ger oss 
en förklaring om att entreprenörskap idag anses vara ett mångdimensionellt ämne. 
Fenomenet kan studeras ur flera synvinklar där varje disciplin använder sina egna 
koncept, t ex nationalekonomens, sociologens, finansteoretikern, historikens, psykologens 
eller antropologens synvinkel. Det som diskuteras i dagens samhälle är främst hur man ser 
det akademiska intresseområdet entreprenörskap. Det anses finnas två olika alternativ 
enligt Bjerke (2005), nämligen att antingen se entreprenörskap som att utnyttja tillfällen 
och möjligheter. I Värmland har detta visats genom de nederländska entreprenörerna i vår 
studie som tagit tillfället i akt att flytta och starta ett hotell på grund av de (i deras ögon) 
billiga huspriserna i Sverige. Eller det andra alternativet, som berör entreprenörskap som 
något som föder organisationer eller nya affärer (Bjerke 2005; Gartner 1988). Detta har 
visat sig i Värmland genom den mängd nya små nederländska företag som etablerats 
genom att flera känner till de möjligheter som Värmland erbjuder. Bjerke (2005) anser 
dock att det inte är två olika alternativ, utan att dessa två delar kan kombineras till ett 
alternativ, vilket även Davidsson (2003) hävdar. Därmed kan entreprenörskap som 
funktion i samhället ses begreppsmässigt innefatta ”processen där nya affärer kommer fram, 
inklusive hur tillfällen och möjligheter till sådana kommer upp och hur de manifesteras i nya 
organisationer (eller delar därav)” (Bjerke 2005 s.97). Det nederländska entreprenörskapet i 
Värmland uppstår på så vis genom en kombination av att tillfällen och möjligheter 
kommer upp och främjas genomgående i processen, för att sedan visa sig i form av 
nystartade företag. Bakom varje företag står individer: entreprenörerna som ser och tar 
möjligheterna och startar företagen.  
 

3.2 De immigrerade entreprenörerna 
I flera hänseenden har personen, entreprenören, fått uppmärksamhet i forskningen, och 
bland annat har entreprenörer grupperats och setts utifrån om de är immigrerade eller 
inhemska entreprenörer (Kloosterman & Rath 2003). I västvärlden har en 
omstrukturering av ekonomin skett och främjandet av entreprenörskap har fått större 
utrymme i debatten kring arbetsmarknadens utveckling genom den ekonomiska potential 
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som finns i nyföretagande (De Faoite 2003; Engelen 2002; Sveriges ambassad i Haag 
2008). De immigrerade entreprenörerna är dessutom intressanta eftersom de stimulerar 
till ytterligare utbyte mellan länder. På grund av denna potential vidtas åtgärder i flera 
länder för att förenkla för entreprenören, men det är fortfarande möjligt att immigrerade 
entreprenörer omedvetet hålls utestängda (Kloosterman & Rath 2001).  
 
Immigrerade entreprenörer skiljer sig från inhemska entreprenörer genom olika tillgång 
till resurser i form av human-, finansiellt, socialt och kulturellt kapital. Dessa resurser 
inhämtas i entreprenörens nätverk. Men även om invandrade entreprenörer från 
utvecklade länder, så som Nederländerna, kan ha mer av dessa kapital genom 
transnationella nätverk, så står de fortfarande i en situation där de måste acceptera 
marknadens struktur i ett nytt land. Ytterst få kan omforma de möjligheter som bjuds i 
strukturen till att bli något unikt, det blir därför ofta så att det finns några få pionjärer och 
många efterföljare bland immigrerade entreprenörer (Kloosterman & Rath 2001). Hur de 
immigrerade entreprenörerna agerar för att bygga upp nya nätverk och utveckla sina 
resurser i det nya landet kan dels ha att göra med hur de är som personer, vilket vi skall 
förklara närmre längre fram i kapitlet, och dels komma av kulturella effekter och tidigare 
erfarenheter. 
 
Flertalet forskare har poängterat vikten av kulturens effekt på entreprenörskap (Dennis 
2001; Altinay E & Altinay L 2008). Kulturen i Sverige och Nederländerna står varandra 
väldigt nära (Itim International & Geert Hofstede 2008), men det kan finnas skillnader 
som de nederländska entreprenörerna i studien kan göra oss uppmärksammade på. Kultur 
är ett brett ämne och kan bland annat inkludera områden så som religion, språk och 
inställning till utbildning (Altinay E & Altinay L 2008). I denna studie behandlar vi språk 
och synen på förtroende och tillit som kulturella faktorer, vilka inverkar på den 
immigrerade entreprenörens etableringsprocess. 

3.2.1.  Språk 
Kommunikationen har en betydelsefull roll i både den ekonomiska integreringen och 
sociala aspekter (Altinay E. & Altinay L 2008). Det är viktigt att entreprenören kan 
kommunicera på det språk som gäller i värdlandet eftersom det hjälper entreprenören att 
få en god kontakt med kunden och underlättar vid önskad rådgivning och ansökan om 
exempelvis banklån. Altinay E. och Altinay L (2008) redogör för en undersökning där 
resultatet visar att flytande tal i engelska (värdlandet) är en väldigt viktig del för tillväxten 
inom småföretagen. De presenterar en intressant synvinkel, då studien visade att en 
utbildning är viktig, men entreprenören måste samtidigt ha en språklig grund att stå på. 
Kommunikationens fördelar kan med andra ord aldrig ersättas av enbart en bra 
utbildning. Däremot fann de att graden av utbildning har en positiv påverkan på tillväxten 
av små företag eftersom de entreprenörer som har en högre utbildning kan agera på ett 
självsäkert sätt vid vardagliga rutiner i företaget, såsom kundhantering, leverantörer och 
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bankärenden. Trots att det kan finnas kurser för invandrade entreprenörer, så har Collins 
(2003) konstaterat att entreprenörerna måste ha en viss språkkompetens för att kunna 
tillgodogöra sig information om kursernas existens, och på så vis få möjlighet att delta. På 
samma sätt menar Collins (2003) att bristande språkkompetens kan hindra 
entreprenörernas nätverksbyggande eftersom det hindrar kommunikation med kontakter. 
Både Sverige och Nederländerna är medlemmar i EU och delar syn i flera frågor och 
ländernas befolkningar har relativt goda kunskaper i engelska.  

3.2.2 Tillit och förtroende  
Skapande av förtroende i relationer kan ske genom olika processer. Doney et al. (1998) 
förklarar att tillitsskapandet är i varje process ett samspel mellan flera faktorer där bland 
annat personens relation till självet, relationen till auktoriteter, och inställningen till 
risktagande kombineras och relateras till dimensioner i aktörernas nationella kultur. 
Doney et al. (1998) använde Hofstedes kulturella dimensioner för att belysa hur 
inställning till bland annat osäkerhet påverkar hur personer ser på förtroende. 
Nederländerna har högre rank på dimensionen osäkerhetsundvikande än Sverige, vilket 
innebär att Nederländare har starkare tilltro till institutioner och experters utlåtanden 
(Hoecklin 1994 ; Doney et al. 1998). Att entreprenören litar på den information denne får 
från olika håll är viktigt, eftersom informationsstöd enligt Altinay E. och Altinay L (2008) 
påverkar tillväxten av småföretag. De refererar till studier som funnit att immigrerade 
entreprenörer inte har komplett förtroende för information från olika institutioner, som 
exempelvis banker, affärsrådgivare och revisorer, och menar att det istället är det sociala 
nätverket (familjemedlemmar och vänner) som är mer betydelsefullt och 
förtroendegivande vid informationshämtning. De nederländska företagarna i vår studie 
kan hjälpa oss att ytterligare förstå hur dessa immigrerade entreprenörer ser på tillit och 
förtroende i relationer. 

3.2.3 Tidigare erfarenheter  
Tidigare erfarenheter av alla slag formar även de den immigrerade entreprenörens 
utgångspunkt. Studier har visat att individer som haft tidigare erfarenheter av att starta 
upp företag har stora fördelar när de väljer att starta upp ett nytt företag jämfört med 
förstagångsentreprenörerna (Atherton, 2007). Därutöver är det bekräftat att tidigare 
erfarenhet från den bransch, inom vilken entreprenören planerar att starta upp, bidrar till 
att det nystartade företaget får en bättre utveckling (Bosma et al. 2002). Immigrerade 
entreprenörer som har drivit företag i sitt tidigare hemland har därigenom vissa 
erfarenheter som kan användas även i ett nytt land, medan andra erfarenheter inte har 
samma nytta, exempelvis eftersom de möter en ny affärskultur.  
 
Å ena sidan kan de immigrerade nederländska entreprenörerna ses som en grupp med 
utgångspunkt i delade kulturella aspekter, men å andra sidan finns det inom denna grupp 
varje enskild individ med personliga kunskaper och egenskaper som inverkar på deras 
förehavanden i liv och företagande.  
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3.3 Entreprenören som individ 
En del av forskningen om entreprenörer har gjorts på individnivå för att förstå vem 
entreprenören är. Detta är intressant i vår uppsats för att få en förståelse för vilka behov 
entreprenören har och hur dessa kan tillgodoses. Enligt Bjerke (2005) finns det 
entreprenörspotential hos de flesta människor, även om det inte alltid visas utan istället 
ligger ”under ytan” hos individen. Författaren förklarar att kunskapen om entreprenörens 
karaktär har utvecklats sedan 15 – 20 år tillbaka. På den tiden ansågs en entreprenör ha 
egenskaper som: manlig, självständig, hemlighetsfull, ensamvarg och att vara en grundare 
av små företag. Nutidens entreprenör anses ha, till skillnad från dåtidens entreprenörer, 
egenskaper som är följande: kvinnlig/manlig, undersökande, öppen, nätverkare och vara 
en sann entreprenör. Inom entreprenörsforskningen finns dock motsatta synsätt på just 
huruvida entreprenöriella egenskaper är medfödda och därmed bara återfinns hos vissa 
personer, eller ej. De Faoite et al. (2003) förklarar att det finns två skolor, nämligen de 
som menar att entreprenören föds med dessa entreprenöriella egenskaper (”medfödd” 
eng:”born”), och de som i nyare forskning menar att entreprenörskap kan läras (”skapad 
eng: ”made”). Den modernare entreprenörskapsforskningen har därmed funnit att det 
finns ett utrymme för utbildning i entreprenörskap. Utbildning kan då ges inom mer 
funktionella områden som företagsledning och teknisk vidareutveckling, men även för att 
utveckla personliga egenskaper. Wickham (2000) menar istället att det finns olika typer av 
entreprenörer, men att de som lyckats som entreprenörer har visat sig dela vissa drag. 
Han hävdar vidare att det är viktigt att inte särskilja de personliga egenskaperna och de 
karaktärsdrag en individ visar upp i samband med arbete. De förstnämnda är de naturliga 
personlighetskaraktärerna och de sistnämnda är deras inställning till engagemanget, 
intresset och motivation i förhållande till arbete.  
 
Entreprenören har enligt Wickham (2000) en förmåga att vara självständig och har ingen 
person som är ett slags ”överhuvud” som ger direktiv eller uppmuntran. Dessutom sätter 
entreprenören upp interna och krävande mål som byggs upp eftersom entreprenören 
anser sig ständigt kunna prestera ännu bättre. Vidare förklarar Wickham att en bra 
entreprenör alltid söker efter nya utmaningar och därigenom bevisar att han/hon aldrig är 
riktigt nöjd med sin tillvaro. Entreprenören använder sig utav detta missnöje för att vara 
säker på att aldrig bli ordentligt tillfredsställd och uppvisar därigenom en egenskap i form 
av viljan att alltid kunna bli ännu bättre. Wickham poängterar också att entreprenören i 
genomsnitt inte är mer intelligent än andra människor. Det som däremot har kommit 
fram i undersökningar är att entreprenörer ofta är lite äldre och har något bättre 
utbildning än de som är anställda på ett företag (Greve och Salaff 2003).  
 
Entreprenören kan ses som någon som äger, lanserar, styr, och antar risken som drivandet 
av ett företag innebär (Greve & Salaff 2003).  Wickham (2000) förklarar risktagandet 
ytterligare genom att påpeka att en entreprenör lägger ner mycket resurser (både mentalt 
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och fysiskt) för att utveckla sitt nyetablerade företag. De nederländska entreprenörerna 
har tagit ett stort steg i och med sitt val att bryta upp från det liv de haft och de kan 
ytterligare belysa denna egenskap genom sina berättelser. Enligt Delmar (2000) kan 
benägenhet till risktagande hos individen påverka en entreprenörs karriär. Studier har visat 
att viljan till risktagande även beror på entreprenörens ålder, motivation, 
arbetslivserfarenhet och utbildning. Författaren hänvisar till studier av Ray (1986; 1994), 
där resultat visar att en entreprenör är kapabel till att ge upp sin anställningssäkerhet och 
istället ta risken att starta ett eget företag. Entreprenörerna har självförtroendet att kunna 
lyckas.  
 
Det är dock skillnad på varje individs inställning till vad som skall uppnås för att ”lyckas”. 
Enligt Bjerke (2005) finns det två olika slags företag: livsstilsföretag och tillväxtföretag. 
Livsstilsföretag startas upp av entreprenören som har ett speciellt intresse eller kunskap om 
en verksamhet. Avsikten är inte att företaget skall växa, utan önskan är att det skall ge en 
någorlunda förtjänst och vilket sedan ofta övergår till att bli något av en vardag/rutin. Till 
skillnad från livsstilsföretaget skapas Tillväxtföretaget med en önskan om att växa på 
marknaden. Att driva tillväxtföretag kräver exceptionella kvaliteter och engagemang hos 
företagarna (Bjerke 2005). Som vi sett är många av de nederländska småföretagen i 
Värmland drivna av familjer eller vänner som av olika orsaker kommer till länet och 
startar ett företag. Kunskaper om individernas inställning till sitt företag kan på så vis 
belysa behovet av stöd i entreprenörskapsprocessen. 
 
Vi har hittills sett på entreprenörskapet som funktion och på individen som entreprenör 
samt faktorer som hjälper till att forma de behov som immigrerade entreprenörer har. 
Som vi även nämnt i inledningen ligger bakgrunden till behovet av en nätverksplattform 
för dessa företagare i det faktum att företag behöver nätverk för att kunna verka och växa. 
Entreprenören är själv utgångspunkten för hur detta nätverksbyggande utvecklas och det 
hela grundas i hur entreprenören själv ser på relationer med andra. Nedan diskuteras 
principer om hur människor förhåller sig till relationsbyggande vilket belyser generella 
behov och möjliga problemområden som kan uppstå även för immigrerade entreprenörer.     

