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Sammanfattning 

Den här rapporten har undersökt hur den grekiska marknaden ser ut för ett företag som vill 

etablera sig och sin produkt på nämnda marknad. Rapportens Investeringskalkyl visar att om 

den grekiska befolkningen väljer att byta ut sitt befintliga uppvärmningssystem som består av 

olja och ersätter den med luftvärmepumpen Thermia Atec så kan de spara så mycket som upp 

till €2421.5 årligen. Med en engångskostnad för installation och maskin på €10 000  är 

investeringen räknad med en räntesats på 20 % insparad på cirka 10 år. De följande åren blir 

vid jämförelse med en oljepanna ren ekonomisk vinning. När även den grekiska regeringen 

har långt gångna planer på att införskaffa ett liknande ROT-avdrag för de greker som väljer 

att avveckla sin oljepanna och satsa på mer miljömässiga alternativ visar Thermia Värme AB 

att deras produkt har de ekonomiska aspekterna på sin sida istället för den redan befintliga 

oljan. Rapporten innehåller även en PESTLE-analys över den tilltänkta marknaden Grekland 

och en konkurrenskraftsanalys för att ge en överblick över hur attraktiv den tilltänkta 

marknaden man vill etablera sig på är. Genom PESTLE-analysen ser man att politikerna vill 

underlätta för utländska aktörer att etablera sig i Grekand, och speciellt om man är verksam 

inom den miljövänliga sektorn. Konkurrensanalysen tar bland annat upp hur stor köpkraft 

konsumenterna har vilken för tillfället är låg då konkurrensen på marknaden är låg. Samtliga 

analyser rapporten har behandlat får Grekland att framstå som en marknad med potential för 

en etablering.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Att komma ut på nya marknader har nästan blivit viktigare för företag än att utveckla nya 

produkter. Men hur skall företagen agera för att etablera sig på nya marknader? Finns det ett 

enkelt steg för stegprogram som företag kan använda sig av, eller är det ett unikt försök varje 

gång ett företag vill börja exportera till andra länder? Klarar de aktuella branscherna av det 

själva eller anlitar de eventuella experter för utlandsetablering? Är också en etablering på nya 

marknader så viktigt som företaget vill ge sken av till sina anställda, räcker det inte bara med 

att existera på en marknad? Eller är den inhemska marknaden mättad så att företaget är 

tvunget att söka sig till nya marknader på grund av situationen på hemmamarknaden? Finns 

det marknader som är lättare eller svårare än andra att försöka etablera sitt företag på? Är det 

viktigaste när företag vill en på en ny marknad att de är flexibla och anpassningsbara, eller är 

det viktigaste att konkurrera via de ekonomiska aspekterna? De oskrivna lagarna som råder i 

de olika länderna är de ett större hot mot en nyetablering än den rådande 

konkurrenssituationen?  Geiersbach (2010) beskriver hur viktigt det är för företag att de 

förstår de olika språk och kulturella skillnader som existerar mellan olika länder, som man 

måste ta hänsyn till när man vill etablera sig på nya marknader. Att politik och lagar kan göra 

en etablering på en ny marknad antingen enkel eller komplicerad. För att överhuvudtaget 

lyckas etablera sig på en ny marknad gäller det att kunna komma med mer än en bra produkt 

till ett bra pris. Varje marknad har sina olika specifika hinder som företaget måste ta sig över.  

Med den här rapporten skall vi försöka svara på hur man kan bedöma och värdera en ny 

marknad. Vad behöver man tänka på för just den marknaden. Vad har företaget att erbjuda 

som inte redan finns i landet och finns det verkligen en marknad för företagets produkt i det 

landet de har tänkt etablera sig i?  

 

 

 



 

2 
 

1.2 Problemformulering, syfte och avgränsningar 

Hur ser den grekiska marknaden ut för en möjlig etablering för ett företag som tillverkar 

luftvärmepumpar?  

Denna uppsats syftar till att besvara och upplysa funderingar kring en möjlig etablering på 

den grekiska marknaden. Vad finns det för möjligheter och hinder för att etablera sig på den 

grekiska marknaden? Finns det anledningar för befolkningen att investera i företagets produkt 

och kan det även bli en ekonomisk vinning för de intressenter som är villiga att investera i den 

nya produkten? 

För att få en rimlig omfattning på arbetet har författarna valt att göra vissa avgränsningar. 

Rapporten kommer behandla olika produkter och en specifik marknad. För att kunna avgränsa 

rapporten kommer vi enbart jobba utifrån fyra olika teorier. De teorierna uppsatsen fokuserar 

på tycker vi tar upp de väsentliga delarna som kommer behandlas, det vill säga 

Nuvärdesmetoden, en Payoff-kalkyl, en PESTLE-analys och en femkraftsmodell.  
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2. Teoretisk referensram 

Den här rapporten kommer behandla fyra teorier. Michael Porters femkraftsmodell,en 

PESTLE-analys, Nuvärdesmetoden och en Payoff-kalkyl. Valet av de här fyra modellerna 

grundar sig på att de passar bra för att undersöka de olika problem som tas upp och som 

rapporten ska söka svar på. Payoff-kalkylen används är för att få information om de 

ekonomiska delarna gällande hur stora skillnaderna i driftskostnader mellan en 

luftvärmepump och en oljepanna är och därigenom se hur mycket man kan spara in på ett 

byte. Nuvärdesmetoden används för att se hur lång återbetalningstiden blir vid en övergång 

från oljepanna till luftvärmepump med en beräknad ränta på 20 %. Att just de här två 

investeringskalkylerna valdes av alla de olika kalkyler som finns att välja mellan. Beror på att 

samtidigt som de är lätta att förstå, visar de detaljerat hur investeringen kommer att betala sig 

genom åren. PESTLE valdes för att få en bra överblick över landet där den tilltänkta 

marknaden finns och vad man behöver anpassa sig efter. Femkraftsmodellen används för att 

kolla upp den specifika marknaden man är intresserad utav för att undersöka hur den ser ut 

idag gällande bland annat konkurrensen som existerar för tillfället och vad det finns för hot 

från andra produkter. Anledningen till att två modeller valdes utöver investeringskalkylerna 

var för att få en så komplett bild som möjligt både av landet som den tilltänkta marknaden. En 

bild som inte skulle bli lika komplett om bara en av modellerna användes.  

2.1 Investeringskalkyler 

En Payoff-kalkyl är en investeringskalkyl som används för att räkna ut hur snabbt en 

investering lönar sig. Man jämför olika alternativ med varandra genom att till exempel ta 

deras anskaffningskostnad plus rullande utgifter för att kunna jämföra vilket av de olika 

alternativen som blir billigast under den tidsperiod man avser att använda dem. Man räknar 

enkelt sagt ut hur lång tid det tar för en investering att bli lönsam i jämförelse med ett annat 

likvärdigt alternativ.
1
 

Nuvärdesmetoden är också en investeringskalkyl där man diskonterar alla betalningar. 

Diskontering innebär att man räknar om ett värde framåt eller bakåt i tiden med en fast 

räntesats. När uträkningarna görs använder man sig av tabeller som man hämtar ut värden 

ifrån.
2
 

 
                                                           
1
 http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/payoff-metoden.aspx 

2
 http://www.ik2000.se/tjanster/produktionsekonomi/403.php 

http://www.ik2000.se/tjanster/produktionsekonomi/403.php
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2.2 PESTLE  

PESTLE är ett verktyg som används för att beskriva hur trender och förändringar i 

makromiljön kan påverka ett företag. Med makromiljö menas faktorer som ligger utanför 

företagets kontroll  och som ej är möjligt för företaget att påverka, men som de i hög grad blir 

påverkade av. Enligt den externa analysen är de faktorer som påverkar företag på en marknad 

följande: politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljöorienterade och lagbestämda 

faktorer. När ett företag analyserar de här faktorerna kan de få en överblick över hur 

förutsättningarna på en marknad ser ut. Man kan därmed strukturera upp vilka risker och 

möjligheter som finns på den aktuella marknaden (Johnson & Scholes, 1993).  

Den politiska faktorn behandlar hur stor makt staten har att påverka vår omvärld, vilket kan 

leda till stora förändringar i företaget. Ett regeringsbyte kan bidra till politiska förändringar 

som kan innebära ändrade skatteregler, en förändrad välfärdspolitik och den internationella 

handeln kan också den påverkas. 

Den ekonomiska faktorn omfattar hur konjunkturen förändras, vilken påverkar inflation, BNP 

(Bruttonationalprodukt), situationen på arbetsmarknaden, arbetslösheten i landet, 

räntenivåerna och växlingskurserna som har en stor effekt för både exporterande och 

importerande företag. Skiftningar i växelkurserna skapar osäkerhet för företagen eftersom de 

då de inte kan veta hur mycket de kommer få ut av de olika valutorna när de ska växla tillbaka 

till sin egen valuta. Eftersom länder helst vill handla med valutor som har någorlunda stabila 

växelkurser. 

De sociala faktorerna behandlar ändringar inom sociala trender och oskrivna lagar. Det är 

viktig att veta om de oskrivna lagarna. En brytning av en oskriven lag kan bidra till att en 

tänkt affär inte genomförs. Ett exempel på en oskriven lag kan vara att det är alltid den yngre i 

rummet som skall ta initiativet att hälsa på de äldre människorna i rummet, annars visar den 

yngre personen brist på respekt. 