3.3.1 Människan och nätverket 
Människor bygger ständigt samspel och relationer med varandra. Det finns en naturlig 
drivkraft och behov av att skapa relationer som bidrar till den gemensamma nyttan. 
Föregående två meningar beskriver den första av fem nätverksprinciper som Alm (1996) 
redogör för. Den andra principen bygger på de förväntningar man har på andra personer 
och innebär att de förväntningar vi har på andra människor ofta blir det som upplevs. Om 
man ser andra människor som resurser resulterar det i att det gemensamma samspelet blir 
resurser. Den tredje principen säger att individen söker sig till den likasinnade människan 
med liknande bakgrund för att bygga relationer med varandra. Denna egenskap hos 
människan kan dock förhindra samarbeten över gränser eftersom vi söker oss till andra 
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med liknande kulturell bakgrund istället. Beteendet kan även hindra multifunktionella 
samarbeten, men som tur är finns det människor som har förmågan att länka samman 
olika slags individer, vilket gör vidgade samarbeten möjliga. Davis et al. (2006) förklarar 
att denna benägenhet att söka sig till likasinnade kan minska mångfalden i företagarens 
nätverk, helt enkelt eftersom samma människor möts fastän på olika platser. Den fjärde 
principen handlar om hur upprepning av samspel uppmuntrar ett samarbete. Alm (1996) 
styrker sin teori genom att förklara att genom starka relationer kommer människor 
närmare varandra. Det innebär att man bidrar till relationen med ökat samspel. Detta kan 
även understödjas genom att organisationen sätter upp mål som talar för samarbete 
istället för konkurrens. Den femte och sista principen handlar om att ”världen är liten”. 
Alm (1996) förklarar att genom kontakter i ett snabbt växande nätverk uppfattas världen 
som liten. De nederländska entreprenörernas behov av nätverksbyggande stöd kan belysas 
genom kunskaper om hur dessa principer följts, exempelvis hur de förhåller sig till 
kontakten med andra nederländare i området eller andra immigrerade företagare. De ovan 
beskrivna principerna beskriver människans relationsskapande generellt, men nätverk kan 
även ses ur entreprenörens syn, hur de som företagare ser på nätverk och vad de 
förväntar sig få ut av relationerna. 
 
3.4 Nätverk som verktyg  
Entreprenörer behöver information, kunskap, kapital och arbetskraft för att kunna starta 
ett eget företag. En del av dessa resurser har entreprenören skapat själv, men han/hon har 
även fått kompletterande resurser från sina kontakter. Denna sorts utbyte från kontakter 
som är till fördel för företaget kallas socialt kapital och är kärnan i entreprenörens nätverk 
(Greve & Salaff 2003). Nätverk och nätverkande är på detta vis verktyg för 
entreprenören. Shaw och Convey (2000) påpekar att trots att mycket forskning har gjorts 
kring nätverk, så råder det brist av litteratur som söker definiera och förklara vad termen 
”nätverk” står för. Men genom att sluta sig till den syn att organisationer är öppna system 
som finns i en större social miljö, vilken vi även i denna uppsats gör, så kan följande 
definition användas: ”…small-firm networks can be defined as the composite of the relationships in 
which small firms are embedded which serve to link or connect small firms to the environments in which 
they exist and conduct their business.” (Shaw & Convey 2000 sid.368). Definitionen innebär att 
de nätverk som småföretag har är sammansättningen av relationerna vilka de är del av, 
och som genom beroendet kopplar företaget till den miljö i vilken de existerar och gör 
affärer. Denna totala samling av relationer kallas sociala nätverk.  
 
Entreprenören i sitt företagande och som person ingår på så vis i större nätverk av 
kontakter som finns av olika orsaker, exempelvis i avsikt att skaffa resurser, kunskap eller 
stöd. De kontakter som entreprenören har i sitt nätverk berör både kontakter inom och 
utanför arbetslivet (Greve & Salaff 2003). Entreprenörens situation innefattar alltså ett 
brett område där kontakter skapas tillsammans med organisationer, kluster och andra 
personer som hjälpt till att starta upp entreprenörens firma (Greve & Salaff 2003). Enligt 
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Bjerke (2005) är nätverket en viktig tillgång hos företaget. Det är så pass viktigt att man 
kan säga att värdet av ett litet företag är dess nätverk. Det finns alltså fler orsaker till 
varför företag väljer att delta i nätverk, men Elo (2005) framhäver att relationen dock 
baseras på att företaget ser någon form av fördelaktighet med att vara med i nätverket, 
nyttan eller förmånen kan då vara av ekonomisk såväl som icke-ekonomisk karaktär.   
 
Forskare har koncentrerat sig på olika inriktningar bland de typer av relationer som 
återfinns i småföretagares nätverk. Shaw och Conway (2000) pekar på speciellt tre grenar 
som visat sig, varav de två första fokuserar på hur små entreprenörsföretag organiserar sig 
för att maximera driften genom att se på tvåsidiga affärsrelationer. Dessa ingår enligt Elo 
(2005) i vad som kallas affärsnätverk, vilket innebär att två eller flera affärsrelationer är 
sammanlänkade till ett nät. Den tredje gruppen av forskare skiljer inte ut personliga 
relationer från de relationer som skapas i företagssituationen. Dessa sociala nätverk har 
man också funnit ha betydelse, både genom sparade pengar och för tidseffektivitet för 
utvecklingen av små företag (Shaw & Conway 2000). För att de nederländska 
entreprenörerna ska kunna stödjas i sitt nätverksbyggande och därigenom styrka 
företagen, vilket är målet för en insats från TDC, är det som synes flera faktorer som kan 
påverka, däribland hur entreprenören själv uppfattar sin position och förhållandet till 
omgivningen. 

3.4.1 Förutsättningar  
Synen att företag är inbäddade i ett större sammanhang av nätverk och miljö visar att 
företag inte agerar isolerat utan anpassar sig och utvecklas med nätverk och miljö (Elo 
2005). Vilka faktorer som inkluderas i detta större sammanhang kan vara olika alltefter 
utgångspunkt, förklarar Elo (2005). I relationer förväntar parterna som nämnt ett utbyte 
från varandra och för entreprenörer innebär detta att även de bidrar till den miljö de är en 
del av. De nederländska entreprenörerna bidrar på så vis till samhället genom möjligheten 
för tillväxt i Värmland, men samtidigt får de ett utbyte genom den struktur av möjligheter 
för kontakter och relationer till företagens nätverk som samhället erbjuder. Kloosterman 
och Rath (2001) har delat upp ”det större sammanhanget” som omger entreprenören i tre 
nivåer som ett sätt att titta på den struktur av förutsättningar som finns för entreprenörer: 
 

1. Nationell nivå: nationen som helhet, bestående inrättningar i samhället, lagar, 
regler och föreskrifter. För invandrade entreprenörer kan detta exempelvis vara att 
det finns trösklar i form av utbildningskrav eller hinder i form av rådande attityder 
i det nya landets samhälle (Kloosterman & Rath 2001). För ett företag kan nivån 
tolkas som en målmarknad, något som inte direkt kan påverkas (Elo 2005). 

2. Regional/urban nivå: inom varje nation finns olika städer och regioner med olika 
förutsättningar och reglemente. I takt med globaliseringen och minskandet av 
handelsbarriärer har det även bildats ett lapptäcke av ekonomiregioner. Invandrade 
entreprenörer kan därför inte alltid överföra de aktiviteter de utfört hemma och 
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fortsätta i den nya socioekonomiska verkligheten i det nya landet, utan måste 
acceptera den nya situationen och den nya platsen (Kloosterman & Rath 2001). 
För ett företag kan denna nivå tolkas som övergripande industri- och 
marknadskonfigurationer i ett land (Elo 2005). 

3. Lokal/grannskaps nivå: Kloosterman och Rath (2001) beskriver detta genom de 
indelningar som ofta finns inom större städer (exempelvis en Chinatown). Inom 
dessa lokalområden råder olika marknadsförutsättningar för potentiella 
entreprenörer, exempelvis kan informella krafter som hindrar nykomlingar att 
starta företag finnas. Men samtidigt kan det på den lokala nivån skapas ett nav för 
nätverk och därmed samlande av resurser. För företaget kan denna nivå tolkas som 
affärsnätverket, alltså den primära konstellationen av leverantörer, partners, 
kunder, etc. (Elo 2005). 
 

Kloosterman och Rath (2001) förklarar att entreprenörerna tar sig igenom olika nivåer 
och stadier för att skapa vägar för kontakter och nätverk vid uppstart av en firma. De 
konstaterar dock att dessa stadier inte alltid är av samma slag, utan även varieras efter 
varje entreprenörs olika möjligheter i form av dennes socioekonomiska bakgrund. 
Nivåerna kan på så vis anpassas att inte bara täcka ett geografiskt område utan även kan 
innebära exempelvis en bransch, eller utgå från ett företag som Elo (2005) gjort och som 
vi visat i nivåerna ovan. Immigrerade entreprenörer och deras sociala inbäddning är på så 
vis ett resultat ifrån konkreta sammanhang av hur marknaden ser ut, de tillfällen som 
bjuds och den enskilde individens bakgrund. Genom att befinna sig i en viss omgivning 
där det på alla de tre ovan nämnda nivåerna erbjuds bra förutsättningar för entreprenören 
att skapa det nätverk som önskas och behövs, kan vissa entreprenörer ha en fördel 
jämfört med entreprenörer i andra omgivningar.  

3.4.2 Resurser i nätverk 
De resurser som förknippas med utbytet i relationer och som är inbäddade i sociala 
nätverk utgör med tiden entreprenörens sociala kapital. Det är det en person investerar i 
en relation som han/hon förväntar sig få någon form av utbyte från. Kapitalet är på så vis 
tillgängligt genom, och samlas via, kontakter i nätverk (Huang & DeSanctis 2005). 
 
Nätverkens egenskaper för med sig flera möjligheter för entreprenören att använda. Den 
första är storlek. Entreprenören kan vidga sitt nätverk för att få fram ytterligare 
information och kunskap från fler kontakter. Den andra egenskapen är position. 
Entreprenörer positionerar sig själva för att få den lättaste/snabbaste informationen 
genom kunniga personer. Till sist är det strukturen på relationen. Ena typen 
relationsstruktur innebär att varje person endast genomför en sorts aktivitet med 
entreprenören och består av endast en och samma sorts relation. Den andra typen 
struktur innefattar däremot flera lager med olika typer aktiviteter och relationsslag som 
spelar olika roll för entreprenören (Greve och Salaff 2003). 
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Det kan vara svårt för små företag som går in på en ny marknad att få tillgång till lokala 
konsulter och företagare som kan delge dem kunskap i specifika frågor kring den nya 
marknaden. Det är också svårt för det nya företaget att i den nya situationen kunna 
identifiera och uppfatta de olika relationerna som (direkt eller indirekt) kan inverka på 
företaget (Elo 2005). Genom att ingå i nätverk, partnerskap eller klustersamarbeten kan 
det nya företaget uppnå bl.a. ovan nämnda fördelar men även annonsering, utbildning, 
tillgång till förmånliga lån, rådgivning, finanstjänster, etc. (Deakins & Whittam 2000).  
 
Forskare har funnit att relationer är till viss del möjliga att styra och det därför kan antas 
vara möjligt för företag att styra sin position i affärsnätverk utifrån det vis de hanterar sina 
relationer, men måste då även vara beredda på att i viss mån själva bli styrda av nätverket 
(Elo 2005). Villigheten att bli styrd har vi tidigare tagit upp och denna inställning inverkar 
då på strukturen i entreprenörens nätverk och även på hur en relation mellan TDC och 
den nederländska entreprenören skulle kunna se ut. Denna relation är då bara en i 
mängden av de relationer entreprenörerna har och kan styra. Nedan skall vi se på hur en 
medvetenhet hos entreprenörer kring olika relationstyper kan påverka företaget i 
entreprenörskapsprocessen. 

3.4.3 Relationsmixen 
Greve och Salaff (2003) poängterar hur viktigt det är att skapa ett nätverk för att kunna 
starta upp ett eget företag. För att bygga upp de olika relationerna behövs förtroende och 
tillit av olika grad mellan parterna. Nätverken kan även användas som en slags 
marknadsföringskanal eftersom relationerna skapar referenser som gör andra 
uppmärksamma på att företaget existerar (Elo 2005). Lechner och Dowling (2003) och 
Lechner et al. (2006) har tittat närmre på relationer i nätverk och funnit att när företag 
använder sig av nätverk som en form av tillväxtstrategi så använder de olika 
konstellationer av relationer för olika ändamål. De fann även att varje företag har sin 
individuella relationsmix som ändras i takt med företagets utveckling. Genom att använda 
relationsmixen som en styrningsmekanism kan entreprenören i viss mån öva inflytande på 
företagets utveckling. Följande relationer är en del av relationsmixen och de kan till viss 
del överlappa varandra:  
 

 Sociala nätverk (Social Networks): relationer med andra företag som baseras på 
starka personliga relationer med vänner och släkt, samt långvariga relationer med 
kollegor som blivit vänner innan etableringen av företaget, som i sin tur kan leda 
vidare till nya relationer. Dessa nätverk har den fördel att de leder till 
affärsrelationer som baseras på tillit och förtroende från redan uppbyggda 
relationer, vilket i annat fall i helt nya affärsrelationer måste byggas upp. Det 
sociala nätverket är framförallt viktigt i början av firmans utveckling. Vi har 
tidigare förklarat vår syn att alla relationer som entreprenören är del i kallas sociala 
nätverk, medan Lechner och Dowling (2003) här använder uttrycket för att 
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beskriva de band med andra företag som huvudsakligen kommer av starka 
personliga relationer. 

 Ryktesskapande nätverk (Reputational Networks): relationerna utgörs av kontakter 
och samarbeten med högt ansedda företag och individer i avsikt att öka 
trovärdigheten och förtroendet för det nystartade företaget på marknaden. I ett 
ryktesrelaterat nätverk handlar det för entreprenören om att öka tilliten för den 
egna firman bland andra nätverksaktörer. Enligt Deakins och Whittam (2000) 
stärks relationerna av att man inom nätverket har aktörer vilka uppfattas av andra 
och sig själv som att vara ärliga och stabila. Vid uppbyggandet av relationer med 
externa parter (ej ännu i nätverket) kan då, enligt Sanner (1999) en tredje part, som 
den externa parten känner till, används för att styrka att entreprenören är 
trovärdig, en sorts mellanhand som går i borgen. Ett exempel är att tydligt uppvisa 
medlemskap i en branschförening vilket gör att kunden känner sig trygg i sitt val  

 Marknadsinformationsnätverk (Marketing information networks): relationer med 
andra firmor som ger tillgång till bättre och mer information om marknaden för 
entreprenören. Kontakterna och samarbetena kan sträcka sig över flera områden, 
från leverantörsallianser till kundanskaffning, och det är då viktigt att kunna känna 
förtroende för kontakterna och den information företaget får. Denna sorts nätverk 
(och även co-opetition nedan) sätts i fokus först efter att uppstartandet av firman 
har skett.   