 Teknologiska faktorer behandlar ny teknik som bidrar till nya processer, produkter och 

upptäckter. Det kan vara effektivare program eller stabilare och snabbare internetanslutningar 

som kan underlätta kommunikationen. 
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Miljöorienterade faktorer behandlar miljöfrågor som har vuxit sig allt starkare på senare år. 

Det har blivit viktigare för företagen att visa upp produkter som värnar om miljön då 

människor i allt större utsträckning blivit mer miljömedvetna. Därmed är det viktigt att 

företagen också anpassar sig och visar upp att man följer de olika miljölagarna. 

De lagbestämmande faktorerna tar upp olika länders lagar och spelar en stor roll hos 

företagen. Förändringar av lagar kan påverka stort på företags lönsamhet och man måste även 

anpassa sig till de olika ländernas lagar för att över huvud taget kunna få etablera sig i landet 

(Johnson & Scholes, 1993). 

2.3 Michael Porters femkraftsmodell 

Michael Porter´s femkraftsmodell är en modell som skildrar hur attraktiv en speciell bransch 

är att verka i. Grundidén är att det som driver företag att leverera värde och skapa 

samhällsnytta för konsumenterna, är konkurrensen som råder mellan de olika företagen som 

opererar i branschen. Det finns enligt Porter fem primära krafter som uttrycker sig i form av 

olika hot; konkurrens bland redan etablerade företag, potentiella nyetablerare, 

substitutprodukter, köparen och leverantörens förhandlingsstyrka och makt. Porter kallar detta 

för en ”vidgad konkurrens”. Det är den totala intensiteten i de krafterna som avgör hur 

branschstrukturen ser ut. Att komma underfund med krafterna som formar en branschs 

konkurrenssituation är en förutsättning för att skapa en hållbar marknadsstrategi på sikt. 

(Grundy, 2006) 

Den första kraften i Porters femkraftsmodell tar upp graden av konkurrenssituation som råder 

bland de etablerade företagen i branschen. Denna krafts intensitet influeras av konkurrensen 

vad det gäller exempelvis lansering av nya produkter, priser, marknadsföring och service.  

Huvudsakligen avgörs styrkan i kraften av hur intensivt företagen konkurrerar sinsemellan, 

snarare än vilka medel de använder sig av. Den tenderar att vara mer intensiv om branschens 

tillväxt är låg, vilket då inspirerar företagen att slåss om de få andelar som finns tillgängliga 

på marknaden. Om priset är företagens främsta konkurrensfördel tenderar det att leda till en 

intensiv bransch med låg vinstpotential. Det är en sådan situation som lätt kan uppstå om 

produkterna eller tjänsterna är väldigt lika varandra och ansträngningen för konsument att 

byta produkt är låg.  
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Vidare menar Porter att den andra kraften i modellen är potentiella nyetablerare, med det 

menas att det för nya företag som etablerar sig i en bransch kan det innebära att de oftast har 

kapacitet att vinna marknadsandelar och har de stora ekonomiska resurserna som krävs för en 

att erövra  de nya marknadsandelarna. För redan etablerade företag kan det här hotet upplevas 

mer eller mindre allvarligt, med anledning av vilka hinder det finns att etablera sig på 

marknaden för de nya företagen. Det finns flertalet hinder för att kunna ta sig in på en 

marknad – stordriftsfördelar, kundlojalitet, kapitalbehov, tillgång till distributionskanaler och 

regelverk. Det viktiga att tänka på är inte om företagen lyckas etablera sig på marknaden, det 

är hotet att de ska göra det som är det själva hotet som påverkar branschstrukturen (Porter 

2008). 

Ytterligare ett inträdeshinder är stordriftsfördelar gällande förslagsvis produktion, 

marknadsföring och utveckling redan utnyttjas av de etablerade företagen i branschen. 

Ytterligare hinder kan uppstå vid distribution av produkten eller tjänsten, kompetensen inom 

säljstyrkan eller hur man ska finansiera företaget. Detta medför att man behöver stora 

finansiella muskler för att kunna driva en stor produktion, annars får man helt enkelt inse att 

man har en nackdel gentemot konkurrenterna i just den konkurrenssituation. Modellen får 

dock utstå kritik. Robert M Grant menar att modellen inte tar med den dynamiska rivaliteten 

som uppstår mellan företag som konkurrerar i samma bransch. Han anser att Porters modell 

koncentrerar sig för mycket på att de olika produkterna på marknaden är ömsesidigt 

uteslutande varandra, och därmed bortser från att det finns massor av produkter och tjänster 

ute på marknaden som kompletterar varandra. Grant säger också att vissa branschstrukturer är 

för labila mot vad femkraftsmodellen kräver, för att man ska kunna ta hjälp av modellen när 

man ska utforma sin strategi. I olika branscher kan de stora företagen påverka de andra 

aktörerna i branschen i större omfattning än vad branschstrukturen klarar av att visa. Ett 

exempel som Grant tar upp gällande detta är att Pepsi påverkas mycket mer av vad Coca-Cola 

gör än av vad andra aktörer i branschen gör (Grant,Robert 2005).  

Ytterligare hinder för nyetablerade företag enligt Porter är att man måste lägga ner stora 

resurser för att kunna särskilja sina produkter mot de som redan existerar på marknaden. Här 

gäller det att locka över konkurrenternas kunder vilket kan uppnås genom marknadsföring, 

PR, service med mera. Det gäller att jobba hårt för att etablera sitt varumärke på marknaden 

och även få in det i konsumenternas medvetande (Porter 2008). 
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Även den ekonomiska aspekten för en etablering är ett hinder som måste övervinnas. Det 

kostar att ta sig in på nya marknader. Generellt är kostnaderna högst i början eftersom det då 

behövs startkostnader i form av kundkrediter, uppbyggnad av lager och även en möjlighet att 

kunna klara av tillfälliga förluster. En fjärde barriär behandlar vilken tillgång man kan få på 

distributionsmarknaden. Ju färre distributionskanaler man har tillgång till på en marknad, 

desto svårare är det att få ut sina produkter till rätt plats, rätt pris och i rätt tid. 

Substitutprodukter är också en avgörande för en branschs struktur, i vilken form det finns 

substitutprodukter tillgängliga på marknaden. Porters modell bygger på att 

ersättningsprodukterna lägger en övre nivå på vilket pris företag kan sätta på sina produkter. 

Det bidrar till att bestämma vinstpotentialen som kan finnas på en marknad. I en marknad 

med stora hot från substitutprodukter, leder det till att vinstpotentialen blir lägre. Här anser 

Porter att kunderna ställs inför en så kallad ”price-performance trade-off” mellan en speciell 

produkt och dess substitut. Här är det väldigt viktigt att lyckas med sin marknadsföring och 

PR för att kunna särskilja sin produkt gentemot ersättningsprodukterna. De produkter som 

med hjälp av trender i konsumtionsmönster kan utveckla sin ”price-performance trade-off” i 

förhållande till originalprodukten är de som utgör största hoten i branschen. Den fjärde och 

näst sista kraften i modellen behandlar köparens förhandlingsstyrka och makt. Strukturdragen 

i branschen påverkas av hur stark förhandlingskraft konsumenterna till produkten besitter. Ju 

priskänsligare konsumenterna är desto starkare är denna kraft. Detta sker när man har så 

standardiserade produkter att de inte går att särskilja från andra produkter på marknaden. 

Detta läge gör att köparen blir mer priskänslig och köper på pris i stället. I branscher där 

efterfrågan på kvalitet är viktigare än priset, har köparna en relativt svag förhandlingskraft. 

Porter går vidare i modellen med med branschens strukturdrag påverkas även av hur stark 

förhandlingsstyrka leverantörerna besitter som en femte kraft. Leverantörer med för mycket 

makt kan suga ut hela lönsamhetspotentialen i branschen. Om den besitter en alltför stark 

makt kan det mynna ut i att få vill etablera sig på marknaden. Ju färre leverantörer det finns på 

en marknad, desto större förhandlingsstyrka hos leverantörerna.  

Förhandlingskraften är även stark om de har lyckats uppnå en unik produkt, eller en situation 

där ett byte av leverantör skulle medföra stora kostnader för företagen. Tillsammans bidrar de 

här krafterna till att valet av leverantör är oerhört viktigt när företag skall etablera sig på en ny 

marknad. Det bästa är att hitta en nisch där både köparens och leverantörens förhandlingskraft 

är så liten som möjligt. (Porter 2008) 
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Femkraftsmodell har under åren blivit utsatt för hård kritik, framförallt från Henry Mintzberg, 

Bruce Ahlstrand och Joseph Lampel. Exempelvis anser de att modellens metoder 

underminerar inlärning, på grund av att modellen inte bygger på den dagliga verksamhetens 

praxis. Ytterligare kritik får modellen för att ha tagit in för många omvärldsfaktorer, 

Mintzberg anser även att Porter har förenklat verkligheten med sina modeller. 

”In our view, no one has ever developed a strategy through analytical technique.” 

(Mintzberg 2009). 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt och val av metod 

Rapporten kommer att använda sig av både primär och sekundär data. Primär data innebär 

data som hämtas in för första gången. Den kommer bestå av intervjuer man gjort med 

personer om vad de ser för möjligheter med att etablera sig på en ny marknad och vad det är 

för produkt som ska hjälpa dem att komma in på den nya marknaden. Frågorna som har 

behandlat möjligheten för en eventuell etablering i Grekland har skickats till berörda personer 

i förväg så att de kunna ge så grundliga svar som möjligt. Chefen för Svenska Exportrådets 

kontor i Grekland, Elza Möller Kazemi, har blivit tillfrågad om sin syn på den aktuella 

branschen och vad hon tror det finns för möjligheter och hinder att etablera sig i landet. 

Exportchefen Jan Falck på företaget utfrågades om olika ekonomiska specifikationer på 

produkten så att en investeringskalkyl kunde sättas upp. För att på så vis kunna jämföra olika 

produkter på den tilltänkta marknaden man vill etablera sig på.  

Det genomfördes även en intervju med Harry Amilidis som är investeringschef för Invest in 

Greece. Vilket är ett företag som hjälper utländska aktörer att etablera sig på den Grekiska 

marknaden. Intervjun med Harry behandlade Greklands utveckling inom teknologi och vad 

det finns för lagar som kan vara till hinder för företag som vill etablera sig i Grekland. 

Anledningen till att vi valde att intervjua just de här personer var att vi ansåg att de satt inne 

på kunskap som passade in på den här rapporten.  

Det vi hade kunnat gjort annorlunda här är att hämta ut statistik själva om den nya potentiella 

marknaden och försöka sätta  ihop en egen bild av hur läget ser ut, men när vi kom i kontakt 

med Exportrådet fick vi ut intern information som skulle varit väldigt svår att själva få ut 

genom att bara titta på statistik och i tidigare gjord dokumentation.  

3.2 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga. Det innebär att 

syftet och de metoder som har brukats i en undersökning skall leda fram till samma resultat 

om undersökningen görs om vid ett senare tillfälle. Det här tror författarna blir svårt med 

tanke på alla förändringar som sker både inom uppvärmningsbranschen men även på 

världsmarknaden. Med branschen syftar vi på all forskning och utveckling som sker, det 

kommer hela tiden nya produkter som driver på utvecklingen och bestämmer hur den 

branschen utvecklas.  
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Sanktioner av olika regeringar kommer även bidra till att påverka vilka 

uppvärmningsalternativ som är de vanligast förekommande. Det kommer ge den här 

uppsatsen ett visst bäst före datum. Validitet syftar till att man undersökt det som skulle 

undersökas och inte något annat. En del som ökar validiteten i den här undersökningen är att 

vi pratat med experter inom branschen som upplever den dagligen. De ingående intervjuerna 

samt en ordentlig genomgång av existerande teorier anser vi vara validitetsförhöjande.   
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4. Empiri 

Efter en genomgång av de teoretiska modellerna och hur de kan tillämpas skall rapporten 

implementera teorin i praktiken genom företaget Thermia Värme AB och deras möjliga 

framtida etablering i Grekland. Företaget har sedan 1973 utvecklat och producerat olika 

värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Man har i dag ungefär 200 

anställda vid sin fabrik i Arvika. Uppvärmningssystemet som man vill etablera på den 

grekiska marknaden är den nyutvecklade luftvärmepumpen Thermia Atec som man lanserat 

under 2011. Den är speciellt framtagen för marknader med en hög utomhustemperatur. Därför 

är sydeuropeiska länder i blickfånget för företaget just nu och den grekiska marknaden 

bedöms som aktuell att försöka etablera sig på. 

4.1 Investeringskalkyler 

För att undersöka  prisskillnaden  mellan en oljepanna som är det dominerande alternativet på 

marknaden för uppvärmning och en ny luftvärmepump, har vi valt att använda oss av en 

investeringskalkyl. På detta sätt har de olika alternativen kunnat värderas och jämföras. Vi har 

i samtal med Jan Falck, exportansvarig vid företaget Thermia Värme AB, fått reda på att man 

för ett hus med en yta på 150 kvadratmeter i Grekland beräknar energibehovet för ett år till 25 

000 kWh. Det är från honom alla siffror kommer som har använts i beräkningarna. Om man 

använder sig av olja motsvarar det 2.5 m³ och med en verkningsgrad på pannan som man 

uppskattar till 85% motsvarar det en oljeförbrukning på 2.94 m³. Med en värmepump kommer 

årsförbrukningen bli 8 333 kWh. Så relationen för energikostnaden blir 2.94 m³ olja mot 8 

333 kWh. 

Priserna i Grekland räknar man med 0.0975 €/kWh och priset för oljan 1.1 €/liter. Det gör att 

kostnaden för att täcka energibehovet för ett år med oljepanna blir 2940 l x €1.1 = €3234 och 

kostnaden för värmepumpen blir 8 333kWH x €0.0975 = €812.5. 

Detta ger en besparing på €2421.5 per år.  

Kostnaden för värmepumpen inklusive installation i Grekland räknar företaget med att det för 

kund kommer kosta cirka €10 000. När man räknar med diskonterade kassaflöden och en 

ränta på 20 % så visar den att det tar cirka 10 år för investeringen i luftvärmepumpen att bli 

lönsam. Luftvärmepumpen har en livslängd på 20 år, vilket gör att det finns flera år att spara 

pengar på efter att investeringen blivit betalad 
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4.2 PESTLE-analys Grekland 

4.2.1 Politiska faktorer 

Den nya regeringen i Grekland har inlett flera nya möjligheter till investeringar för utländska 

aktörer inom miljöområdet.
3
  

Grekland har de senaste åren fått hård kritik från EU för hur föroreningarna i landet har ökat, 

detta mycket tack vare att de i princip bara använder sig av olja som uppvärmningsalternativ. 

Priset på olja är i Grekland dyrast i hela Europa vilket har lett till att regeringen har 

subventionerat priset på oljan så att alla husägare skall kunna ha råd att värma sina hem. 

Subventionera betyder att regeringen går in och hjälper hushållen ekonomiskt för att de ska 

kunna betala oljan de använder för uppvärmning.  

Regeringen håller just nu på att utvärdera olika förslag på hur de kan få befolkningen i 

Grekland att göra sig av med oljan som uppvärmningsalternativ och istället investera i mer 

miljövänliga alternativ. Med de nya möjligheterna för utländska aktörer inom miljösektorn 

och förnybar energi hoppas regeringen att Grekland i framtiden kan minska utsläppen. Ett av 

de alternativ som regeringen utvärderar för att få den grekiska befolkningen att införskaffa sig 

ett miljömässigt bättre alternativ till uppvärmning, är att införa ett bidrag som är liknande 

ROT-avdraget som figurerar i Sverige. ROT-avdraget som svenskarna kan använda sig av är 

ett bidrag som ger rätt till skattereduktion, när man till exempel anlitar en hantverkare för att 

renovera badrummet i sin bostad. Det eventuella införskaffandet av det liknande ROT-

avdraget i Grekland kommer förhoppningsvis leda till att flera av de grekiska hushållen 

ersätter sin uppvärmning av deras bostäder med förnybar energi istället för olja som är det 

mest använda alternativet idag.  

Svenska Exportrådet menar att den grekiska regeringen har långt gångna planer på att införa 

just ett sådant bidrag. Vid införandet av ett sådant bidrag skulle det ge befolkningen ett bra 

alternativ att samtidigt som man hjälper till att minska utsläppen av fossila bränslen få 

ekonomisk hjälp att investera i ett nytt uppvärmningsalternativ. Ett alternativ som kan hjälpa 

till att sänka de löpande kostnaderna samtidigt som fossila bränslen inte längre behöver 

användas till uppvärmning. Med en regering som också välkomnar utländska företag som 

erbjuder miljövänligare alternativ och subventionerar priset på deras produkter för den 

grekiska befolkningen gör det att priset på deras produkter kommer upplevas som rabatterade 

för kunderna medan företaget ändå får fullt betalt för produkterna.  

                                                           
3
 http://www.etableringutomlands.se/Bazment/3916.aspx 
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Att få en sådan hjälp att sälja in sina produkter samtidigt som man vet att befolkningen är ute 

efter gröna alternativ borde det göra Grekland till en marknad man väldigt gärna vill befinna 

sig på om man kan erbjuda just ett grönt alternativ.
4
  

4.2.2 Ekonomiska faktorer 

2010 var Grekland ytterst nära finansiell kollaps men räddades i sista stund av ett stödpaket 

värt 110 miljarder euro från EU. Några av de reformer som den grekiska regeringen har 

genomfört för att komma till rätta med sin ekonomi är att de har höjt pensionsåldern och 

omstrukturerat skattesystemet i landet.
5
  

Detta har lett till högre skatter som kommer göra att befolkningen ser över sina utgifter och 

kommer försöka sänka dem. Man kommer då kolla upp olika alternativ som kan hjälpa till att 

sänka kostnaderna. Detta kommer skapa efterfrågan på alternativ som är ekonomiskt mer 

sparsamma än de nuvarande man använder sig av. Om man även kommer att få hjälp av 

regeringen att investera i ett nytt uppvärmningsalternativ som kan sänka kostnaderna med upp 

till €2421.5 per år som vi såg i exemplet med villan på 150 kvadratmeter. Detta är pengar som 

kommer bli en ren vinst varje år efter att luftvärmepumpen blivit betald i jämförelse med 

utgifterna man hade för en oljepanna. Om man då även får hjälp till köpet med 

subventionerade priser kommer det leda till efterfrågan och en marknad kommer skapas för 

just sådana alternativ. Det här är en sak som politikerna lagt ner stora resurser på. De vill få 

bort subventionen på oljepriserna och istället gå in och hjälpa befolkningen med att gå över 

till ett miljövänligare alternativ. Det kommer sänka befolkningens uppvärmningskostnader på 

sikt och mindre fossila bränslen kommer användas till uppvärmning.  