 Co-opetition nätverk: relationer med konkurrenter. Dessa nätverk uppstår ofta i 
kluster eftersom förtroendet och relationerna tar lång tid att bygga upp. Att 
samarbeta med konkurrenter ger fördelar i form av flexibilitet genom samarbete 
eller kontraktering vid exempelvis stora arrangemang. Men sådana samarbeten ger 
även möjlighet till fokus på kärnkompetenser genom att kunna gå in i större 
projekt där båda parter kan bidra med kärnkompetenser för lyckat genomförande.  

 Teknologisamarbetes nätverk (Co-operative technology networks): relationer som 
skapar allianser för teknologisk utveckling eller i innovationsprojekt. 

När företaget har etablerats och har nått sin maximala relationskapacitet så blir 
hanteringen av det existerande nätverket viktigast; ska man behålla eller sålla bland 
relationerna? Denna fråga är viktig för företagare att ställa eftersom sammansättningen av 
denna relationsmix har större påverkan på företagets utveckling än storleken på nätverket 
i sig. Det gäller alltså att ha rätt relationer i rätt situation (Lechner et al. 2006). För att 
entreprenören skall finna rätt relationer och information på marknaden finns det 
organisationer som erbjuder hjälp och stöd genom medlemskap.  

3.4.4 Organisationers plats i nätverket 
För utbyggande av nätverk kan medlemskap i frivilliga organisationer av olika slag vara en 
möjlig utgångspunkt. Medlemskapet påverkar hur entreprenörens nätverk ser ut och det 
är för entreprenören hela tiden ett övervägande av vad som gynnar honom/henne mest. 
Davis et al. (2006) påpekar att medlemskap öppnar möjligheter för att delta i utvecklande 
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diskussionsforum, vilket är bra för entreprenören som står utan den naturliga 
kontaktapparaten utåt som finns för anställda i större företag. Mångfalden (ex. olika 
yrkeskategorier) i nätverket är av betydelse för utbudet av resurser som därigenom blir 
tillgängliga för den företagande individen. Tätheten i nätverket avgörs av om och hur 
personerna i nätverket även känner varandra, vilket påverkar tillgängligheten av ny och 
unik information och hjälp.  
 
Davis et al.(2006) fann att medlemskap i endast en organisation enbart ökar mångfalden i 
individens nätverk om medlemmarna är olika och individen själv söker sig till de som har 
annorlunda bakgrund. Multipelt medlemskap ökar inte heller det mångfalden om 
organisationerna har liknande typer av medlemmar. Men om dessa organisationer 
däremot har olika typer medlemmar ökar mångfalden, genom att exempelvis vara medlem 
i en handelskammare, en religiös församling och en hobbygrupp ökar resursutbudet. 
Tätheten i nätverket minskas om man möter flera diskussionspartners i olika 
organisationer, men ökar om man har flera partners inom samma organisation, oberoende 
av i vilken organisation relationen först påbörjats. Entreprenören kan påverka sin egen 
situation genom att strategiskt överväga medlemskap och vilken mån av aktivt sökande 
entreprenören vill visa, eftersom detta påverkar möjligheterna till utökning av 
resurstillgångar. Vilket bekräftats i studier som fann att medlemskap i föreningar för 
entreprenörer bidrar ofta till att nystartade företag får en bättre utveckling (Bosma 2002). 
Tidigare har vi förklarat att människan söker sig till sina likar vid byggande av relationer, 
vilket inte skulle vara fördelaktigt sett i ljuset av Davis et al. (2006) studie. Hur de 
nederländska entreprenörerna inställer sig till kontakten med andra utgör på detta vis en 
bakgrund för hur de av sitt nätverk kan stödjas som entreprenörer. 
 
Företagare kan som sagt ta upp kontakter för att få ytterligare stöd i affärssituationen, 
exempelvis genom konsulter eller organisationer så som handelskamrar eller 
branschorganisationer, etc. Bennet och Robson (2001) fann ett mönster som visade att 
vissa företag väljer att vara medlem i flera organisationer (joiners) medan de andra inte är 
med alls (non-joiners). Det visade sig att speciellt medlemmar i handelskamrar oftast är 
medlemmar i flera typer av organisationer samtidigt. Det fanns olika motiv bakom 
medlemskapen och de kan skilja sig mellan företagare, men det handlar i stort om 
resursanskaffning i form av huvudsakligen råd och information, men att även möjligheter 
för kontaktskapande, marknadsföring, ryktesskapande och lobbying var viktigt, detta trots 
att väldigt få faktiskt hade använt sig av tjänsterna. Medlemskapet fyller istället en 
försäkringsfunktion för medlemmarna där företagen är medlemmar utifall att de någon 
gång skulle behöva hjälpen, vilket gör att ett större utbud av tjänster som packats samman 
är fördelaktigt för en handelskammare att erbjuda (Bennett & Robson 2001). För 
entreprenören kan inställningen till medlemskap dels vara en ekonomisk fråga då 
medlemskap kostar pengar, men även handla om individen i fråga och dennes sätt att 
driva sitt företag och ta de beslut och överväganden som uppstår vid företagsetablering. 
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De inflyttade nederländska entreprenörernas inställning till medlemskap i olika 
organisationer är därför intressant eftersom det kan inverka på om det finns en marknad 
för tjänster från TDC Värmland. Nedan går vi vidare in på hur entreprenören går genom 
en process bestående av flera steg fram mot en etablerad firma. 
 

3.5 Etableringsprocessen 
Det finns många positiva konsekvenser av att starta ett företag, som att tackla utmaningar, 
att kunna använda sina egna färdigheter och talanger till fullo, etc. Det finns dock även 
negativa konsekvenser som kan handla om förändringar och osäkerhet i processens gång 
(Bjerke 2005). Att starta upp företag innebär att entreprenören i fråga går genom flera 
olika steg på vägen till etablerad aktör på marknaden 
 
Från första början har en människa ingen kännedom alls om företagande och det är olika 
för alla entreprenörer när man går över till att engagera sig i företagande.  Atherton (2007) 
beskriver detta förlopp och förklarar de steg som sker hos entreprenören innan denne 
helt säkert bestämmer sig för att engagera sig i företagande: 

 

Ingen 
kännedom om 
företagande och 

uppstart 

Medvetenhet 
om företagande 

och uppstart 

Utforskning 
om 

företagande 
och uppstart Intresse i 

företagande 
och uppstart 

Engagemang 
i företagande 
och uppstart 

 
Figur 1. Utvecklingsfaser vid motivation om att starta upp ett eget företag. Källa: Atherton 
(2007), s. 411.   
 
Enligt Atherton (2007) föder dessa steg många tankar och funderingar hos individen, 
även hos individer som är uppvuxna i en entreprenörsfamilj. Frågor som exempelvis: Vad 
kan jag som individ få ut av ett företag? Hur förändrar det mitt liv? Kan jag genomföra 
det? Hur borde jag gå tillväga? o.s.v. upptar entreprenörens tankar. Ställer sig även de 
nederländska entreprenörerna i Värmland dessa frågor? Resonemanget bakom beslutet att 
genomföra blir intressant ur nätverksynpunkt eftersom det inkluderar överväganden kring 
de förutsättningar som finns i Värmland idag för kontaktskapande. 
 

25 
 



Greve och Salaff (2003) refererar till författaren Wilken (1979) som är en av de första att 
se olika faser vid etableringen av ett företag. Stegen i Athertons (2007) modell leder fram 
till Greve och Salaffs (2003) motivationsfas som presenteras nedan tillsammans med 
ytterligare faser i företagets utveckling:   
 
1. Motivationsfasen. Entreprenören ser över marknaden om det finns möjlighet att etablera 
en ny firma. Det är endast de närmaste kontakterna som blir informerade om 
entreprenörens idéer. Greve och Salaff (2003) förklarar att entreprenören är försiktig med 
att sprida ut sina tankar i denna fas, då det kan uppfattas som svårare att ändra 
publicerade affärsidéer efteråt. Därav begränsas oftast nätverket till endast familj och 
vänner. Denna teori stödjer Bjerkes (2005) forskning om att entreprenören föredrar 
informella relationer framför formella relationer.  
2. Planeringsfasen. I denna fas påbörjas planeringen av etableringen av företaget. De 
huvudsakliga bitarna inkluderar: samling av information, kunskap, resurser och 
företagsrelationer. Det är i denna fas som det sociala kapitalet utvecklas. Entreprenörerna 
vet inte vem/vilka de skall kontakta, utan tar kontakt med många olika 
personer/organisationer som kan vara bra att ta hjälp utav i framtiden (Greve & Salaff 
2003). Vikten av kontakter vid uppbyggandet av en affärsidé och även de kontakter som 
fanns redan från början, får stort stöd i forskningen. Bjerke (2005) förklarar att det 
informella nätverket ingår framförallt i de första stadierna av en nystartad affärsidé. Det är 
nödvändigt i dessa stadier att man får stöd i både kreativt och innovativt tänkande (Bjerke 
2005). 
3a. Etableringsfasen. Företaget utvecklar en position på marknaden. I denna fas görs ett 
urval av det kontaktnät som skapats i planeringsfasen. Entreprenören skapar ett nätverk 
av de kontakter som tillför mest resurser och engagemang (Greve & Salaff 2003). Hur de 
nederländska entreprenörerna resonerar när de gör denna sållning är intressant eftersom 
vi vill få ytterligare kunskap om denna grupp och deras syn på nätverk. 
3b. Övertagande av firma. Denna fas innefattar de entreprenörer som tagit över en redan 
existerande firma. Det inkluderar firmans tillgångar, sociala kapital och företags relationer. 
Greve och Salaff (2003) förklarar vidare att det borde vara lättare att utveckla ett nätverk 
med relationer som redan är förenade med företaget. Vilket är en faktor som påverkar 
även de nederländska entreprenörer som tagit över en verksamhet i Värmland.  
Den etableringsprocess entreprenörerna erfar inkluderar stegen ovan och är gemensamt 
för alla entreprenörer, det som däremot skiljer dem från andra, svenska entreprenörer, är 
det faktum att de immigrerat till Sverige vilket kan resultera i ytterligare faktorer 
utmaningar för dem som entreprenörer i Värmland. 
3.6 Teoretisk ram 
 
Nedan presenterar vi den modell som ligger till grund för påföljande analys och slutsatser. 
Modellen ska grafiskt ge en översikt över den teori som behandlats i kapitel 3 och 
därigenom göra kopplingar mellan dessa mer tydliga.  
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Figur 2. Etableringsprocessen och dens inbäddning (egen modell 2008) 
 
Som vi beskrev ovan så går en individ som kommer på idén att starta eget igenom en 
process bestående av flera steg. Det inkluderar hela vägen från att inte alls ha någon 
kännedom om företagande till etablering eller övertagande av företag (Atherton (2007); 
Greve & Salaff (2003)). Vi har sammanfört stegen att inkluderas i det vi kallar 
etableringsprocess och placerat den i mitten av modellen eftersom denna delas av alla 
entreprenörer generellt.  
 
Däremot står den enskilde entreprenören för något unikt. Genom att vara den person 
som han/hon är påverkar entreprenören själv företagandet. Individen ligger på så vis 
bakom hela processen och finns därför inte specifikt utmärkt i modellen, men diskuteras 
trots detta eftersom exempelvis entreprenörens karaktärsdrag inverkar på hur de rör sig 
genom processen. Entreprenörens gång genom processen påverkas även av andra 
faktorer. I avsikt att förstå de immigrerade entreprenörernas situation ser vi närmre på 
kulturella faktorer eftersom kulturell tillhörighet skiljer entreprenörer åt, specifikt ser vi på 
effekterna av kommunikation och språk, samt inställningen till förtroende i relationer. 
Även tidigare erfarenheter som formar entreprenörens utgångspunkt och inkluderas därför i 
modell och analys. Genom att se på hur individen själv står bakom vissa förutsättningar 
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för entreprenörskap i ett nytt land, kan vi få klarhet i hur dessa faktorer inverkar på deras 
behov av stöd i etableringsprocessen. 
 
Ytterligare förutsättningar som immigrerade entreprenörer står inför skapas genom den 
större sociala miljön som de är en del av, och som i modellen representeras av 
Kloosterman och Raths (2003) tre nivåer. På nationell, regional och lokal nivå finns 
förutsättningar som både kan stödja, men även hindra entreprenörskap, exempelvis 
genom statliga satsningar på förenklingar av system, entreprenörskapsutbildningar, lokalt 
stöd för näringslivet, etc. Vi använder nivåerna för att se hur de nederländska 
entreprenörerna har uppfattat dessa förutsättningar i Sverige, samt ge en översikt över 
aktörer som finns. Detta ger en inblick i om något saknas eller är svårt.      
 
Som Bjerke (2005) uttryckt är nätverk en viktig del av företagande och att ingå relationer 
och bygga nätverk för att nå resurser är något entreprenörerna själva kan styra över. Att 
starta företag innebär nätverksbyggande för alla typer entreprenörer, men de invandrade 
entreprenörerna befinner sig i en speciell sits eftersom de ofta inte har någon plattform 
alls i det nya landet. Vi ser därför till sist på de nederländska entreprenörernas 
nätverksbyggande utifrån fyra av de typer nätverksrelationer som Lechner et al. (2006)och 
Lechner och Dowling (2003) beskriver, nämligen sociala, ryktesskapande, 
marknadsinformations, co-opetition, vilka illustreras i form av pelare som stöder 
processens utveckling. IT-samarbetes relationer har uteslutits eftersom småföretagen i vår 
studie ingår i detaljhandels- och turismbranschen och inte har snabb teknologisk 
utveckling i fokus. Genom att se på vilka faktorer som påverkar de nederländska 
entreprenörerna i etableringsprocessen kan vi få ökad förståelse för deras situation, hur de 
skapar nätverk och vilket stöd de behöver.   
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4 Resultat & Diskussion 
I detta kapitel diskuterar och analyserar vi resultaten från intervjuerna utifrån analysmodellen som 
beskrivits ovan. Vi kommer först att ge en kort presentation av de intervjuade entreprenörerna som varit 
delaktiga i undersökningen samt hur deras etableringsprocess i stora drag har sett ut. Sedan kommer vi 
att gå djupare in på entreprenören genom att sätta individen i centrum och även diskutera hur de 
nederländska entreprenörernas situation påverkas av kulturella faktorer och tidigare erfarenhet. Därefter 
beskrivs de förutsättningar som nederländarna ställs inför på olika nivåer i den nya miljön. 
Nätverksbyggande får ytterligare utrymme i en diskussion kring hur entreprenörerna ser på olika 
relationer och hur de skaffat de kontakter de har. 
 
4.1 Undersökningens entreprenörer och deras etableringsprocess 
Vår undersökning av de nederländska entreprenörerna består som sagt av sju stycken 
intervjuer. Vi kommer härmed att göra en kort presentation av varje entreprenör, förklara 
hur de har gått tillväga och beskriva vilka de har kontaktat under deras etableringsprocess:  
 
4.1.1 Företag 1 
Kvinnan vi har intervjuat har driver ett hotell i östra delen av Värmland tillsammans med 
hennes man och syster, samt dennes respektive. De äger fastigheten sedan två år tillbaka. 
De letade efter ett bra hotell över hela Europa, men ansåg till sist att de skulle se över 
marknaden i Sverige. Detta berodde på att de kände sig välkomna som entreprenörer och 
att det var lägre priser på fastigheter jämfört med övriga Europa. Anledningen till att de 
valde just Värmland var att de hittade detta fina hotell och bestämde sig direkt för att 
flytta hit. Ingen i gruppen har tidigare erfarenhet av att driva eget företag. 
 
Kvinnan berättar hur de gick tillväga när de skulle etablera sig i Värmland och förklarar att 
det var väldigt svårt att registrera företaget. Från början fick de hjälp av BDO 
(bokföringsfirma) och därefter kontaktade de ALMI vid frågor som berörde hotellet 
(regler angående anställningar). När de väl hade köpt hotellet fick de hjälp utav INVA 
(Invest in Värmland Agency). Först när de hade etablerat sig och fått varsitt svenskt 
personnummer kunde de anmäla sig till SFI-kurser (Svenskundervisning för invandrare) 
på orten. I nuläget är de endast medlemmar i en organisation de kallar Egenföretagare.  
 

4.1.2 Företag 2 
Paret vi har intervjuat driver ett Bed and Breakfast med butik i mitten av Värmland och 
har varit bofasta i Sverige sedan två och ett halvt år tillbaka. Anledningen till att de valde 
just att bosätta sig i Sverige berodde på att de hade en bekant som berättade att det var så 
fina hus och billiga priser i Sverige jämfört med Nederländerna. När de väl hade bestämt 
sig för att flytta till Sverige började de söka på Internet efter ett lämpligt hus. 
Entreprenörerna berättar att det blev just Värmland till slut på grund av att det är beläget 
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nära Holland, men får mer snö än i södra delen av Sverige och har mindre mygg än i 
norra Sverige. Paret har aldrig tidigare haft eget företag. 
 
Handelskammaren i Värmland var den första organisationen som paret fick kontakt med 
för att få stöd till uppstarten av företaget. Kontaktpersonen på Handelskammaren i 
Värmland hänvisade dem sedan till BDO (bokföringsfirman) och tipsade samtidigt paret 
om INVA. Paret tog kontakt med BDO men satte sig aldrig i förbindelse med INVA, då 
de ansåg att de inte behövde deras hjälp. I samma veva fick de kontakt med kommunen 
och turistbyrån. I nuläget är de inte medlemmar i någon organisation, men de har varit 
medlemmar i Handelskammaren i Värmland.  
 

4.1.3 Företag 3 
Entreprenörerna som vi har intervjuat flyttade till västra delen av Värmland med hela sin 
familj för cirka två år sedan. De valde att flytta ifrån Holland för familjen och speciellt 
barnens skull.  Mannen i familjen säger att han ville visa barnen att det finns en annan typ 
av livskvalité än att jobba och tjäna pengar: ”Jag vill visa mina barn att det finns mycket annat i 
livet än bara jobb och pengar. Det var mycket därför vi flyttade hit. Det är mycket fint i Sverige. Fin 
natur(HAN). Inte så mycket trafik (haha) (HON)”. Anledningen till att valet föll på Värmland 
var dels på grund av att de hade nederländska vänner som flyttat hit och dels för den fina 
naturen.  
 
Ingen i familjen hade tidigare erfarenhet av att ha eget företag. De har hittills provat på 
flera olika affärsidéer baserade på import och försäljning och har nu ännu ett projekt på 
gång. Innan de kom till Sverige hade de ingen kontakt med någon organisation, utan de 
skapade kontakter med näringslivet först när de kommit hit. När de skulle starta upp sitt 
bolag var de i kontakt med INVA och Handelskammaren i Värmland. De förklarar att 
inom det första året hjälpte människor dem väldigt bra. De använde sig utav Internet och 
fick mycket information från sina vänner. I nuläget är företagarna inte medlemmar i 
någon organisation.  
 

4.1.4 Företag 4 
Detta företag drivs av ett par (varav en person intervjuades) som tillsammans med sina 
två barn flyttade till Värmland för cirka två år sedan. De har nu ett pensionat som är 
beläget i centrala delen av Värmland. I Holland drev de ett företag som krävde mycket 
hårt arbete och var stressigt. Vid intervjun berättar hon vidare att de då tog tillfälle i akt 
och reste från Holland för att vila upp sig så fort de fick semester, vilket hon ansåg att 
hon inte ville göra resten av sitt liv. De ville helt enkelt ha en bättre livskvalité och det var 
en av orsakerna till att de ville flytta. Norge och Danmark fanns som alternativ, men en 
semesterresa gjorde att det blev Sverige. Anledningen till att det blev Värmland var att 
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länet är beläget nära storstäderna Stockholm och Göteborg, nära till Holland och bra 
utbud med teater och bio för barnen.  
 
När de bestämde sig för att flytta till Värmland gick de igenom ett antal steg. Först av allt 
fick de information från ett forum på internet (www.zwedenforum.nl) och därefter fick de 
snabbt kontakt med INVA. I denna organisation fick de hjälp utav nederländska 
kontaktpersoner, vilket respondenten förklarar underlättade vid pappersarbetet: ”…Så det 
var också jätte enkelt, att träffa människor och prata holländska, speciellt när du vill registrera företag 
och allt pappersarbete är på svenska, så det är enkelt att människor kan hjälpa och se vad man ska 
göra.”. De blev även rekommenderade från INVA att kontakta TDC Värmland. Dessutom 
hade de kontakt med Näringslivsenheten i kommunen, vilket entreprenören förklarar var 
ett bra sätt att komma i kontakt med ytterligare nätverk, såsom turistbyrån och 
kommunalråd. Entreprenörerna har även gått SFI-kurser för att lära sig det svenska 
språket, vilket respondenten tycker var det allra svåraste i etableringsprocessen. I nuläget 
är de medlemmar i TDC Värmland.  
 

4.1.5 Företag 5 
Vi har intervjuat en kvinna som tillsammans med sin man driver en camping i centrala 
delen av Värmland. De har varit bosatta i Värmland sedan två och ett halvt år tillbaka, 
men tog redan över campingverksamheten för tre och ett halvt år sedan. Anledningen till 
att de valde just Värmland var på grund av en bekant som bor i närheten och som även 
hjälpte dem att hitta en lämplig campingplats att köpa. Ingen av dem hade tidigare 
erfarenhet av att driva företag.  
 
När de väl hade bestämt sig för att flytta till Sverige fick de kontakta olika organisationer 
och kontaktpersoner. Kvinnan berättar att de från början pratade med en mäklare i 
kommunen. Därefter tog de kontakt med tidigare ägare av campingplasten och sedan 
kontaktade de banken. Efter att de hade köpt campingen bestämde de sig att åka tillbaka 
till Holland i ett år och sälja huset och lära sig det svenska språket. När de sedan flyttade 
till Sverige berättade mäklaren om Företagscentrum i kommunen, som paret sedan 
kontaktade. Därefter hänvisade denna organisation paret till BDO, INVA och 
Handelskammaren i Värmland för mer information. Handelskammaren i Värmland visade 
dem i sin tur vidare till TDC Värmland. Kvinnan förklarar vidare i intervjun att 
turistbyrån i kommunen även har varit till stor hjälp vid frågor och för att knyta nya 
kontakter. Entreprenörerna är i nuläget medlemmar i både TDC Värmland och SCR 
(Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation). 
 

4.1.6. Företag 6 
Mannen vi intervjuade på detta företag flyttade hit med sin familj för endast fem månader 
sedan. Denne man och hans fru driver en detaljhandel i östra delen av Värmland. De 

31 
 

http://www.zwedenforum.nl/


började planera att flytta till Sverige redan för 18 år sedan, men barn kom emellan och det 
var först nu som planen kunde bli till verklighet. Anledningen till att de valde Värmlands 
län var genom den information och kontakter de fick från ett forum på Internet.  
 
Entreprenören fick kontakt med olika organisationer när etableringen av företaget skulle 
ske. Första planen var att besöka kommunen och där fick entreprenören ett bra 
förtroende till en kontaktperson. Därefter pratade de med Handelskammaren Värmland i 
Karlstad och även banken. Entreprenören har även varit i kontakt med TDC i Stockolm, 
men poängterar att han då inte fick den hjälp han behövt. För att de skall kunna lära sig 
det svenska språket har de även tagit SFI- lektioner. Bokföringen får de hjälp med från ett 
företag som respondenten kallar bokföringstjänst/ekonomitjänst. I nuläget är 
entreprenören inte medlem i någon organisation.  
 

4.1.7 Företag 7 
Den sjunde intervjupersonen är en entreprenör som driver ett aktivitetsföretag i centrala 
delen av Värmland. Han har tidigare haft eget företag i Nederländerna och hade även ett 
företag i Sverige i två år innan han bosatte sig i Värmland permanent. Det är dock inte 
samma verksamhet som han driver i nuläget. Anledningen till att han valde att etablera sig 
i Värmland var för att han tyckte om naturen och omgivningen. Dessutom kände han till 
området, då han haft ett sommarhus i Värmland under 15 års tid. Det resulterar i att han 
hade ett relativt stort nätverk i jämförelse med de andra respondenterna.  
 
Entreprenören förklarar att det var lätt att hantera allt material som dök upp i början av 
etableringen av företaget. Han hade kontakt med BDO från början, som informerade 
honom om vem han skulle kontakta och hur han skulle gå tillväga. Då BDO är ett 
internationellt företag, fick han reda på denna organisation från ett företag i 
Nederländerna. Han förklarar vidare att han hade en fördel av att ha haft ett sommarhus i 
Sverige innan han flyttade hit: ”I didn´t go through the Chamber of Commerce or something like 
that, because I knew the area, I was not completely new here”. Han fick råd från BDO att gå med i 
Värmlands Turistråd, vilket han gjorde för att främst få kontakter med andra företag inom 
turismbranschen. Han har haft lite kontakt i början med Handelskammaren i Värmland, 
INVA och i nuläget har han kontakt med turistbyråer i grannkommunerna utöver 
kontakten med hemkommunen. Han har delvis deltagit i SFI-kurser, men använder 
engelska vid många tillfällen. I nuläget är han medlem i Handelskammaren i Värmland 
framförallt som säkerhet inför framtida upplevda problem.  
 
4.2 Individen bakom entreprenörskapet 
Bakom företagen i vår undersökning står individer som flyttat till Värmland frivilligt på 
grund utav många olika anledningar. Frågan är vad de i egenskap av individer kan ha för 
motivation, engagemang och drivkraft till att starta upp ett eget företag. Wickham (2000) 
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förklarar att entreprenören lägger ner mycket resurser, både mentalt och fysiskt, för att 
utveckla sitt nyetablerade företag. En av de viktigaste faktorerna i detta skede är 
risktagande, poängterar Delmar (2000). Företag 3 har visat sig ta många risker, då de har 
provat på flera olika affärsidéer med varierat resultat och han förklarar att ”… Vi ville 
starta en egen firma, det var också därför vi flyttade till Sverige. Det går inte. Nu har vi en ny plan. (tar 
upp datorn)…” Det tyder dock på att individen har ett starkt självförtroende när denne har 
ännu en plan. Benägenheten att våga ta risker och satsa kan enligt Delmar (2000) påverka 
en entreprenörs karriär. Det gäller för entreprenören att se var en balans mellan risker och 
relevanta satsningar finns. Eftersom respondenten beskriver att huvudsaken var att starta 
ett eget företag, så innebär detta att betydelsen av att ha lyckats i sitt entreprenörskap kan 
vara annorlunda för entreprenören jämfört med samhällets normer. Vart gränsen går kan 
på så vis även bero på vad som läggs i att ”lyckas”.  
 
En entreprenörs karaktär påverkar företagets utformning och tillväxt. Enligt Bjerke (2005) 
kan man se två olika slags företag: livsstilsföretag och tillväxtföretag. Vår undersökning 
har visat att respondenterna representerar båda olika slag genom att de uttrycker olika 
önskemål för företagets framtid. Vissa av entreprenörerna har livsstilsföretag och har sin 
firma för att kunna livnära sig på sin verksamhet och har ingen vilja att utöka, vilket 
företagare 2 även säger: ”Vi behöver inte bli rika, utan bara överleva från detta…” Det stärker 
Bjerkes (2005) teori om att ett livsstilsföretag har enbart önskan om att det skall ge en 
någorlunda förtjänst. De respondenter som anser sig ha ett tillväxtföretag och planerar för 
utökning i framtiden har även visat sig ha egenskaper i form av starka drivkrafter och 
engagemang, vilket företagare 1 förklarar drivs av viljan att alltid utvecklas ”… vi alltid vill 
göra nya saker, vill lära nya saker och upptäcka nya saker… det är ett annorlunda liv. Man lever bara 
en gång. Det är bara att försöka!”.  
 
Det finns olika teorier som belyser entreprenörens egenskaper. Enligt Bjerke (2005) finns 
det en entreprenöriell potential hos de flesta människor, även om det kan anses som om 
det ligger ”under ytan” hos individen. Flera entreprenörskapsforskare uttrycker att vissa 
entreprenöriella karaktärsdrag är medfödda (De Faoite et al.2003), vilket även en av våra 
respondenter menar. Företagare 7 förklarar att han tror att många av de nederländska 
entreprenörerna följer en dröm och startar företag utan att ha de egenskaper som 
krävs:”... I think you´re a little bit born with it, and that´s like, a lot of people see that as difficulties, 
they don´t know that, it´s not the set hours, you work a lot sometimes and it´s not easy for everyone, plus 
you need to be self disciplined of course…they look a little bit too easy at it too, too romantic almost..”. I 
nyare forskning konstateras istället att entreprenörskap också kan ”läras”. Dels genom 
olika utbildningar, exempelvis inom företagsledning, och dels genom att utveckla de 
personliga egenskaperna. Företagare 3 har varit med på en kurs för att kunna lära sig om 
entreprenörskap: ” Jag var med i en starta eget kurs i X (genom arbetsförmedlingen), där fick jag 
hjälp om hur det är att starta eget... Den kursen var väldigt bra”. Entreprenörer som är positiva 
till att lära sig från andra kan på så vis ha väldig nytta av sådana utbildningserbjudanden. 
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Som vi belyser ovan finns det två olika synsätt att se på entreprenörernas karaktärsdrag, 
vilket även citaten ovan illustrerar. Respondenterna visar härmed att det finns en poäng i 
båda synsätten, vilket gjorde skillnaderna intressanta att belysa.  
 