4.2.3 Sociokulturella faktorer 

Det är problematiskt att ta sig igenom byråkratin i Grekland. En lokal partner som känner till 

hur det grekiska systemet fungerar och om korruption eventuellt existerar är nästan ett måste. 

Att man även bygger upp en personlig relation till samarbetspartnern man arbetar med är 

viktig och vid större förhandlingar är det viktigt att själv närvara och att man inte bara skickar 

den grekiska partnern. Om man ser till att de dokument man har med är översatta till grekiska 

så uppskattas det.  

                                                           
4
 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f950

12080002966.html 
5
 http://www.hbl.fi/text/ekonomi/2011/2/23/d59523.php 
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Vid den muntliga delen av affärsuppgörelser är “Ni” ett uttryckt som är vanligt 

förekommande och man brukar även lägga till titel eller herr, fru och fröken när man tilltalar 

någon. Man lägger en stor betydelse vid ålder och det kan leda till att man som ung 

exportsäljare inte blir tagen riktigt på allvar. Rätt klädsel innefattar kostym och slips samt 

välborstade skor. Att inte uppfylla löften uppfattas som väldigt oetiskt och alla möjliga 

ändringar av en överenskommelse ska man ta upp till diskussion och inte försöka smyga in i 

avtalet. Om man inte följer upp sina avtal kan det leda till att man blir svartlistad och därmed 

får ett dåligt rykte. Kommunikation sker oftast via telefon eller fax där fax är det mest 

förekommande alternativet. E-post kommer mer och mer, men har ännu inte blivit en standard 

och språken man kommunicerar på är grekiska och engelska.  

Vid affärsmöten är presenter ett vanligt inslag som överlämnas vid slutet av mötena. Om man 

överlämnar en present skall man inte bli besviken om den som får presenten inte väljer att 

öppna den på en gång, då det är vanligt förekommande i landet att vänta med att öppna sina 

presenter.
6
 

Här gäller det att anpassa sig till det nya landets regler och normer. Hur konstigt man än 

uppfattar hur specifika saker hanteras, får man anpassa sig efter det för att det ska öka ens 

chanser att få igenom sin affär. Man får fokusera på att framstå så bra som möjligt och 

anpassa sig till gällande normer för att öka sina chanser att affärerna man är ute efter 

genomförs. 

4.2.4 Teknologiska faktorer 

I en intervju med Harry Amilidis där det diskuterades hur teknologiskt utvecklat landet är, 

berättade han att Grekland inte är så teknologiskt utvecklat som man vill vara. Han säger dock 

att greker generellt är positivt inställda till ny teknologi. Internettäckningen i landet ligger på 

17 % vilket är under genomsnittet i Europa, men man har visat upp den snabbaste ökningen 

av bredband i hela Europa de senaste åren. Så det är ett område där landet är på stark 

frammarsch.  

Ett nytt lagförslag om att gräva ner fiberoptisk kabel gör att ytterligare två miljoner grekiska 

hushåll och företag kommer få tillgång till bredband presenterades när den gamla regeringen 

fortfarande styrde landet. Inget beslut hann tas innan det var dags för val i landet, men den 

nya regeringen är starkt positiv till lagförslaget.  

                                                           
6
 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/europa/grekland/Om-Grekland/Praktiska-rad-

och-oskrivna-regler/ 
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Så det är bara en tidsfråga innan förslaget kommer röstas igenom.  Man ligger också i topp 

när det gäller ökningen av mobiltelefoner i världen. Den grekiska regeringens initiativ att 

förbättra sin spridning av infrastrukturen beträffande nätverk för telefoni och internet ger 

positiva signaler till att de här trenderna ska hålla i sig. För att kunna nå EU:s riktlinjer om  

20 % energi från förnyelsebara energialternativ år 2020 är man beroende av ny teknik. Den 

grekiska regering är därför starkt positiv till företag som har teknologiska lösningar som kan 

hjälpa Grekland att klara riktlinjerna.  

Enligt Exportrådet är det nu därför ett perfekt tillfälle för utländska företag att ta sig in på den 

grekiska marknaden och speciellt om deras miljövänliga energialternativ framförallt är 

energibesparande.
7
 

4.2.5 Lagar  

När ett företag vill etablera sig i Grekland så är det EU.s lagar och riktlinjer som gäller, fast 

med vissa undantag.Vissa av länderna i EU kan fortfarande ha egna lagar och regler när det 

gäller en etablering i landet. För att etablera sig på den grekiska marknaden var det fram tills 

2010 en svår och lång procedur, företag var tvungna att få stadgarna godkända av en offentlig 

sekreterare. När de var godkända följde en registrering vid prefekturen i huvudstaden Aten. 

När den proceduren var godkänd  behövdes ytterligare ett godkännande. Den här gången från 

handelsministeriet. När det var avklarat var bolagsetableringen tvunget att publiceras i en 

juridisk tidning. Det här var en väldigt svår och tidskrävande procedur. Det var nästan ett krav 

för företag som ville etablera sig i Grekland att anlita en advokat för att påskynda processen. 

2010 ändrades lagen för hur proceduren ska gå till väga för att etablera sig i Grekland. Lagen 

har moderniserats och blivit betydligt enklare. Nu skall registreringen för företag som vill 

etablera sig på den grekiska marknaden vara klar på en timme, dock kan det fortfarande 

förekomma olika lokala tullavgifter i landet enligt Invest in Greece. Men tack vare att 

Grekland är medlemmar i EU, är det deras regler och lagar som gäller i det stora hela.  

Där har företag fri rätt att etablera sig inom medlemsländerna och den egentligen enda regeln 

är att det finns en representant med en delgivningsadress i landet där man vill etablera sig.
8
 

                                                           
7
 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annu

alreports/15threport/el.pdf 
8
 

http://www.enterpriseeurope.se/euinformation/etableraforetagieu/vadgaller.4.62577d6e12550

4a77e0800039475.html 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/15threport/el.pdf


 

16 
 

Enligt Exportrådet är det enklaste sättet för att etablera sig i Grekland att man söker upp en 

samarbetspartner som redan finns på plats och känner till den grekiska marknaden. Här är det 

också viktigt att man får till ett bra partnerskap då de genom åren har fått uppleva flera 

svenska företag som försökt etablera sig i landet, men har på grund av fel samarbetsparter inte 

haft någon lycka med etableringen. Här är ett utmärkt tillfälle att ta hjälp av Svenska 

Exportrådet i Grekland som kan hjälpa till med sin expertis för att etableringen ska bli så 

lyckad som möjligt.  

Nu när byråkratin har blivit enklare för att ta sig in på den grekiska marknaden ökar det också 

möjligheten både för Grekland som land att locka till sig utländska investerare, samtidigt som 

landet blir mer intressant att försöka etablera sig där. När den tidigare långa processen blivit 

ersatt med en som skall vara mycket enklare. Att ett land förenklar för utländska investerare 

är nästan ett måste om man vill locka till sig nya företag.  

4.2.6 Miljöfaktorer 

Regeringen pratar mycket om vikten av att använda sig av miljövänligare alternativ, projektet 

REPAP2020 (Renewable Energy Policy Action Paving the Way towards 2020) lanserades i 

december 2008 och är EU:s krav och vision att av de 27 medlemsländernas totala 

energiförbrukning skall 20 % komma från förnybara energikällor år 2020. Detta är något som 

den grekiska regeringen verkligen tar på allvar. Därför erbjuder man utländska aktörer som 

kan erbjuda energisparande och framförallt miljövänliga alternativ investeringsmöjligheter för 

2 miljarder svenska kronor i landet. Grekland är enligt Exportrådet ett land som i princip bara 

använder sig av olja när de värmer upp sina byggnader, de tillhör också kategorin av länder 

som gör av med mest fossila bränslen i hela Europa. Samtidigt som priset på oljan i Grekland 

är det dyraste av samtliga länder i Europa, finns det också en ekonomisk vinning för de som 

väljer att tänka miljömässigt när det gäller uppvärmningsalternativ. Enligt statistik från 

Statiska Central Byrån är Grekland ett av få länder i Europa som har ökat användet av det 

fossila bränslet olja sedan 1970 när mätningarna började publiceras. Gekland har under den 

här perioden ökat sin konsumtion av det fossila bränslet med 300 %. 