Men viljan att ta del av utbildning och lära av andra kan vägas emot entreprenörens 
förmåga, som Wickham (2000) beskriver, att vara självständig och arbeta utan någon slags 
”överhuvud” som ger direktiv eller beröm. Företagare 7 är en erfaren entreprenör och 
förklarar att det bästa med att ha ett eget företag är just att kunna förverkliga sina egna 
idéer: ” ...the ideas that you have you can materialise and do yourself and you don´t need to ask some 
boss ’can I do this’ or...”. Wickham (2000) poängterar att entreprenören också har interna 
och samtidigt krävande mål för att alltid kunna prestera ännu bättre. En av de intervjuade 
entreprenörerna visar detta drag tydligt genom att förklara att det handlar om att vilja 
leverera ett visst mått av kvalitet i allt man gör: ”... but it’s about a quality you want to give in 
everything you are doing. We have a high level we want to achieve, so I know I have to take it easy and 
that is sometimes frustrating…”. En annan respondent visar upp samma inställning genom att 
påpeka att denne inte är nöjd med sin egen språknivå: ”Och sen säger de att det låter 
JÄTTEBRA!! […] Nej det gör det inte säger jag...”. 
 
Wickham (2000) förklarar även att entreprenören ständigt söker efter nya utmaningar, 
vilket kan ses som ett bevis på att entreprenören aldrig är riktigt nöjd med sin tillvaro, 
något som kan förklara den gemensamma nämnaren hos våra respondenter, nämligen att 
de brutit upp från sin tillvaro för att börja om. Företagare 4 ägde ett företag i Holland 
innan de immigrerade till Sverige, men de valde att byta bransch och därmed prova på en 
ny utmaning. En annan av orsakerna till detta var att de behövde en enklare inkörsport på 
den svenska marknaden ”... vi ville göra någonting helt annat. Men samtidigt är det ett bra alternativ 
om man vill komma in i ett nytt land: att göra något som man gjort innan. Men vi vet att språket är så 
viktigt, det är vägen till att lyckas!...Så vi behövde göra något som tar en lätt in på marknaden i Sverige. 
Det är framförallt inom turismbranschen. Det är den lättaste vägen....I framtiden hoppas vi på att få 
kontakt med stora företag”. Det är många av respondenterna som är i turismbranschen, vilket 
kan ha ett samband med förhållandena som berörs i citatet ovan, nämligen att det kan 
vara svårt för de nederländska entreprenörerna att ta sig in på marknaden i andra 
branscher än turismen. Även om de nederländska entreprenörerna visar engagemang, 
drivkraft och motivation, samt söker nya utmaningar och kunskaper, så finns det, som 
företagare 4 ovan förklarade, annat som ställer dem som immigrerade entreprenörer inför 
andra förutsättningar och utmaningar.  
  
4.3 De immigrerade entreprenörerna – Kultur och erfarenheter 
Enligt Kloosterman och Rath (2001) skiljer sig immigrerade entreprenörer ifrån inhemska 
entreprenörer genom olika tillgång till resurser. Den svenske entreprenören har redan 
kunskap om Sverige och kännedom om strukturer i samhället och de har redan ett stort 
nätverk av kontakter tillgängliga. De immigrerade entreprenörerna står från början 
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ovetande, men har med sig vissa delar från livet innan flytt som kan inverka på hur de 
agerar och vilka behov de har. Detta för in oss på kulturens effekt på entreprenörskapet 
som särskiljer den immigrerade entreprenören från den inhemska entreprenören. Enligt 
Altinay E. och Altinay L (2008) har flertalet forskare poängterat vikten av kulturens effekt 
på entreprenörskap, men kultur är ett omfattande forskningsområde och vi har valt att 
undersöka speciellt två faktorer: språk och kommunikation, och synen på tillit och 
förtroende.  

4.3.1 Språk & Kommunikation 
En av respondenterna (företag 4) poängterar vikten av en bra kommunikation ”...In 
Holland you know that your communication is one of your strongest points…” vilket även företagare 
2 stämmer in i: ”Det är jätteviktigt att lära sig svenskan då man har eget företag. Man måste kunna 
kommunicera med varandra och andra människor.” Förmågan att kunna ha en bra 
kommunikation är något som alla respondenterna anser vara en väldigt viktig del av 
entreprenörskapet. Kommunikationen inkluderar det svenska språket som alla 
respondenterna anser vara en svår del av att immigrera till Sverige. ”… I början är det svårt 
med språket. Vi kunde inte få någon lektion med språket i Holland. Var tvungna att lära sig språket i 
Sverige samtidigt som man skall starta upp ett företag i ett nytt land. Det var riktigt svårt…”, säger 
företag 1. Enligt Altinay E. och Altinay L (2008) är det viktigt att entreprenören kan 
kommunicera på det språk som gäller i värdlandet. Författarna förklarar att det hjälper 
entreprenören att få en god kontakt med kunden och underlättar vid rådgivning eller 
exempelvis banklån. Företagare 5 har varit etablerad kortast tid (fem månader) i Sverige 
och anser att det allra svåraste med att starta ett företag är det svenska språket. Det näst 
svåraste är att låna pengar på banken. Allt för liten kunskap i landets språk och hantering 
av vardagliga rutiner kan, på det vis Altinay E och Altinay L (2008) förklarar ovan, anses 
ha ett samband.  
 
För att immigranter skall lära sig svenska finns SFI (svenskundervisning för invandrare). 
Skolverket står bakom detta initiativ, men det är varje kommuns uppgift att arrangera 
undervisningen (skolverket 2008). Alla våra respondenter har varit i kontakt med SFI och 
upplevt både positiva och negativa situationer. En av respondenterna (företag 4) berättar 
om hur undervisning i en grupp med blandade nationaliteter och där alla har olika 
individuella mål med att närvara gör att respondenten inte upplever sig få sina behov 
tillfredställda, samt att undervisningen i sig ibland görs till åtlöje: ”… SFI är fruktansvärt. 
Man sitter med folk från Kenya, Ryssland och Holland. En del måste gå dit för att lära sig svenska för 
att de är invandrare, andra måste gå dit på grund av arbetsförmedlingen. Och där sitter man och vill lära 
sig svenska så snabbt det bara går. Man måste ju fylla i skattepapper etc. Jag vill lära mig specifika 
saker. Det är inte till för den sortens grupp. Jag har hört på forumet att det är mycket prat och skratt om 
SFI. Det fungerar inte bra, så om Sverige vill ta emot immigranter för att starta upp företag så måste 
man göra någonting åt detta. Det skulle vara specifika grupper…” Denna åsikt skiljer sig från en 
annan respondent (företag 5) som tycker att SFI i sig fungerar bra, men håller samtidigt 
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med om att tempot i undervisningen är för långsamt ”… SFI fungerar bra, men det går inte 
snabbt. Det tar så lång tid…”. Att tempot går för sakta är genomgående återkommande svar, 
samt att tidpunkter och undervisningsteman är svåra att kombinera med att driva en 
företag: ”Det var såååååå långsamt. Det handlade om att ’gå i skolan och plocka svamp’. Det har inte 
vi tid med.”, säger företagare 1. Majoriteten av respondenterna nämner att det är 
problematiskt att finna tid att lära sig svenska när man samtidigt skall starta upp ett 
företag och efterfrågar därför andra lösningar, vilket även var fallet i Collins (2003) 
undersökning där de immigrerade småföretagarna sällan såg sig ha råd att delta i 
utbildningsprogram, dels genom den faktiska kostnaden och dels genom 
alternativkostanden som dessa medförde.  Istället efterfrågade entreprenörerna i 
Collinsstudien internetbaserade kurser eller kurser som anpassats specifikt till deras 
behov.  
 
De olika uppfattningarna om SFI kan bero på entreprenörens bakgrund och personlighet 
och även hur de uppfattar det här sättet att lära sig svenska. För många immigrerade 
entreprenörer är säkerligen svenska för invandrare ett bra sätt att få en introduktion till 
det svenska språket, medan en individ som har höga krav och vill ha snabb kunskap 
kanske vill lära sig på ett annat sätt. Några av intervjupersonerna har tagit problemen med 
SFI i egna händer och istället på Internet hittat och ordnat privatlektioner för sig själva 
eller till en grupp. Detta är tydligen en väldigt viktig fråga för de nederländska 
entreprenörerna och deras utsagor bekräftar effekten språkkunskaperna har på 
företagsutvecklingen. Om man inte kan fylla i papper och tillgodogöra sig information så 
går utvecklingen mot ett stabilt företag saktare. Frågan är dock hela tiden hur en hjälp för 
detta problem kan utformas eftersom det inte får inkräkta på företagets tid. Är kanske en 
distanslösning i sådant fall bra? Vi kan i varje fall konstatera att ett behov finns och att 
detta är ett behov som särskiljer immigranterna och påverkar entreprenörskapet. 
 
Som Altinay E och Altinay L (2008) fann, så är det för företagets tillväxt, viktigare med 
goda kunskaper i värdlandets språk hos immigrerade entreprenörer, än entreprenörens 
utbildningsnivå. Men utbildning medför fördelar, som att kunna agera på ett självsäkert 
sätt vid vardagliga rutiner. Att respondenterna ser sig ha en sämre utgångspunkt rent 
utbildningsmässigt är inget de påpekat, men däremot belyser de vikten av att de flesta, 
både svenskar och nederländare, har kunskaper i engelska. De nederländska 
entreprenörerna och de kontakter de söker i Sverige har genom engelskan en möjlighet att 
mötas i en språkkompromiss och avståndet mellan svenska och nederländska 
entreprenörers förutsättningar blir något mindre. I vissa fall kan detta sätt att mötas till 
och med ge de immigrerade entreprenörerna en fördel, exempelvis i förhandlingar, om de 
är bättre på engelska, vilket företagare 7 illustrerar: ”…if I need to negotiate I´m not gonna do 
that in Swedish…because I deal with kommunstyret and I have an advantage too sometimes…my 
English is better than theirs”. Entreprenören använder sig av språket som en slags strategi i 
kontakten med sitt nätverk. Att båda parter har engelska som ett tredje språk gör att de 
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möts på mer neutral mark där ingen av dem står med fördelen att prata sitt modersmål 
och därför känner inte heller någon av parterna sig underlägen. Flera av de företagare vi 
intervjuade använde sig av engelska när de i intervjuerna skulle berätta om något och inte 
kände att de kunde uttrycka detta på ett bra nog sätt på svenska. De båda citaten i 
avsnittet nedan sägs av samma företagare och illustrerar detta då det ena är på engelska 
och det andra är på svenska. I tillägg till att underlätta utbytet av information genom den 
gemensamma språkbasen, så skapar den neutrala grunden även en bra grogrund för att 
bygga upp tillit och förtroende i nätverket.  

4.3.2 Tillit och Förtroende 
Som vi förklarat i teorikapitlet finns studier som visat att immigrerade entreprenörer ofta 
inte har fullt förtroende för information från olika institutioner, utan det är istället det 
sociala nätverket (familj och vänner) som är mer betydelsefullt och förtroendeingivande 
(Altinay E. och Altinay L 2008). Men vi har också förklarat att det samtidigt i den 
nederländska kulturen är så att det finns förtroende för institutioner och utlåtanden från 
experter. De resultat vi har fått fram från intervjuer med nederländska entreprenörer i 
Värmland visar att samtliga respondenter har upplevt sig fått ett bra bemötande av 
hjälpsamma organisationer. En av respondenterna (företag 4) som tidigare haft eget 
företag i Nederländerna förklarar att det är mycket lättare att starta upp firma i Sverige 
och att man får mer hjälp här: ”In Sweden it’s easier to start up a company, and there is a lot more 
help, like Näringsliv with a lot of information, INVA, ALMI, and it’s for free!”. Men samme 
entreprenör säger också att de hela tiden kontrollerade de uppgifter de fick hos en aktör 
eller i ena landet mot svar på samma fråga hos en annan eller i det andra landet: ”…så har 
vi frågat i Holland och i Sverige så då kan vi mixa informationen.” och ”…you look at the internet 
and find some information and then you go to the organisation and you check it again, so it´s always an 
extra check…’ok, that´s what they´re saying, now we have to go to the other’.”. Respondenten 
bekräftar att de inte riktigt litar på den information de får från olika håll mellan länderna, 
men samtidigt så har de faktiskt tagit kontakt med institutioner och visar ett förtroende 
för dessa, och inte enbart litat sig till familjemedlemmar och vänner för information och 
hjälp. En annan respondent (företag 6) visar också att de har tilltro till organisationer, men 
att det trots hjälpsamhet är så att det finns gränser även för Handelskammaren och deras 
kunskap: ”För att starta upp företag fick vi av Handelskammaren [Värmland] mycket hjälp här. För 
familjen var mycket hjälp från --- [en annan nederländsk företagare på orten]…också från kommunen, 
skolan… men regler i Sverige är lite, också för Handelskammaren, lite för svårt.”.  
 
Vi har dock sett att flera respondenters tidigare kontakter med vad de refererar till som 
den holländska handelskammaren (den i Holland och den i Stockholm) inte inbjuder till 
förtroende, och det är möjligt att detta kan få negativa ringverkningar för The Dutch 
ChamberTDCs arbete med etableringen i Värmland. En respondent (företag 4) säger att 
det finns en Chamber of Commerce i Holland, men att den inte erbjuder samma hjälp 
som vissa värmländska organisationer ”Och det finns en Chamber of Commerce i Holland, men 
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den är inte så hjälpsam som INVA och Näringslivschefen/verket.”. Samtidigt som en annan 
respondent (företag 6) ser att uppmärksamheten enbart riktas till storföretagen och 
därmed inte har någon tro på att de kan hjälpa honom: ”jag kontaktar med ambassaden dom 
har en liten organisation där det är för Dutch Chamber of Commerce [i stockholm], men det gör inget 
nyttigt för mig [intervjuaren:hur menar du då?] Dom sitter och väntar för storföretagare kommer till 
Sverige. Det är inte för mig.”. Entreprenörerna i vår studie har som oftast förtroende för de 
organisationer de hämtat hjälp från och ser fördelen med att information finns enkelt 
tillgänglig, men de är samtidigt osäkra på om informationen alltid är korrekt. 

4.3.3 Entreprenörens tidigare erfarenheter 
Som vi berättade om i teorikapitlet påverkar entreprenörens tidigare erfarenhet av 
företagande etableringsprocessen positivt. Detta bekräftas av våra respondenter, dels 
genom företagare 7 som har haft ett eget företag en lång tid i Nederländerna, vilket för 
med sig att han vet mer om vilka göromål som krävs: ”Ja, så jag vet vad man skall göra…”. I 
detta fall har den erfarne entreprenören en bättre ståndpunkt när det gäller att veta 
ungefär hur man går till väga när man skall starta upp ett företag. Problematiken verkar 
snarare ligga i att de immigrerade entreprenörerna bland annat står inför en ny 
affärskultur som de alla är nya inför och behöver lära sig om. Detta kommer till uttryck 
genom att entreprenörerna hela tiden påpekar att saker och ting i affärslivet går mycket 
långsammare i Sverige, företag 2 berättar: ”Vi hade tidsbestämt en dag för att hantverkarna 
skulle komma. Men de kom aldrig eller så kom de en annan dag. Också frågade man igen och 
väntade… De är snabbare i Holland. Mestadels snabbare”. Det intressanta är dock att 
irritationen står i kontrast till sökandet efter ett lugnare tempo som många uppger vara 
motivet bakom flytten till Värmland. Det är på så vis viktigt att se att de nederländska 
entreprenörerna skiljer på sina personliga önskemål och det de ser är viktigt i egenskap av 
företagare. 
 