Grekland är därför ett av de länderna som pressas hårdast av EU enligt Exportrådet när det 

gäller att börja göra investeringar inom miljösektorn. För att komma upp i EU:s vision om 

förnybar energi innan år 2020.
9
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De målen man här är tvungen att nå upp till gör att man måste byta ut sina mer 

miljöförstörande alternativ till alternativ som är snällare mot miljön. Ett av alternativen är att 

man försöker få bort oljan som uppvärmningsalternativ och istället ersätta den med 

miljövänligare alternativ. Visionen att få 20 % från förnyelsebara energikällor tvingar 

grekerna att ta krafttag för att få in nyare och miljövänligare alternativ vilket företag som 

säljer produkter av förnyelsebara energialternativ kommer att gynnas av.  

4.3 Femkraftsmodell Grekland 

4.3.1 Inträdesbarriärer 

Regeringen i Grekland har valt att satsa mycket resurser för att få den grekiska befolkningen 

att investera i mer miljövänliga alternativ för uppvärmning än olja. Bland annat så planeras 

det ett liknande ROT-avdrag som den svenska regeringen införde för några år sedan för de 

greker som väljer att ersätta sin oljepanna med mer miljövänliga produkter. Det kommer 

underlätta för utländska företag som vill etablera sig i Grekland, om den grekiska regeringen 

får igenom sina planerade investeringar. Befolkningen i landet kan därmed göra en 

investering som är miljövänlig samtidigt som den är ekonomisk. Även i kategorin 

inträdesbarriärer är en bra relation, till den som man väljer som distributör ett oerhört viktigt 

val. Det är distributören som ska hålla reda på vilka lagar och regler som gäller på just den 

marknaden företaget vill etablera sig på. Men här har EU förenklat på sistone och det skall 

inte vara lika svårt att etablera ett företag i Grekland längre. Nu finns möjligheten att starta 

upp verksamheten dagen efter papper gällande etableringen skrivits under. Det har gjort det 

enklare för företag som vill in på marknaden. Ju mindre problem med inträdesbarriärer för 

företag som vill ta sig in på en ny marknad. Desto mer tilltalande blir marknaden att etablera 

sig på. Nu när Greklands regering välkomnar utländska etablerare är det viktigt att det har 

gjorts en hel del förändringar för att göra det enklare för de företag som är intresserade av att 

söka sig till den Grekiska marknaden. De olika inträdesbarriärerna i landet skall nu därför inte 

vara en anledning att inte söka sig till Grekland. 

4.3.2 Nuvarande konkurrenter på marknaden 

Hade inte lågkonjunkturen inträffat 2008-2010 hade det förmodligen funnits flera aktörer 

inom uppvärmningsbranschen i Grekland, då ett antal aktörer hade planer på att påbörja sin 

etablering när lågkonjunkturen slog till.  
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I dagsläget finns det endast en konkurrent på luftvärmepumpsmarknaden som är representerad 

via en distributör. Men har inte påbörjat någon marknadsföring eller tillverkning ännu. Då det 

är den konkurrenten som finns i landet är det den konkurrenten man får börja konkurrera med. 

Men framförallt handlar en etablering i Grekland om att konkurrera med oljan som 

uppvärmningsalternativ. Här gäller det att övertyga den grekiska befolkningen varför 

luftvärmepumpen skulle vara ett bättre alternativ. Här kan man visa upp de miljömässiga 

effekterna med en pump som sparar energi och inte släpper ut farliga avgaser, till skillnad mot 

oljan.  

Att det även är ett betydligt billigare alternativ som kan hjälpa ägaren att spara uppemot 

€2421.5 för en villa med ett energibehov på 25 000 kWh per år är också en fördel man kan 

visa upp. Det gäller att visa befolkningen att det är just det här alternativet man ska byta till 

när man väljer att byta ut sin oljepanna. 

4.3.3 Hot från substitutprodukter 

Regeringen i Grekland har tagit fram ett flertal nya investeringsmöjligheter för utländska 

bolag inom energibranschen. För närvarande använder sig den grekiska befolkningen i princip 

enbart av olja till uppvärmning av sina bostäder. Regeringen vill satsa på grön energi som 

solenergi och andra energisparande alternativ. För tillfället handlar det om att få grekerna att 

överge sin rutin att använda oljepannan för uppvärmning. Det finns även hot från andra 

miljövänliga alternativ som kan gå in och ta andelar på marknaden, som exempelvis 

solpaneler. Här gäller det att man ser till att man blir det nya miljövänliga alternativet som de 

flesta av befolkningen väljer att använda sig av och inte bli ett andrahandsalternativ mot till 

exempel solpaneler eller något annat grönt alternativ. Det segment av miljövänlig 

uppvärmning som lyckas få köpare först, kommer troligen också bli störst på marknaden. Då 

flera kommer välja att följa efter de som byter uppvämningsalternativ först. När de som 

fortsätter med olja som uppvärmning märker vilken prisskillnad det blir för de innovatörer 

som bytt uppvärmningssystem kommer troligtvis de också skaffa samma typ av uppvärmning, 

då de kan se hur mycket billigare det blir med just det valda alternativet.  Här gäller det för 

företagen som vill in på marknaden att så snabbt som möjligt publicera PR-kampanjer och 

marknadsföring där det visar hur mycket pengar det kan sparas om man skulle byta ut 

oljepannan.  
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Ju snabbare de får nya kunder som är innovatörer, desto snabbare kommer ytterligare 

potentiella kunder vilja byta ut sin oljepanna mot ett annat uppvärmningsalternativ. Om man 

har en ny produkt som tillhör de mer miljövänliga alternativen är det nu rätt tid att försöka 

etablera sig på marknaden, för det kommer bli många företag som ser potential i greklands 

nya miljötänk. 

4.3.4 Köparens förhandlingskraft 

Då den grekiska befolkningen enbart använt sig av olja som uppvärmningsalternativ så är det 

ett alternativ som är väl inarbetat och det kan vara svårt att bryta det mönstret för aktörer som 

vill införa andra produkter. Det kan till en början finnas en stor misstro mot andra alternativ 

eftersom man alltid använt sig av olja när de värmt upp sina byggnader.  

Däremot kan politikernas uppmaning till invånarna att investera i grönare 

uppvärmningsalternativ och införandet av det eventuella subventionella bidraget leda till att 

grekerna överger sina oljepannor och investerar i mer miljömässiga uppvärmningssystem. Då 

det enbart finns en aktör på marknaden idag inom luftvärmepumpssegmentet i Grekland i 

dagsläget, men som inte lagt ner några resurser på att försöka konkurrera ut oljan utan bara 

befinner sig i Grekland för att synas för tillfället. Det skulle betyda att man blir ganska ensam 

på marknaden inom sitt segment, vilket inte skulle ge köparna särskilt stor förhandlingskraft. 

Men om marknaden visar sig ha stor potential ökar detta chansen till att fler konkurrenter 

söker sig till Grekland, kunderna får då fler alternativ att välja bland och deras 

förhandlingskraft ökar. 

Då den grekiska regeringen har höga krav på sig från EU på grund av hur mycket 

föroreningar landet släpper ut så kommer politikerna se till att uppmana medborgarna att gå 

över till miljövänligare alternativ. När man även kommer införa bidrag för att uppmuntra byte 

till miljövänligare alternativ kommer det leda till att många invånare i Grekland väljer att 

införskaffa ett miljövänligare alternativ. Vilket kommer skapa ett köptryck som bidrar till att 

hålla nere köparens förhandlingskraft på marknaden. Men då konkurrenter ser vilken marknad 

Grekland kan utveckla sig till så kommer de också söka sig dit. Det är först då köparna kan 

skaffa sig bättre förhandlingskraft mot företagen då det har etablerat sig fler aktörer på 

marknaden. Vilket kan leda till att köparna kan försöka spela ut de olika aktörerna mot 

varandra. Men innan köparna kan öka på sin förhandlingskraft gäller att det Grekland visar sig 

vara en lönsam marknad för aktörerna och att fler etablerar sig på marknaden. Det är först då 

som konsumenterna kan få köpkraft, när det finns flera olika alternativ på marknaden.  
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4.3.5 Leverantörens förhandlingskraft 

De flesta transporter till Grekland sker över havet och anländer till hamnen Piraeus, vilken är 

belägen i närheten av huvudstaden Aten. Hamnområdet är ett av de största i hela Europa och 

är strategiskt placerat för företag som skickar sina produkter havsvägen till Grekland. 

Alternativ finns också för flygtransport till landet, flygplatsen Eleftherios Venizelos ligger 

även den i närheten av huvudstaden. Många distributörer i landet är specialiserade på att 

arrangera just flygtransporter, för att få godset till Grekland på kort tid.  

När produkterna har kommit in i landet finns det ett flertal distributörer redo att transportera 

vidare materialet till eventuella återförsäljare i landet.
11

 

Då det finns ett flertal aktörer som specialiserat sig på distribution gynnar det företag som vill 

etablera sig på marknaden och kan välja att spela ut de olika aktörerna mot varandra för att få 

så fördelaktiga avtal som möjligt. Det ger även möjlighet att välja att fokusera på långsiktiga 

relationer och bygga upp en tillit med sitt leverantörsföretag. För som i alla samarbeten så tar 

det tid att utveckla sin relation till ett bra fungerande samarbete, vilket är en fördel om man 

som företag vill överleva på en ny marknad. Ju fler företag på en marknad desto större chans 

att man “klickar” med ett som man kan inleda ett långvarigt samarbete med. 
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5. Analys 

Tittar man på de politiska faktorerna så talar de för en möjlig etablering i Grekland då 

politikerna fått motta hård kritik kring sin miljöpolitik och nu bestämt sig för att ta göra något 

åt det. Införandet av bidrag och möjligheter till investeringar borde det tilltala företaget att 

göra en etablering. Att politikerna jobbar för att få befolkningen att gå över till mer 

miljövänliga alternativ så kommer de här företagen att bli uppmärksammade och därigenom 

få PR och bli ett namn som befolkningen lägger på minnet som ett företag som jobbar för 

miljön.  