Erfarenheter kan även vara av annan art och ge fördelar vid uppstartandet av det första 
egna företaget, vilket våra respondenter visar. Företagare 1 lyfter fram att de personer 
som tillsammans startat företaget bidrog med olika erfarenheter från livet ”Jag arbetade på 
justitie som psykolog och min man arbetade på turismskolan inom företagsekonomi. Min svärbror hade 
rest över hela Europa som chaufför och min syster har bott i hela Europa med reseföretag. Ja, så alla har 
arbetat och alla har lite olika erfarenheter. Jag själv har jobbat inom hotell och restaurang. Så vi har alla 
erfarenheter, men aldrig haft eget företag innan.” Det tyder på att man kan samla ihop olika 
erfarenheter från olika yrkesområden för att i sin tur underlätta det vardagliga arbetet. 
Samme respondent illustrerar även på annat sätt fördelen av att utnyttja resurser hos 
andra för att tillsammans skapa bättre förutsättningar, vilket också är grundtanken i 
etablerandet av nätverk, när hon förklarar att de fyra entreprenörerna tillsammans 
behärskar åtta språk: ”Vi pratar åtta olika språk, så vi kan prata det språk som gästerna talar”. 
Entreprenörerna illustrerar väl att det hela handlar om ett samspel med andra i 
omgivningen, där parterna söker samarbete för att skaffa sig resurser de själva inte har. 
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Ett sätt att skaffa dessa är att utnyttja yttre faktorer, t.ex. hjälp som erbjuds från 
omgivningen vilket vi nu ska belysa ytterligare.  
 
4.4 Entreprenörens förutsättningar 
För att kunna se vilka möjligheter och hinder som finns för de nederländska 
entreprenörerna, beskriver vi faktorer som påverkar entreprenörens förutsättningar för att 
kunna starta ett eget företag. Detta inkluderar även de aktörer och organisationer som 
finns på marknaden. För att strukturera dessa förutsättningar har vi valt att dela upp dessa 
i tre olika nivåer: Nationell nivå, Regional nivå och Lokal nivå. Detta är grundat på 
Kloosterman och Raths (2001) tre nivåer:  

4.4.1 Nationell nivå  
Entreprenören kan stöta på hinder, men även uppleva möjligheter i en nations lagar, 
regler och föreskrifter, vilket företagare 2 konstaterar: ”Det är lättare att starta ett eget företag i 
Sverige än att få ett jobb.” . Detta tyder på att det i Sverige inte finns några större hinder för 
entreprenörer att starta företag, oberoende om de kommer från andra länder eller Sverige. 
 
Kloosterman och Rath (2001) förklarar att den nationella nivån består av nationen som 
helhet, vilket inkluderar lagar, regler och eventuella problem i form av utbildningskrav etc. 
I Sverige finns inget krav på att du måste behärska svenska för att kunna starta ett företag, 
men de intervjuade entreprenörerna påpekar trots detta vikten av att lära sig svenska för 
att kunna driva företag, vilket vi redan diskuterat. Hindret för etablering verkar inte 
komma ifrån regler i sig, utan istället från mer subtil nivå, t.ex. genom att formulär som 
ska fyllas i enbart finns på svenska. 
 
Personnummer är något som alla entreprenörer måste ha för att kunna få starta en egen 
firma i Sverige. Det har varit delade åsikter i vår undersökning om just hur lätt/svårt det 
är och hur lång tid det tar att få ett svenskt personnummer. När vi frågade just om hur 
lång tid det tog att få ett personnummer svarade företagare 3 följande: ”Mycket fort 
(HON).3-4 veckor. Det är mycket fort. Man måste ha personnummer annars kan man inte göra 
någonting (HON). Du måste först veta: får vi göra det? Varför du skall flytta hit? Har du nog 
medpengar? Har du jobbat här? Vi har pengar. Om du inte har pengar blir det svårare. Då måste de 
veta att du har jobb. Jag hade inget jobb här när vi flyttade hit, utan startade upp vår firma 
här…(HAN)”. Åsikterna skiljer sig från de olika respondenterna. Företagare 1 hade 
däremot upplevt svårigheter: ”Först vi försökte att registrera företag. Det var VÄLDIGT 
SVÅRT. Vi hade inget personnummer. Det kan man inte ha innan man har jobb eller eget företag. Så 
det kan man inte heller börja ha innan man har personnumret… Ni förstår! De sade ju att ”ni måste 
ha eget företag innan ni kan registrera er”… Det var riktigt svårt!...”. Entreprenörerna illustrerar 
problematiken kring att reglerna i Sverige är uppbyggda på att du som individ redan är 
etablerad. Det skulle ha underlättat för respondenten om hon hade fått rätt slags hjälp 
redan från början för att på så vis veta vilka steg hon skulle ha tagit. En annan respondent 
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(företag 5) påpekar problematiken av att inte få rätt hjälp från början i samband med 
ansökan om EU - bidrag: ”Men vi har fått EU-stöd för de nya stugorna och för en 
fiskebrygga…[intervjuare: är det krångligt att få EU-stöd?] man måste ha en person som vet hur det 
fungerar, man måste ha en kontaktperson som vet precis alla regler… man vet inte dom lagar som är i 
Sverige”.  De flesta påpekar att mycket bakgrundsinformation till regler och lagar kan hittas 
på internet, men det är alltså när tiden kommer för ansökan som problem verkar uppstå. 
Det finns många hinder och problem som entreprenören stöter på i sin 
etableringsprocess, men för att kunna minimera dessa ”trösklar” finns organisationer som 
hjälper till och stöttar entreprenören i olika frågor.  
 
Det finns många olika organisationer/aktörer som hjälper såväl svenska entreprenörer 
som immigrerade entreprenörer att starta upp en firma i Sverige. Dessa aktörer som vi har 
presenterat nedan är bara ett urval av vad som finns på den svenska marknaden. Det är 
nästintill omöjligt att presentera ett komplett kontaktnät i den djungel av organisationer 
som faktiskt finns. De aktörer som är presenterade nedan är aktörer som våra 
respondenter har kommit i kontakt med under deras etablering i Sverige:  
 
► ALMI Företagspartners är ett företag som erbjuder affärsutveckling och finansiering 
till nya företag på den svenska marknaden (ALMI Företagspartners 2008). En av våra 
respondenter som vill utveckla sitt nätverk och skapa kontakter med andra holländska 
företag runt om i Sverige har kontaktat ALMI och berättar följande: ”And we are starting 
this year with a programme at ALMI, a mentor programme, and that´s also with that goal: how to get in 
touch with those companies … So that´s something we want to sort out also with the mentor; how do we 
get in touch with that kind of companies...”.  
 
►Nyföretagar Centrum erbjuder kostnadsfri rådgivning för nyetablerade företag eller 
redan existerade företag på marknaden (NyföretagarCentrum 2008). En av 
respondenterna förklarar svårigheten med svenska lagar och regler och berättar att man 
måste ha rätt kontaktperson som vet vad det är för lagar som gäller. När det gäller EU-
stöd har entreprenören fått bra hjälp ifrån ”Företagscentrum i X, ja, hon har berättat om det och 
har skickat papper. Och efter det kontaktade länsstyrelsen oss…”.  
 
►Svenska Handelskammaren har till huvuduppgift att medverka till att främja handeln 
över gränserna samt skapa bra förutsättningar för varje regions näringsliv (Svenska 
Handelskammaren 2008). I vår undersökning har vi fått fram resultat som visar att 
entreprenörerna kontaktar Svenska Handelskammaren i Värmland (se nedan) i första 
hand.  
 
► ”The Dutch Chamber of Commerce in Sweden” hjälper Nederländska företag att 
skapa och utveckla verksamheter i Sverige (The Dutch Chamber of Commerce 2008). 
Deras huvudkontor är beläget i Stockholm, men ytterligare sex stycken regionala kontor 
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finns i övriga delar av Sverige. I vår undersökning har vi fått fram att entreprenörerna har 
kontakt med det regionala kontoret. (se nedan)  
 
► Företagsregistrering är Bolagsverket och Skatteverkets gemensamma tjänst. De hjälper 
personer som vill starta ett eget företag med exempelvis företagsregistrering, 
företagsinteckningar och andra bolagsfrågor (Företagsregistrering 2008). Myndigheten gör 
det lättare för entreprenören att välja rätt företagsform och alla tjänster är kostnadsfria.  
 
► Myndigheten ”Invest in Sweden Agency”(ISA) har till uppgift att öka de utländska 
investeringarna i Sverige. ISA hjälper företag i utlandet med information och kontakter 
för att kunna etablera ny verksamhet i Sverige (Invest in Sweden Agency 2008). I vår 
undersökning har vi fått fram att entreprenörerna tar kontakt direkt med ISA på regional 
nivå, vilket är ”Invest in Värmland Agency” (INVA) (se nedan).  

4.4.2 Regional nivå 
I vår undersökning har vi som sagt enbart undersökt nederländska entreprenörer som 
etablerat sig i Värmlands län. Enligt Kloosterman och Rath (2001) finns det inom varje 
nation olika städer och regioner med olika förutsättningar. I Värmlands län finns det 
organisationer som specifikt behandlar frågor och ger stöd åt immigrerade entreprenörer. 
Ett exempel på en sådan aktör är ”Invest in Värmland Agency” (INVA) som till skillnad 
från ISA på nationell nivå, arbetar för att få fler jobbmöjligheter och investeringar till 
Värmlands län. INVA har alla respondenter på något sätt haft kontakt med. En av 
respondenterna (företag 4) förklarar stödet som de anser sig ha fått av INVA: ”Again, it´s 
a lot of information because you´re not the first to go, and organisations like the INVA had translated a 
lot of forms and then you can read it in Dutch what you fill in and have to fill in…”.  
 
TDC Värmland startades för drygt ett år sedan och verkar för att främja kontakter mellan 
Nederländerna och Värmland. I slutet av detta diskussionskapitel återkommer vi till den 
roll som TDC Värmland kan spela för att bättra förutsättningarna för inflyttade 
entreprenörer. 
 
Svenska Handelskammaren i Värmland har som huvuduppgift, till skillnad från Svenska 
Handelskammaren, att skapa en bättre grund att stå på för företagen i Värmland. Många 
av våra respondenter i undersökningen har varit i kontakt med organisationen och det har 
visat sig att det finns liknande åsikter om stödet som organisationen erbjuder. Företagare 
1 anser att den Svenska handelskammaren i Värmland borde erbjuda information om stöd 
och även mer praktisk hjälp: ”…som att berätta vad för stöd man kan få. Vi behövde inget 
finansiering av hotellet, men när man väl behöver det finns det ingen praktisk hjälp. Man får bara veta 
den och den banken och en adress att gå till, men inget mer. Det behövs PRAKTISK HJÄLP. Inte 
bara en adress, det kan vi fixa själva… Vi behövde hjälp med vad som krävs för att kunna driva ett 
hotell: köket, restaurangen, rummen och baren. Det fanns ingen som kunde rädda oss. Inte från 
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Handelskammaren heller… Vi behövde leta efter allt själva, vilket blev mycket extra arbete”. En 
annan entreprenör (företag 2) förklarar en liknande åsikt om det stöd som denne har fått: 
” X berättade att vi kunde fråga och få hjälp utav honom. När vi frågade så visade han en lista på flera 
personer. Ibland var det bra, men mestadels skulle vi kunna hitta det själv”. Inställningen till 
medlemskap hos handelskammaren är något som respondenterna har delade åsikter om. 
Företagare 1 förklarar att de inte ville vara medlemmar för att de ändå får tag i kontakter, 
så nyttan skulle inte överväga kostnaden: ”Vi får kontakter och namn från alla, så det ordnar sig. 
Inget problem att hitta kontakter på nätet. Det kostar massa pengar att vara medlem, vi måste välja vad 
vi vill göra och så…och vi funderade vad vi skulle få tillbaka från det. Vi trodde för lite.”  Det skiljer 
sig från följande entreprenör (företag 7) som förklarar att han är med mest för att ha en 
back-up att kunna använda om problem uppstår i framtiden: “I don´t need them for that much 
at the moment but if I need them I think they are helpful”. Just detta tankesätt att vara medlem 
som en sorts säkerhet belyses av Benett och Robson (2001), som förklarar att 
medlemskap kan fylla en funktion som trygghet utifall att företaget skulle behöva hjälp i 
framtiden.  

4.4.3 Lokal nivå 
Den lokala nivån inkluderar de kommuner som finns i Värmlands län, men kan även gälla 
det närmaste grannskapet även om detta innebär delar av olika kommuner. 
Respondenterna i vår undersökning ger oss en inblick i hur det ser ut i flera olika 
kommuner runt om i länet. Entreprenörerna är småföretagare och många av dem har 
flyttat till Värmland med sin familj. Det resulterar i att sociala kontakter i det lokala 
nätverket blir betydande för att entreprenören skall trivas och stanna kvar, exempelvis 
barnens relation till skolan och till familjens grannar, etc. En av våra respondenter (företag 
4) tycker att det är viktigt att delta vid olika aktiviteter som sker i grannskapet och 
förklarar att ”… Vi har kontakten med grillkvällar och så. Det fungerar jätte bra.”  En annan 
respondent (företag 2) har liknande åsikt: ”Jag är med i en vävkurs också. Det är roligt. Mer 
kontakt med svenska fruar och är tvungen att prata svenska”. Nederländarna uttrycker på detta 
vis ett behov av möjligheter att kunna skapa sociala relationer i närområdet både som 
privatpersoner, men även för att kunna öva färdigheter som behövs som företagare.  
 
Det finns även lokala aktiviteter som huvudsakligen avser skapa relationer för företagets 
del, såsom företagsfrukostar, möten inom sektorer, möten för affärskvinnor etc. En av 
våra respondenter (företag 3) förklarar hur viktigt det är att delta i olika aktiviteter för att 
utveckla sin organisation: ”…vi har också företagsträffar i kommunen. Mycket information och 
utveckling. Alla är hjälpsamma och det är bra att vi kan hjälpa varandra”. En annan respondent 
(företag 5) har vetskapen om att det finns lokala aktiviteter, men är inte aktivt engagerad: 
”… företagsfrukost finns här också [intervjuare: deltar ni?], nej jag har inte varit där [intervjuare: har 
din man?]nej. Vi går på mötet varje månad (kommunen), men inte frukost. Jag vet att dom har 
flickormöte också möte för kvinnliga företagare, så jag vet att det finns…”. Entreprenörerna ovan 
visar olika inställning till mötenas funktion och sättet detta kan bidra till företagets 
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utveckling. Företagare 7s inställning är vidare, vilket kan påverkas av att han är en erfaren 
entreprenör, att det handlar om att använda de förutsättningar som bjuds på lokal nivå på 
rätt sätt. Han förklarar att det finns så pass många aktiviteter att det är svårt att hinna med 
allt och att han prioriterar efter vad han väntar sig få ut av mötet: “Yes, but it´s only, there are 
sometimes too many meetings and I can´t go. They are every good at meetings here... [intervjuare: how do 
you prioritize between these meetings?] it´s more like that I get something out of it, I mean, because you 
can´t go everywhere. Just talk and then nothing is done, I skip those meetings.”. Detta styrker Greve 
och Salaffs (2003) teori om att entreprenören sållar och därigenom skapar det nätverk 
som tillför mesta möjliga resurser och engagemang.  
 
4.5 Nätverk 
I teoriavsnittet har vi belyst att det finns olika synsätt på nätverk. Vår utgångspunkt är att 
företagares nätverk består utav alla sorters relationer i vilka de är en del av och ingår i den 
miljön i vilken entreprenören existerar och gör affärer. Detta inkluderar personliga 
relationer utöver rent yrkesmässiga relationer. Vår analysmodell (fig.2) visar hur nätverk 
stöttar hela entreprenörens etableringsprocess, eftersom kontakterna bygger upp 
företagets resurstillgångar. Det kan vara svårt för småföretag som går in på en ny marknad 
att få tillgång till bra kontakter (Elo 2005). Eftersom nätverk är en viktig del av 
företagande genom att vara ett sätt att nå olika resurser, är det viktigt att 
nätverksplattformen för de nederländska entreprenörerna är rätt utformad. Vi ser på de 
Nederländska entreprenörernas nätverksbyggande utifrån Lechners et al. (2006) 
relationsmix. Denna mix består av nätverksrelationer som används för olika ändamål: 
sociala-, ryktesskapande-, marknadsinformations-, co - opetiton nätverk. För att 
underlätta för läsaren har vi valt att presentera varje nätverksrelation enskilt trots att dessa 
nätverk delvis kan överlappa varandra.  

4.5.1. Sociala nätverk 
Lechner et.al (2006) beskriver detta som relationer med andra företag som baseras på 
starka personliga relationer med vänner och släkt eller tidigare kollegor. Enligt vår 
utgångspunkt ovan ingår även relationer med vänner och bekanta i det sociala nätverket, 
som påverkar entreprenörens situation. Som vi tidigare förklarat är dessa relationer som 
baseras på tillit viktiga i inledande skedet av en företagsstart. En av våra respondenter 
(företagare 5) har följande berättelse om när de använde sig utav denna sorts 
nätverksrelation: ”[intervjuare: hur kommer det sig att ni valde Värmland?]…det var en bekant till 
min mans pappa han har en sommarstuga här i kommunen och han visste att min man ville ha en 
campingplats så han sa att ’jag går och tittar runt och när jag hittar en plats så ringer jag’…”.  
Mannen som var bekant till familjen har på detta vis varit ett bidrag till entreprenörskapet, 
en mellanhand att lita på som alternativ till att ta kontakt med en helt okänd 
fastighetsmäklare.  Alla respondenterna har påpekat vikten av ett socialt nätverk. En av 
våra respondenter (företagare 2) har följande åsikt: ”Man tänker och pratar jättemycket om det. 
Man får idéer från ens egna tankar, från släkt, familj och vänner. Man hör och frågar. Vad är bäst? 
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Hur göra bäst? Det första halvåret håller man på så.”. Entreprenören bekräftar här Greve och 
Salaff (2003) som säger att det i motivationsfasen är främst nära kontakter som 
informeras. En annan respondent (företagare 3) har även en liknande uppfattning:” … 
Man måste ha vänner och bekanta. Man kan inte bara sitta här inne och vänta. Du måste gå ut. Prata 
med andra människor, fråga!”. I tillägg till den närmaste familjen verkar dock de nederländska 
entreprenörerna ha stor tillit till kontakter som de fått via forum på Internet, varav många 
kontakter varit nederländare som redan är etablerade i Sverige. 

4.5.2. Ryktesskapande nätverk 
Lechner et al. (2006) förklarar att företagare, i startfasen av företagets utveckling, skapar 
relationer med högt ansedda företag och personer i avsikt att stärka trovärdigheten till det 
egna företaget. En av våra respondenter (företag 4) berättar att målet detta år är att 
komma i kontakt med företag i storregionerna Göteborg och Stockholm: ”… that´s our 
project for the next year, that we want to get in touch with more with the businesses in Stockholm and 
Gothenburg or the bigger cities.”. Entreprenören ser här en möjlighet i att ta kontakt med ett 
känt företag som de tidigare arbetat med i Holland men som finns även i Stockholm. 
“...that gives us the entrance to dutch companies also in other places, and that´s for us easy because one of 
the companies is ‘CompanyX’ who is in Stockholm and we worked for them in Hollland many many 
years. So that´s very easy to get in touch...”. Genom att entreprenören skapar en kontakt med 
ett redan etablerat företag stärks trovärdigheten för entreprenörens egna företag och 
ingången på en svensk marknad. Det företag som respondenten har haft tidigare kontakt 
med (company X i citatet ovan) kan även ses som en tredje part och ”användas” för att 
styrka entreprenörens trovärdighet i andras ögon.  
 
Att bygga upp förtroendet i de sociala relationerna med framtida nätverksaktörer är något 
företagare 4 poängterar som viktigt redan i planerings- och även senare i etableringsfasen: 
”first of all we want to do the renting out of the property…And then we get more and more in touch with 
the companies and we can see… do they need something of the training we are good at. But then we first 
have the first contact and they can see how we act and who we are, and that´s our first entrance…”. En 
annan entreprenör (företag 7) poängterar ytterligare den personliga kontakten för tilliten i 
relationerna med orden: ”Myself, I would try to get in contact with people that are doing something 
and then even invite them to dinner or something and let them talk, before I would start anything… and 
you get to hear about the setbacks a little bit too.”. Båda dessa respondenter har tidigare 
erfarenhet av entreprenörskap då de haft företag i Nederländerna innan flytten och det är 
möjligt att de därför redan har upplevt vikten av personlig kontakt med kunder eller andra 
kontaktpersoner och därför poängterar tankesättet så tydligt. De har tydliga planer för 
kontakterna de skapar och det sätt på vilket de vill bygga upp förtroendet. 
Förtroendebyggandet har på detta sätt visat sig vara ett strategival för entreprenörerna 
och kanske är en kunskap även de mer oerfarna nederländska entreprenörerna även 
behöver tänka på? Eller kan stödjas i?  
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4.5.3 Marknadsinformationsnätverk 
Lechner et al. (2006) förklarar att relationer med andra företag kan generera bättre 
tillgångar och information om marknaden för entreprenörens fördel. I vår undersökning 
har vi fått fram olika exempel på externa företag som ger stöd och information till 
entreprenörerna. En respondent förklarar att de var med på ett ”frukostmöte” i 
kommunen. De fick reda på denna händelse i en tidning: ”...”Veckobladet” för alla personer. 
Där ser man om det är något speciellt evenemang som händer i kommunen. Jag tror många läser det. Det 
kommer i brevlådan varje vecka.”. Aktiviteter som sker i kommunen kan anses vara ett bra 
alternativ för att dela information med alla olika företag. En annan respondent (företag 6) 
förklarar att de har sådana aktiviteter inom kommunen: ”...ikväll är det en sådan aktivitet, det 
är min första… Jag vill komma, jag ska ringa...” 
  
Genom ett gott samarbete kan företagen skapa ett markandsinformationsnätverk som 
genererar bättre tillväxt för båda parter. Ett bra exempel på ett sådant samarbete är från 
företagare 2: ” ...Vi har alltid kontakt med turistbyrån om vi har något speciellt. Vi talar även om till 
turistbyrån när vi har några gäster under sommaren. De mailar oss när det är något speciellt evenemang 
under sommaren...”. Denne entreprenör använder alltså den här typen av nätverksrelationer 
för att utifrån ett samarbete skapa bättre och mer information om marknaden.  

4.5.4 Co-opetition nätverk 
Samarbeten mellan konkurrenter genererar ökad flexibilitet vid stora engagemang och kan 
ge ökad tillväxt eftersom möjligheten ges att kunna genomföra större projekt där varje 
företag kan fokusera på sina kärnkompetenser (Lechner et al. 2006). En av våra 
respondenter (företag 4) visar ett tydligt exempel på ett sådant nätverk. Entreprenören har 
utvecklat ett samarbete med ett konkurrerande företag under lågsäsongen för att kunna ro 
i land önskade projekt och ta tillvara på varandras kompetenser. Det kan ses som en 
”win-win situation”. Företag 4 förklarar: ”... vi har kontakt med restaurangen på andra sidan och 
köper julbord där och har kvällsmöte här, så det funkar också bra...”. Den här typen av 
nätverksrelationer använder sig respondenten alltså bland annat för att öka samarbetet 
och hjälpa varandra under lågsäsongen.   
 
Ett co-opetition nätverk kan även ses som samarbete för att kunna visa sig på ett effektivt 
sätt på marknaden. En av våra respondenter (företag 2) förklarar: ”Varje månad är det 
turistmöte inom turistsektorn. Tillsammans har vi en annons tillsammans på turistbyrån...”. I den här 
situationen samarbetar företagen för att tillsammans stärka sin marknadsföring och 
position på marknaden. Genom att företagen har en gemensam annons på turistbyrån 
resulterar det i att kostnaderna minskas och företagen kan tillsammans skapa en annons 
som ger marknadsföring åt hela kommunen, vilket genererar bättre tillväxt för alla de 
konkurrerade företagen.  
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4.6 Teknikanvändande 
I vår studie har det visat sig att teknik är en viktig del i uppbyggandet av entreprenörernas 
nätverk. Flertalet av respondenterna poängterar att användandet av de forum som finns 
på Internet är bra för att samla in information. Här publiceras frågor öppna för alla, men 
eftersom det är just ett forum och man enbart ställer frågor, letar svar och är en i 
mängden av alla som gör detta, så gör dessa informella relationer att idéerna som dryftas 
får en mindre tyngd än ett telefonsamtal med en myndighet. Företagare 6 förklarar hur 
han hamnade i Värmland genom en annons han satt ut i ett forum där han fått svar från 
ett företag i byn ”…alltså, på internet har vi ett forum, där pratar många nederländska som går och 
flyttar till Sverige. Jag har satt ut lite annonser där: ’Jag vill ha en liten –affär eller –center i Sverige, 
mittsverige…’ Då kommer X till mig och säger: vi behöver en –affär , vi har ingen –affär här.”. Vi har 
här sett att nederländarna tar kontakter på internet och även för att förmedla information 
till andra, dels för sitt eget företags fördel, men kanske även för att hålla kontakten med 
andra nederländare. Detta till trots av att flera av respondenterna påpekar att de 
egentligen inte ville bosätta sig i Värmland eftersom det redan bor så många Nederländare 
här, vilket företag 1 belyser: Vi sade, inte gå till Värmland! Det finns för många holländare. Det är 
inte bra.”.  Forumen och internet är på så sätt en mötesplats för nederländarna, där de kan 
hitta ytterligare kontaktmöjligheter som kan gynna entreprenörernas nätverk på flera sätt.  
 
4.7 Återblick 
Analysen sammanfattas i följande avsnitt mot de perspektiv på entreprenörer och nätverk 
som legat i grunden för vår undersökning. Vi gör detta för att få en överblick över 
resultatdiskussionen och leda vidare mot våra slutsatser i nästkommande kapitel.  
 
Entreprenörskap som ”processen där nya affärer kommer fram, inklusive hur tillfällen och möjligheter 
till sådana kommer upp och hur de manifesteras i nya organisationer (eller delar därav)” (Bjerke 2005 
s.97) har illustrerats väl av Nederländarna i vår studie. De har sett potential för en 
etablering i Värmland och de är, som citatet från företag 6 ovan visar, villiga att dela med 
sig av kunskaperna om den nya marknaden. Andra kan på så sätt bli uppmärksammade på 
de möjligheter som finns i Värmland och på så sätt kan steget från tanke till handling för 
andra nederländare bli kortare.  
 
De förutsättningar entreprenörerna i vår studie har visat påverkar deras entreprenörskap, 
både positivt och negativt, finns både inom Sverige, Värmland och i Nederländerna. 
Förhandskunskap samlas in om dessa förutsättningar, många gånger med hjälp av 
internet. Speciella svårigheter har visat sig genom att det finns mycket men oklar 
information om lagar och regler i landet.  
 
Nederländarna i studien har även visat att de delar flera generella entreprenöriella drag 
genom att vara entusiastiska, motiverade, engagerade och självständiga. Och även att de 
tar den ytterligare risk det innebär att behöva skapa ett helt nytt socialt nätverk i ett ”nytt 
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liv”. De skiljer sig i sin inställning till hur detta nya liv som företagare ska se ut och vilka 
kontaktnät de behöver: innebär det för dem ett sätt att överleva, eller vill de se stark växt i 
företaget?  
 
Kulturella faktorer som utmärker de immigrerade nederländska entreprenörerna i vår 
undersökning är deras enorma vilja till och förståelse för vikten av tillräcklig kunskap i 
svenska språket. Nederländarna har stor tilltro till organisationer som kan erbjuda hjälp på 
olika sätt för att kunna utjämna obalansen i resurstillgång på grund av att de inledningsvis 
har ett svagt nätverk.  
 
Synen på betydelsen av nätverkskontakter som nederländarna i studien visat, har både 
med den privata och med den företagsmässiga etableringen att göra. Det är viktigt att 
familjen trivs och enkelt kan skapa nya sociala kontakter. För entreprenören är det viktigt 
att träffa olika svenska aktörer för etablering och positionering i nya nätverk.   
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5 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att besvara uppsatsens frågeställningar för att tydliggöra de nederländska 
småföretagarnas syn på nätverk och belysa den etableringsprocess de går igenom. Detta inkluderar även 
att kunna se var TDC kan hitta sin roll på den värmländska marknaden.  
 
Hur uppfattar de nederländska entreprenörerna etableringsprocessen? 
Vi har i studien sett hur ett flertal faktorer påverkar hur de nederländska entreprenörerna 
uppfattar etableringsprocessen. När det gäller förutsättningar för entreprenörskap som 
finns på nationell, regional och lokal nivå enligt Kloosterman och Rath (2003), finns 
blandade uppfattningar hos entreprenörerna. En del respondenter anser att det varit 
relativt lätt att starta upp ett företag, då de poängterar att det finns lättillgänglig och 
kostnadsfri hjälp att få från både regionalt och lokalt håll med att skapa nätverk i 
Värmland. Detta resulterar i att distansen mellan tanke och handling att starta upp ett 
företag minskas, vilket är positivt både för entreprenörens företag och för tillväxten i 
Värmland.  
 