Då Grekland sitter i den ekonomiska situationen som man nu gör är det viktigt för företag att 

de planerade ekonomiska reformerna införs innan man påbörjar sin etablering på allvar. En 

investering på €10 000 är en stor investering vilket kanske inte många greker har möjlighet att 

göra, då man ser att luftvärmepumpen inte betalar sig förrän efter tio år när man räknar med 

en ränta på 20 %. Därför är det viktigt för företaget att politikerna inför bidraget så snabbt 

som möjligt, för att så många som möjligt ska ha råd att byta till en luftvärmepump. Att 

produkten man erbjuder är kostnadsbesparande är en fördel då levnadskostnaderna för 

befolkningen har höjts. När och om bidragen väl går igenom och det är dags för företaget att 

agera är det viktigt att tänka på de olika regler som gäller, de skrivna såväl som de oskrivna. 

Detta sköts enklast genom att man letar upp en samarbetspartner som kan hjälpa till med just 

de delarna som kommer med att man etablerar sig på en ny marknad. 

 De tekniska lösningarna företaget kan erbjuda marknaden är något politikerna efterfrågar då 

det kommer hjälpa dem i deras miljöpolitik och kan få utsläppen att minska. Att det nu är en 

enkel marknad att etablera sig på gör att det kan bli en massinvasion av nya företag som 

etablerar sig i Grekland när de nya bidragen införs, vilket bör tala för att man försöker att 

antingen vara där först och på så sätt etablera sig och få ett känt namn eller att man avvaktar 

med sin etablering och analyserar hur attraktiv marknaden blir efter att bidragen införts.  

Att det var företag på väg att etablera sig i Grekland innan den ekonomiska kollapsen slog till 

kan vara en fingervisning att landet då var en attraktiv marknad. Men den fick många att 

skjuta upp eller helt lägga ner de planerna. Att det nu bara finns en konkurrent på 

luftvärmepumpsmarknaden är inget man kan lägga för stor vikt på då andra aktörer lätt kan 

komma in och etablera sig. Det man får ta ställning till är istället hur man ska agera mot oljan 

och de ständigt aktuella hoten att andra aktörer ska ta sig in och ta en andel av marknaden.  
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Detta är de främsta sakerna man får titta på när det gäller nuvarande konkurrenter på den 

grekiska marknaden. De största hoten utöver oljan är ju att andra miljövänliga alternativ ska ta 

sig in på marknaden. Vilket kan leda till att befolkningen tror att de nyare alternativen hela 

tiden är de som är de mest miljövänliga och därmed väljer de istället för luftvärmepumpen 

som de därmed kanske inte tror är lika miljövänlig. Det kan göra att konkurrensen hårdnar på 

marknaden och konsumenterna får fler alternativ att välja på, därmed ökar deras 

förhandlingskraft. Då Grekland även har ett välutvecklat distributionssystem så ser det inte att 

kunna skapa några större problem vid en möjlig etablering. Men det som kännetecknar de 

flesta attraktiva marknader är att det är där man oftast finner den hårdaste konkurrensen. 
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6. Slutsats 

Den här rapporten har undersökt möjligheten att etablera sig på en ny marknad. Genom att få 

ett företag som i praktiken är intresserade av att etablera sig på en ny marknad har vi kunnat 

koppla teori till praktik genom en verklig fallstudie. Företaget som vill göra etableringen är 

värmepumpstillverkaren Thermia Värme AB. Marknaden de är intresserade av är Grekland.  

Tidpunkten för en etablering av ett luftvärmepumpsföretag på den grekiska marknaden har 

potential att bli en lyckad etablering. Detta grundar sig på att regeringen har fått påtryckning 

från EU att ta itu med sina miljöfarliga utsläpp. EU:s vision behandlar inte bara Grekland, 

men då landet har ökat sin förbrukning av fossila bränslen och ligger i topp i Europa i den 

statistiken har man fått utstå mycket hård kritik.  

Detta har fått regeringen att agera. Ett agerande man gjort är att möjliggöra investeringar för 

företag som har lösningar på deras miljöproblem på 2 miljarder svenska kronor. Man vill även 

frångå subventioneringen av oljan man har varit tvungen att göra för att befolkningen ska ha 

råd att värma upp sina hus. Här kommer förmodligen det största hindret att vara att man ska få 

grekerna att bryta sin vana att använda sig av olja till sin uppvärmning och istället gå över till 

miljövänliga alternativ. Det finns långt gångna planer på att göra om det bidraget och få det 

att innebära att man går in och subventionerar för de som vill byta ut sin oljepanna mot nya 

miljövänliga alternativ. Det skulle leda till att förbrukningen av de fossila bränslena 

minskades och de farliga utsläppen minskar.  

Tack vare regeringens krav på att bli ett miljövänligare land kommer man bli tvungen att 

förmå folket att ta ett ansvar, man kommer få ett tryck på sig att byta ut sina oljepannor för 

mer miljövänliga alternativ. Om man då som företag kan visa upp ett miljövänligt alternativ 

som också har en billigare driftskostnad än det befintliga, bör det göra befolkningen 

intresserade. Rapportens investeringskalkyl visar upp en besparing på upp till €2421.5 per år. 

Med en investeringskostnad på €10000 för en luftvärmepump så blir investeringen 

ekonomiskt besparande efter cirka tio år, räknat med en ränta på 20 %. I den kalkylen är inte 

det planerade bidraget inräknat, vilket kan innebära att investeringen blir lönsam tidigare. Det 

kan leda till att det skapas en efterfrågan på just luftvärmepumpar. På grund av den 

ekonomiska kollapsen som inträffade i landet har det lett till att skatterna har blivit höjda. 

Vilket får befolkningen att se över sina utgifter och i möjlig mån gå över till billigare 

alternativ. Samtidigt som regeringen uppmuntrar att de även går över till miljövänliga 

alternativ.  
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Detta kan skapa en stor efterfrågan på luftvärmepumpar där det finns möjligheter att kunna 

spara in på sina utgifter. Då det redan finns en konkurrent på grekiska marknaden, dock inte 

så aktiv kan det vara till fördel för Thermia Värme AB att snabbt etablera sig på marknaden 

och få befolkningen att associera företaget och dess namn till miljövänlighet och 

kostnadsbesparing. Lyckas man med det kan det ge en stor fördel vid en eventuell etablering i 

Grekland. Då det är på sistone som Grekland blivit en potentiellt bra marknad för företag med 

miljövänliga alternativ har det inneburit att det inte finns så många konkurrenter på 

marknaden. Vilket kommer ge flera företag incitament att försöka ta sig in på marknaden. Då 

kan det vara en fördel för Thermia Värme AB att snabbt komma på plats och skapa sig en 

plats i folkets medvetande.  

Då de även har en ny produkt som är speciellt anpassad till södra Europas klimat behöver man 

ej modifiera en befintlig produkt utan man har redan en som är anpassad och klar för 

marknaden. Det ger en besparing i tid för företaget och man kan snabbt ge sig ut och börja 

sälja. 

Det man behöver tänka på för att underlätta etableringen är att skaffa sig en samarbetspartner 

som redan känner till marknaden och de olika lagarna, både de skrivna och oskrivna. Valet av 

samarbetspartner kan vara det som är skillnaden mellan en lyckosam etablering och en mindre 

lyckad etablering. 
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7. Diskussion och rekommendationer 

Tack vare att vi fått möjligheten att kolla på en etablering av ett verkligt företag som man 

kunnat koppla teorin emot, har bidragit till att göra arbetet intressant. Det har gett oss en 

inblick i en ny bransch och även kunskap om både värmepumpar och Grekland som vi annars 

hade gått miste om. Samtliga personer vi varit i kontakt med ser stora möjligheter på den 

grekiska marknaden och samtidigt är de eniga om att en samarbetspartner är den rätta vägen 

att gå. Då det finns ett flertal aktörer inom logistikbranschen ökar det chansen att få tillgång 

till ett distributionsnätverk i Grekland som innefattar hög kompetens, här gäller det att göra 

noggranna undersökningar för att sedan utvärdera vilken samarbetspartner som har potential 

att hjälpa till att göra etableringen lyckad. 

Då vi uppfattar marknaden som väldigt attraktiv i nuläget när inga andra konkurrenter har 

hunnit komma in i Grekland och dragit nytta av regeringens nya miljöpolitik. Så anser vi att 

Thermia Värme AB borde försöka etablera sig så fort som möjligt och bygga upp sitt 

varumärke så att man kan få en fördel mot andra konkurrenter som kommer in senare när 

miljöpolitiken slagit igenom och befolkningen vill byta till miljövänliga alternativ som även 

kan hjälpa dem att spara pengar. 
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9. Appendix och bilagor 

Bilaga 1 

Telefonintervju Elza Möller Kazemi, Chef för Svenska Exportrådets kontor i Grekland 14:e 

April 

Chef för exportrådets kontor i Grekland 

Vad finns det för uppvärmningsalternativ i Grekland idag? 

Vet du vilken marknadsandel de olika alternativen har? 

Vad finns det för aktörer på marknaden? 

Är det grekiska folket redo att investera i en sådan produkt? 

Hur ser marknaden ut överlag för utländska företag som vill etablera sig i Grekland? 

Finns det någon speciell kategori som verkligen har potential att etablera sig i Grekland idag? 

Har den grekiska befolkningen samma möjlighet som villaägare i Sverige gällande rotavdrag 

vid investering gällande deras hus? 

Thermias konkurrent Nibe har funnits i Grekland under en period, har du koll på hur länge? 

Och hur sköter de sin eventuella marknadsföring? 

Nu när Thermia vill komma in på marknaden i Grekland igen vad skall de tänka på bortsett 

från valet av samarbetspartners? 

Vad finns det för distributörer och leverantörer som svenska företag skulle kunna jobba med? 

Har verkligen den grekiska befolkningen råd att investera i en ny uppvärmningslösning? 

Hur priskänsliga är grekerna, och har de viljan att pröva nya lösningar inom den tekniska 

sektorn? 
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Bilaga 2 

Mailkonversation Harry Amilidis, Investeringschef Invest in Greece 

Hur utvecklad är teknologin i Grekland och framför allt internet- och telefontillgången? 

Hur bemöter de ny teknik, produkter och lösningar? 

Finns det några särskilda regler som gäller om man vill etablera sig i Grekland som skiljer sig 

från EU:s regelverk? 
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Bilaga 3 

Mailkonversation Jan Falck, Exportchef Thermia Värme AB 13:e April 

Hur många kWh räknar ni med att det går för att värma upp en kvadratmeter per år och har ni 

något pris ni räknar på för en kWh? 

Hur många liter olja beräknas det gå åt för att värma upp en kvadratmeter per år och har ni 

även där något riktpris ni räknar på? 

Vad tror du priset på den flotta värmepumpen kommer vara till kund i Grekland? 
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Bilaga 4 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑜𝑣 𝑜𝑙𝑗𝑎 25 000 𝑘𝑊 =  2.5 𝑚³ 

𝑂𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑒𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 =  2.5 m³ / 85% =  2.94 m³ 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑙𝑗𝑎 2.94 m³ =  2940 l ∗  €1.1 =  €3 234 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 =  25 000 𝑘𝑊 / 3 =  8 333 𝑘𝑊 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 =  8 333 𝑘𝑊 ∗  €0.0975 = €812.5 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =  €3 234 −  €812.5 =  €2421.5 per år  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  €10 000 / €2421.5 =  4.13 år 
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Bilaga 5  

 

 
Ränta 20% Årlig besparing Avbetalning 

 
Skuld 

 År Disk 
     

10000 
 1 0,8333 x 2421,5 

 
2017,83595 

 
7982,164 

 2 0,6944 x 2421,5 
 

1681,4896 
 

6300,674 
 3 0,5787 x 2421,5 

 
1401,32205 

 
4899,352 

 4 0,4823 x 2421,5 
 

1167,88945 
 

3731,463 
 5 0,4019 x 2421,5 

 
973,20085 

 
2758,262 

 6 0,3349 x 2421,5 
 

810,96035 
 

1947,302 
 7 0,2791 x 2421,5 

 
675,84065 

 
1271,461 

 8 0,2326 x 2421,5 
 

563,2409 
 

708,2202 
 9 0,1938 x 2421,5 

 
469,2867 

 
238,9335 

 10 0,1615 x 2421,5 
 

391,07225 
 

-152,139 
 11 0,1346 x 2421,5 

 
325,9339 

   

         

 
Ränta 15% Årlig besparing Avbetalning 

 
Skuld 

 År Disk 
     

10000 
 1 0,8696 x 2421,5 

 
2105,7364 

 
7894,264 

 2 0,7561 x 2421,5 
 

1830,89615 
 

6063,367 
 3 0,6575 x 2421,5 

 
1592,13625 

 
4471,231 

 4 0,5718 x 2421,5 
 

1384,6137 
 

3086,618 
 5 0,4972 x 2421,5 

 
1203,9698 

 
1882,648 

 6 0,4323 x 2421,5 
 

1046,81445 
 

835,8333 
 7 0,3759 x 2421,5 

 
910,24185 

 
-74,4086 
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Bilaga 6 

Reflektioner Examensarbete Henrik Melin 860505-6236 Export/Import Arvika 

Jag och min käre vän valde att göra vårat examensarbtete på Thermia Värme AB här i Arvika. 

Detta mycket på grund av att de varit ett partnerföretag till oss under utbildningen och vi har 

båda två goda erfarenheter från tidigare möten med företaget. Att de även är ett företag som 

vill expandera och håller på att undersöka nya marknader gav oss en bra möjlighet att få 

undersöka en ny marknad åt dem. Det var något både jag och min kollega tyckte var roligt att 

vi fick något riktigt att sätta tänderna i och som de även senare skulle kunna ha nytta av. Det 

gav oss även möjligheten att få testa de kunskaper vi fått under våran tid på utbildningen. Så 

vi satte oss ner med Jan Falck som är exportansvarig på företaget och vi kom i samförstånd 

överens om att Grekland skulle vara en intressant marknad att bygga våran rapport runt. Vi 

lämnade mötet entusiastiska och ville genast sätta igång för att vi skulle få en bra grund att stå 

på och att det på så vis inte skulle bli lika stressigt framöver som det annars kunde ha blivit. 

Men här stötte vi på det första problemet då han även hade en frågan till högskolan hur 

mycket tid han skulle va förväntad att ställa till sitt förfogande för  att hjälpa oss. Det här var 

en fråga som vi i princip enbart fick svaret att det skulle vara en uppsats på b-nivå och omfatta 

30-35 sidor. Aldrig något riktigt svar på den egentliga frågan vilket fick oss att gå och stampa 

grus i cirka 2 månader.  

När vi väl fick svar på våran fråga satte vi oss ner med Jan en gång till för att vi skulle kunna 

visa upp hur vi hade tänkt lägga upp arbetet och han fick berätta hur han tyckte man skulle 

kunna lägga upp det. Våra tankar passade bra ihop och vi bestämde oss för en PESTLE-analys 

tillsammans med Porters femkraftsmodell. Hans enda önskan på vårat arbete var att vi skulle 

lägga till en Payoff-kalkyl för att kunna jämföra priser på olika alternativ vilket vi tyckte lät 

väldigt bra så då adderades en Payoff-kalkyl till rapporten. Nu var det dags för oss att bita tag 

i uppgiften och påbörja vår rapport. Inledningsdelarna och teorin var enkla att få till tack vare 

alla tidigare rapporter vi fått arbeta med under utbildningens gång. Att det skulle vara en 

inlämning på det här tillsammans med en metoddel tyckte jag kändes lite dumt då metoddelen 

mest gick åt till att vi fick uppskatta på ett ungefär hur vi skulle gå till väga, som vi sedan fått 

gå in och ändra i efterhand som arbetet flytit på.  
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Nu var det äntligen dags för oss att skaffa in vår empiri vi behövde. Det delade vi upp som så 

att de telefonintervjuer vi gjorde fick min kollega som gammal journalist sköta, då kollegan 

även inte är den skarpaste ekonomen så tog jag hand om allting runt våran Payoff-kalkyl och 

även den engelska intervjun hamnade på mitt bord då jag är väldigt van att kommunicera på 

engelska. Det började med att vi sökte av internet efter information vilket till en början gick 

väldigt trögt. Men till slut kom vi in på en radiointervju som gjorts med Elza Möller Kazemi 

som visade sig vara chef på Svenska Exportrådets kontor i Grekland. Nu kände vi att här var 

det verkligen en person som kunde hjälpa oss, så vi slog våra kloka huvuden ihop och skrev 

ner lite frågor till Elza som hon gav fantastiska svar på. Vilket var arbetssättet vi använde oss 

av hela tiden, vi samarbetade och diskuterade fram och tillbaka. När han skrivit ihop intervjun 

fick jag dock ta han i örat och förklara att ska man skriva med ett akademiskt språk så kan han 

inte skriva som om han vore ute och sladdade med en gammal Volvo 740. Så vi fick sätta oss 

och jag fick vara ganska hård mot hans svenska för att vi skulle få det mera akademiskt 

korrekt. Det var dock aldrig några problem som så att vi blev ovänner trots att vi hade en del 

hårda duster om hur vi skulle genomföra arbetet. Detta mycket tack vare att vi har känt 

varandra hela livet vilket jag såg som en stor fördel då jag kunde säga exakt vad jag tänkte 

och ibland kapa han riktigt ordentligt.  

Om man kollar mer på empiriinsamlingen så insåg jag vad mycket det hjälpte att ha en person 

som man kunde fråga som var kunnig på det vi sökte efter. I detta fallet Elza som även kunde 

ge oss länkar som var jättebra för att vi skulle kunna få in den informationen vi varit ute efter. 