Bestämmelser som finns på nationell nivå i Sverige har däremot skapat bekymmer bland 
entreprenörerna. Regelverk kring anskaffning av personnummer har gjort att värdefull tid 
gått förlorad eftersom informationen kring regelverket varit oklar. Andra har dock inte 
stött på problem med detta och det är därför en fråga om att få rätt hjälp och information 
från början.  
 
De intervjuade entreprenörerna uppfattar att de ofta får bra hjälp av de personer de är i 
kontakt med, men de efterfrågar trots detta mer praktisk hjälp. Alltså inte hjälp i form av 
att bli tilldelade en lista med kontaktpersoner som man bör kontakta, utan ett tydligt stöd 
som är med under verkliga förhållanden och bistår med praktisk hjälp. Det skulle 
exempelvis vara att följa med entreprenören till banken, fylla i formulär etc. Detta skulle 
hjälpa entreprenören med minskat arbete i både energi- och tidsförbrukning.  
 
Något som entreprenörerna blivit uppmärksammade om från nätverk de skapat i 
Värmland är den möjlighet som finns att få olika bidrag, exempelvis EU-bidrag. De tycker 
dock att brister finns inom detta ämne eftersom få organisationer har djupa kunskaper om 
hur ansökningar ska genomföras. 
 
Vilka faktorer ser de immigrerade entreprenörerna som speciellt problematiska vid 
etableringen i Värmland? 
Utöver de svårigheter vi presenterat ovan så har entreprenörerna i studien även uttryckt 
andra problemområden för etableringen i Värmland. Dessa problem kan delvis härledas 
till kulturella faktorer och inkluderar det svenska språket samt en uppfattad skillnad i 
affärskultur.  
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Vikten av en bra kommunikation understryks av Altinay E. och Altinay L (2008). För de 
nederländska entreprenörerna innebär detta en problempunkt, eftersom de måste lära sig 
ett helt nytt språk. Flera av respondenterna uttrycker en frustration över de SFI-kurser 
som ges. De menar att undervisningen inte är nog tillpassad för entreprenörer, eftersom 
tidpunkt, innehåll och tempo inte motsvarar en immigrerad egen företagares krav och 
behov. Entreprenörerna i vår undersökning vill inget hellre än att kunna behärska det 
svenska språket, eftersom de vet att nyckeln till framgång för ett lyckat 
nätverksuppbyggande finns i kommunikationen.   
 
Andra problem som entreprenörerna stött på kan förklaras med skillnader i ländernas 
olika sätt att hantera affärssituationer, exempelvis vikten av att hålla avtalade tider. De har 
upplevt att det i Värmland tar längre tid att få svar på förfrågningar samt att få uppdrag 
gjorda. 
 
Hur förhåller sig de immigrerade entreprenörerna till nätverk och nätverkande? 
Alla av våra respondenter har påpekat vikten av att ha bra kontaktnät, både ur ett 
personligt perspektiv och ur företagarsynvinkel. De vill ständigt skapa nya kontakter och 
vidga sina nätverk. Eftersom entreprenörerna i vår studie påpekar att det är viktigt att de 
själva och familjen trivs på orten, lägger många av dem i första hand stort fokus på att 
vidga sitt sociala nätverk men de använder även sitt gamla nätverk från tiden i 
Nederländerna. På detta vis följer de Lechners et al. (2006) teori om att det sociala 
nätverket är framförallt viktigt i början av firmans utveckling.  
 
De immigrerade entreprenörerna vet att de är helt nya inför andra på marknaden och är 
medvetna om att de måste bygga upp ett förtroende med sina kontakter. De gör detta dels 
genom att skapa en personlig relation med aktörer och bygga upp sitt ”namn” på detta vis 
och dels genom att försöka komma i kontakt med företag som de vet kan styrka deras 
rykte inför andra (ryktesskapande nätverk).  
 
Många av de intervjuade entreprenörerna samarbetar med andra företag för att på så vis 
öka utbytet av marknadsinformation. Flera entreprenörer har nära kontakt med 
turistbyrån som kan ge dem kunskap om exempelvis konkurrenter. Flera deltar även i 
aktiviteter som sker i den lokala miljön, där de träffar andra entreprenörer och på så vis 
får tillgång till information. Vi har även sett tillfällen av samarbeten mellan konkurrenter 
(co – opetition), vilket sker för att gynna båda parter genom att använda bådas 
nyckelkompetenser.   
 
För att se vilka kontakter som anses vara intressanta använder respondenterna sig även av 
forum på Internet. De ser fördelar med att använda forumet, då det bl.a. finns möjligheter 
att kontakta erfarna Nederländare i Sverige som redan gått igenom flytten till Sverige.  
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Vilken roll kan TDC Värmland ha på den värmländska marknaden? 
Eftersom TDCs verksamhet i Värmland är relativt ny så finns bara begränsad kunskap 
om deras verksamhet idag bland entreprenörerna i studien. Då vi har utgått ifrån 
respondenternas upplevelser av etableringsprocesser har vi fått fram en del faktorer som 
TDC behöver ha i åtanke.  
 
I Värmland har det de senaste åren skett en ökning av Nederländska småföretagare, vilket 
visar att det borde finnas ett behov av specialistkunskap om nederländska och svenska 
förhållanden. Detta behov har våra respondenter bekräftat genom att uttrycka att de vill 
ha hjälp från någon som har förståelse för de förhållanden de kommer ifrån och 
därigenom kan ge information som anpassats efter detta. Det underlättar även om 
kontakter inledningsvis har kunskap i nederländska språket.  
 
I dagsläget finns många aktörer på marknaden som hjälper inflyttade entreprenörer 
oavsett ursprungsland och utmaningen för TDC Värmland blir att positionera sig i 
förhållande till dessa aktörer. Vissa av dessa aktörer har redan sett ovan nämnda behov 
och anställt nederländska personer. Det blir därför viktigt för TDC Värmland att i så fall 
erbjuda något konkurrenskraftigt, eller trycker på att de kan erbjuda specialistkunskap 
som entreprenörerna kan lita på. Entreprenörerna har idag flera kontakter för olika 
tjänster, exempelvis bokföring, marknadsföring, mäklare, svenskaundervisning, etc. och 
efterfrågar en förenkling av detta. En ”one-stop-shop” för alla ärenden som har med 
etableringsprocessen att göra skulle kunna vara ett alternativ. De önskar sig en 
organisation där de kan få praktisk hjälp i början och stöd för ytterligare 
nätverksbyggande under företagets utveckling. Det finns alltså en möjlighet för TDC 
Värmland att erbjuda skräddarsydda utbildningslösningar inom exempelvis 
språkundervisning, bokföring, starta-eget kurs på nederländska, etc.  
 
När det gäller entreprenörernas nätverksbyggande så skulle TDC Värmland kunna 
erbjuda arrangemang där entreprenörerna kan träffa svenska aktörer och därigenom skapa 
kontakter som bygger upp förtroendet bland andra företag på den nya marknaden. Men 
som våra respondenter berättat finns redan sådana arrangemang och det beror istället på 
den enskilda entreprenören om denne väljer att delta i aktiviteterna. En utmaning för 
TDC Värmland kan då istället vara att verka för att öka kunskapen om vikten av 
nätverkande för styrning av företagets utveckling.  
 
Eftersom respondenterna har olika mål med sitt företag, endera att bara ”överleva” eller 
att utöka och satsa, behöver TDC Värmland ta ställning till hur de kan nå båda dessa 
grupper med sina tjänster. Hur de olika stöden från TDC Värmland borde skiljas mellan 
de två olika inställningarna är dock inget som vi kommer att kunna dra några slutsatser 
om. Det är inget som vi har tagit i beaktande i vår undersökning, men är en intressant 
frågeställning för framtida studier.    
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Alla respondenterna har använt och använder Internet i många avseenden och att ha 
elektroniskt tillgängliga tjänster kan på så vis göra att entreprenörer i länets alla delar kan 
ta del av detta. Forum på Internet och kontakt med redan etablerade nederländare har 
varit startskottet för många och därför bör TDC Värmland även synas där. 
 
Sammanfattningsvis kan vi komma fram till att de nederländska entreprenörerna som vår 
studie har baserats på, har hjälpt oss att få en förståelse för hur TDC Värmlands 
nätverksplattform skulle kunna se ut. Det stöd som TDC Värmland skulle kunna erbjuda 
entreprenörerna är framförallt en ”one-stop shop” som vi förklarat ovan för kunskap och 
kontakter. I denna roll behöver TDC Värmland komma in i entreprenörernas medvetande 
tidigt i etableringsprocessen för att undvika bortkastad tid och på så vis minskas 
entreprenörens alternativkostnad för att hitta information. Entreprenören kan därmed 
lägga ner mer tid på viktiga resurser och på en snabbare utveckling att etablera sitt företag.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1   Introduktionsbrev 
 
Hej     X, 
Som avtalat per telefon skickar vi här ett litet brev med information inför den intervju vi 
ska göra med Er. Vi vill samtidigt passa på att tacka Er så mycket för att Ni tar Er tid för 
oss och vår uppsats. 
 
Uppsatsen handlar om entreprenörskap och då speciellt nederländska företag i Värmland. 
Vi undersöker den procedur som Ni som nederländska entreprenörer går igenom; från 
första tanke på flytt till det att Ni etablerat Er och företaget i Värmland. Vi vill be Er att 
tänka igenom följande inför intervjudagen, skriv gärna ner: 

1. Tänk igenom hela flytt- och uppstartsproceduren, anteckna gärna stegen i 
processen. Vad var svårt? Vad var lätt?  

2. Vilka organisationer eller andra aktörer tog Ni hjälp av (både i Nederländerna och i 
Sverige)? 

3. Vilka organisationer eller andra aktörer är Ni idag i kontakt med eller använder Er 
utav? 

4. Tycker Ni att Ni får det stöd Ni behöver för att kunna driva företaget, samt leva 
som familj i Värmland?  

 
Vi ser fram emot att träffa Er den X (datum som avtalat). 
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Bilaga 2   Intervjuguide  
 
Bakgrunds Fakta  
1. Ålder 
2. Kön 
3. När flyttade du till Sverige? Har du flyttat hit själv eller med hela familjen? 
4. Vad har du för utbildningsnivå?  
5. Vad gjorde du innan du startade upp företag i Sverige?  
6. Om Entreprenör ►Hade du ett stort eller litet företag? 
7. Namn på företaget 
8. Antal anställda 
Uppstartsfasen  
9. Hur kom ni på idén att starta företag i Sverige? (start för att kunna flytta, eller flytt först 
och start av företag senare?)  Vad är det som driver Dig som entreprenör? Varför starta 
eget?  
10. Varför valde Ni Värmland? 
Entreprenörskap 
11. Det är många positiva konsekvenser att starta eget. Dock finns det även negativa 
konsekvenser. Hur tänker Ni kring riskerna att starta eget? Hur tacklar man dem? Har ni 
fått det stöd Ni har behövt? Av vem/vilka?  
12. Vad är målet med Er organisation? Är det en livsstil eller tillväxt önskemål?  
13. Vad anser du är mest problematiskt i dagsläget som egen företagare? 
Nätverk 
14. Hur gick ni tillväga när ni ville etablera Er i Sverige? Beskriv gärna stegvis 
(Organisationer/ Kontaktnät). 

- Gick allt problemfritt? 
- Vilka möjligheter till att få olika sorters hjälp från speciella organisationer känner ni 

till? ( i Nederländerna samt i Sverige) 
Formellt & Informellt Nätverk  
15. Har ni varit med i någon nätverksuppbyggande aktivitet? (Hur skapar ni kontakter 
med andra i branschen, andra nederländare, lokalbefolkningen, etc?)  
16. Tycker ni att ni har nog kontakt med svenskar i Värmland? Med Nederländare? 
Övriga Sverige? 
17. Vilken roll spelar kontakter och kontaktnät i ert dagliga arbete? I etableringen? Vad får 
man som person ut utav dessa kontakter? (information, varor, vänskap och makt).  
Dutch Chambers roll i Värmland  
18. Känner du till Dutch Chamber? 
19. Vad associerar du namnet Dutch Chamber med? 
20. Är du medlem i Dutch Chamber i Värmland? 
21 a. Om JA:  

- Hur fick ni reda på att DC Värmland fanns från början? 
- Framgick det vad DC Värmland erbjuder? (Internet och broschyrer etc.) 
- Har du uppfattat någon marknadsföring innan ni blev medlem i DC Värmland? 
- Är det någon tjänst/tjänster som du anser saknas hos DC Värmland? 
- Hur höga förväntningar hade du innan ni blev medlemmar i DC Värmland? (Skala 

1-5) 
- Uppfylldes dessa förväntningar? (Skala 1-5)  
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- Av vilken anledning/anledningar är ni medlemmar i DC Värmland? 
- Vilka tjänster känner du till att dem erbjuder? 
- Vilka tjänster använder Ni? Vilka former av tillställningar/ tjänster tycker du är 

bra? 
- Vad är positivt? 
- Är det något som behövs förbättras? 
- Vilken position anser du att Dutch Chamber Värmland har på marknaden? 
- Vilken position tycker du att Dutch Chamber Värmland borde ha? 
- Vilka tillställningar/tjänster saknar du hos DC Värmland? 
- Kan du rekommendera DC till andra som flyttar till Värmland? Varför?/Varför 

inte? 
21 b. Om NEJ:  

- Har du funderat på att gå med? Varför/Varför inte? 
- Vad skulle krävas för att få dig att bli medlem i en organisation som Dutch 

Chamber Värmland? 
- Vad skulle ni vara villiga att betala för ett medlemskap hos Dutch Chamber 

Värmland? 
Aktörs översikt  
22. Är ni medlemmar i någon annan organisation? 

- Vilken/Vilka? 
- Hur länge har ni haft kontakt med denna organisation? Hur ofta har ni kontakt? 
- Av vilken anledning/anledningar är ni medlemmar i dessa 

föreningar/organisationer? 
- Vilka tjänster känner du till att dem erbjuder?  
- Vilka tjänster använder Ni? Vilka former av tillställningar/ tjänster tycker du är 

bra? 
- Vad är positivt? 
- Är det något som behövs förbättras? 
- Vilka tillställningar/tjänster saknar du hos föreningarna/organisationerna? 
- Kan du rekommendera dessa föreningar/organisationer till andra som flyttar till 

Värmland? Varför?/Varför inte?  
23. Hur arbetar ni med marknadsföringen av er firma? 

- Hur har ni kommit i kontakt med dessa leverantörer, personer, arrangemang, etc? 
24. Hur sköts bokföringen i firman?  

- Om extern konsult? (hur fick ni kontakt med denne?) 
Kontakter inom nätverk 
25. Håller ni på med någon fritidsaktivitet? Har ni träffat någon genom detta som ni även 
varit i kontakt med rent professionellt senare?  
26. Använder ni /är medlem i något forum på internet? 
27. Har ni någon kontakt med kunder även efter att de avslutat sitt köp hos er? 
Övrigt 
28. Har ni planer om att expandera? Utöka firman internationellt?   
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