Här tycker jag att vi tack vare våra teorier fick en god överblickande bild på hur marknaden 

ser ut och att femkraftsmodellen och PESTLE kompletterade varandra bra. När vi även fick in 

en Payoff-kalkyl tyckte jag den kompletterade upp de ekonomiska delarna väldigt bra och gav 

lite mer tyngd där. 

Vad har man då lärt sig under arbetets gång? Det främsta är att en rapport ska vara så självklar 

och beskrivande som möjligt och att den därigenom lätt blir väldigt stel. Jag fick även erfara 

hur mycket det hjälper att ha en kontakt som kan tipsa om en eller två hemsidor och helt 

plötsligt så såg arbetet ut att kunna bli väldigt bra. För det märker man när man söker google 

så kommer det upp fruktansvärt mycket onödiga fakta som man ej har någon användning av. 

Det var dock en rolig process att man var tvungen och vara selektiv på all fakta man såg och 

därigenom fick kasta det mesta då det inte var särskilt relevant och framförallt inte passade in 

efter den röda tråden som går genom uppsatsen. Det lärde mig också hur viktigt det är att hela 

tiden luta sig mot vad teorin säger och införskaffa och bearbeta information efter det.  
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Här fick jag även en insikt om hur ett EU-projekt kan få stora konsekvenser för olika länder 

som behöver anpassa sig efter dem. Men tycker även att det är lite skrämmande att det behövs 

ett sådant projekt för att politikerna i landet ska vakna till och ta itu med sina problem med 

miljöfarliga utsläpp. Fick även en uppfattning av hur viktig en metoddel är för att det ska 

kunna gå och genomföra samma rapport vid ett senare tillfälle. För att då kunna få ett 

liknande resultat är det metoddelen som den nya rapporten måste ha en likadan som den 

nuvarande.  

Arbetet har jag upplevt som både roligt och intressant då vi fick ta med oss all vår tidigare 

kunskap och lägga in i ett riktigt projekt som senare kommer användas då företaget 

bestämmer sig för om de vill etablera sig eller inte på den tilltänkta marknaden. 
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Bilaga 7 

Reflektioner Examensarbete Jonas Malmbom 830813-6293 Exp/Imp Arvika 

Jag och min kära författarkollega valde att göra vårt examensarbete hos företaget Thermia 

Värme AB i Arvika.  Valet av företag grundade sig på framförallt två anledningar. De har 

agerat partnerföretag åt våran klass under programmets gång, samt också att de hade ett riktigt 

”case” åt oss till vårt examensarbete. Deras önskan var om vi kunde undersöka möjligheten 

för dem att etablera sig på den grekiska marknaden med en av deras nya produkter. Att få 

testa den teori vi har fått lärt oss under ett och ett halvt år med ett riktigt fall tyckte jag 

verkade som en fantastisk möjlighet för oss. Vi stämde träff med Jan Falck som arbetar som 

exportansvarig på Thermia Värme AB och han berättade om vad han hade för förhoppningar 

och förväntningar på vårt examensarbete.  Glada i hagen satta vi oss ner för att sätta igång 

med arbetet så fort som möjligt. Bägge författarna hade som mål att göra så mycket som 

möjligt redan innan nyår för att få en jäkligt bra grund att stå på. Tyvärr fick vi problem redan 

från första början när vår handledare på företaget undrade hur omfattande deras del behövde 

vara för att vår uppsatts skulle bli godkänd. Tydligen var det här en alldeles för svår uppgift 

för oss att kunna få svar på, då det svaret vi fick tillbaka under nästan två månaders tid var att 

uppgiften är på b-nivå och att den ska vara 30-35 sidor lång, inte något om hur delaktiga 

företaget behöver vara eller liknande. Bara att uppgiften var på b-nivå och den skall vara 30-

35 sidor lång. Det här var tyvärr väldigt arbetsmoralsänkande att bara gå och vänta på svar 

från skolan vad som gällde. Men efter mycket om och men fick vi äntligen reda på vad som 

förväntades av företaget och vi kunde boka ett nytt med vår handledare på Thermia Värme 

AB, Jan Falck.  

Vi lade upp tillväga gångsättet och vilka frågor som företaget var intresserade av att få 

besvarade. Vi bestämde oss tidigt att för att det var en PESTLE-analys och Michael Porter´s 

femkraftsmodell som var mest passande inom teorin för att kolla om det stämde överens med 

praktiken. Samtidigt som Jan Falck ville att vi även skulle använda oss av en Payoff-kalkyl. 

Med de här tre teorierna satte vi oss vid datorn för att söka efter information. Teori sökande 

gick väldigt smidigt. Mycket till hjälp av att vi hade fått en grundläggande kunskap av dem 

under tidiga kurser. Teorin var det lättaste att både hitta och skriva om, det svårare till en 

början var att hitta relevant information om Grekland som företaget ville etablera sig på. Men 

efter att ha hittat en radiointervju med Svenska Exportrådets Greklands Chef Elza Möller 

Kazemi så ville jag att vi i alla fall kunde testa att ringa henne och kolla om hon var 

intresserad av att svara på frågor om en möjlig etablering i Grekland.  
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När jag ringde så stod hon på en flygplats och väntade på kund uppfattade jag det som, men 

hon tog sig tid för samtalet och gav oss fantastiska svar på våra frågor. Där kändes det som att 

det här examensarbetet skulle bli bra ändå. Fler intervjuer med Elza följde och hon var lika 

tillmötesgående varenda gång vi skickade frågor till henne. Det som jag tyckte var ett 

klassiskt arbetssätt under det här arbetet var att det var jag som skötte intervjuerna med nästan 

alla personer vi frågade och även skrev ner på datorn. För att sedan sätta oss bägge två,och gå 

igenom texten. Eftersom jag älskar att skriva så kan man lugnt påstå att jag bredsladdade så 

det stod härliga till under nästan hela arbetet, medan min författar kollega såg till så att 

uppsatsen rätades upp efter sladdarna. På det sättet kompletterade vi varandra väl under hela 

uppsatsens gång tycker jag. När vi hade sammanställt teorin och skulle försöka koppla det till 

praktiken tyckte vi båda att det går aldrig. Men ju mer information vi fick utan olika hemsidor 

och intervjuer desto mer insåg vi att både PESTLE och en konkurrensanalys faktiskt 

tillsammans funkade alldeles utmärkt.  

Konkurrensanalysen hittade vi en hel del kritik på som faktiskt kan vara befogat, men 

tillsammans med en PESTLE analys så tyckte vi faktiskt att det blev en stadigare grund att stå 

på när vi närmade oss slutinlämningen för uppsatsen. Tack vare att vi också fick möjligheten 

att undersöka de här två större teorierna tillsammans med en payoff-kalkyl med ett riktigt 

företag tycker i alla fall jag att det ger uppsatsen en större tyngd ,än om vi bara hade fått göra 

antaganden om hur sådana teorier hade kanske fungerat på vissa företag. Jag tycker att 

samarbetet med min författarkollega har fungerat nästan smärtfritt. Vi har haft våra 

diskussioner men jag är också ganska övertygad om att många av de uppkom för att vi har 

känt varandra hela livet, och därför självfallet har orden både från mig och från honom varit 

hårdare än vad som egentligen  kanske behövts. Men tack vare som sagt att vi har en 

bakgrund så rensades ju luften hela tiden innan det blev till något större dispyt.  

Vad har jag då lärt mig under examensarbetets gång? Ja en hel del, bland annat har man fått 

lära sig att undersöka information på ett helt annorlunda vis än vad man tidigare har gjort. 

Man har som Nadia i juridikkursen fått sätta på sig de lite tuffare glasögonen när man har 

sållat bland information som hittats. Jag tycker också att de kurser som vi har läst under 

programmets gång faktiskt har alla på något vis kunnat föra oss fram under arbetets gång. 

Mycket av det som vi vill förklara i uppsatsen om att det är viktigt att tänka på det och det är 

sådana saker som jag själv anser är väldigt självklart. Men det självklara är oftast väldigt svårt 

att beskriva och det tycker jag nästan har varit det svåraste med det här arbetet. Att förklara 

det självklara. 
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Personligen tycker jag att den här kursen har varit väldigt rolig på grund av att vi fick göra det 

hos ett företag som ville ha ett riktigt svar och inte bara skriva en massa teori och inte få 

implementera det i praktiken med ett riktigt fall. Jag har även fått en ökad förståelse för varför 

vissa trender stannar längre än andra. Att politiker har en större påverkan än vad man vid 

första ögonkast kan tro.  

Mindre bra med uppsatsen gång är att det sades att examinatorn skulle vara med på ett hörn 

för att det skulle bli lättare för oss att förstå kraven osv. Men med tanke på att denne enbart 

lämnade sina reflektioner vid ett enda tillfälle tycker jag personligen att det kan kvitta. Jag 

tycker att antingen kan denne vara med vid nästan samtliga inlämningsdatum eller inga alls. 

Blir bara väldigt konstigt när examinatorn är med i början och sen inget mer, har man fått 

synpunkter så vill man bolla vidare på dem. Inte att det ska vara någon tillfällig uppenbarelse 

för att sen försvinna.  

 


