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Sammanfattning 

Datum: 2010-01-14 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng, inriktning 

marknadsföring.  

Handledare:  Cecilia Erixon 

Författare:       Nancy Afonso Olsson Ringby  880314 

Malin Fredriksson   870324 

Ulrika Wictorson   711004 

Titel: Etablering och internationalisering av en produkt på konfektyrmarknaden. 

Problem: Då konfektyrmarknaden är välutbredd krävs det att företag inom den 

branschen noga överväger hur de vill etablera sin produkt på en ny marknad och hur de 

ska gå tillväga vid en internationalisering. Det finns flera olika tillvägagångssätt vid 

etablering och internationalisering. Uppsatsen beskriver dock företags etablerings- och 

internationaliseringsprocess utifrån utvalda internationaliserings- och 

etableringsmodeller samt ett antal begrepp.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur företaget Manner har gått tillväga med sin 

etablering i Sverige med hjälp av erfarenheter från etableringen på hemmamarknaden 

och distributörens erfarenhet på den svenska marknaden.  

Metod: Studien är uppbyggd med två huvudrubriker som är etablering och 

internationalisering. Data som har använts är primärdata i form av intervjuer som var 

semistrukturerade och utfördes både i form av personliga intervjuer, mejlintervjuer och 

telefonintervjuer. Intervjuerna har sedan sammanställts och analyserats utifrån de teorier 

som valts som den teoretisk referensram. 

Resultat: Resultatet av undersökningen visade att företaget Manner har dragit nytta av 

sina tidigare erfarenheter från etableringen på hemmamarknaden i Österrike. Det 

beskrivs även hur de har använt sig av tidigare erfarenheter och hur de påverkats av 

omgivande faktorer med hjälp av internationaliserings- och etableringsmodeller. 

Nyckelord: differentiering, etablering, internationalisering, nätverk, 

konfektyrmarknaden, positionering, psykiskt avstånd 
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Titel: Establishment and internationalization of a product on the candy market.  

Problem: Since the market for candy is well established it is required that companies 

within this sector precise considers how they want to establish their product on new 

markets and how they will proceed with the internationalization. Since there is not any 

exact description for how a company should proceed with internationalization this essay 

describes how companies can take help of internationalization- and establishment 

models.  

Purpose: The purpose of this essay is to describe how a company called Manner has 

proceeded with the establishment in Sweden with help of the experience from the 

establishment on their home market in Austria and the distributor’s experience on the 

Swedish market. 

Method: The study is edified by two main headings, which are establishment and 

internationalization. Data that has been used is primary data in form of interviews that 

were semi structured in form of personal interviews, mail interviews and telephone 

interviews that has been put together. 

Results: The result from the study has showed that the company Manner has been able 

to take advantage of and have had use of the experiences from their previous 

establishment on the home market in Austria. It is also explained with help of 

internationalization- and establishment models how Manner has used their experiences 

for the establishment in Sweden. 

Keywords: candy market, differentiation, establishment, internationalization, networks, 

psychic distance, positioning. 
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1. Inledning 

_______________________________________________ 
1.1 Bakgrund  

Att internationalisera en produkt handlar om att välja ett tillvägagångssätt som är 

lämpligt för företaget och den marknad där produkten ska etableras. Internationalisering 

är en process som kan ta lång tid att utföra med ett lyckat resultat och kan gå snabbt i ett 

land där det råder få olikheter vad gällande exempelvis språk och kultur. Något som då 

underlättar är att företag redan har den kunskap som behövs för att kunna agera på 

marknaden. Däremot kan det uppstå svårigheter om många olikheter mellan länderna 

finns och kallas då för psykiskt avstånd. Exempel på psykiskt avstånd kan vara olika 

språk, främmande kulturer, religion som skiljer sig från hemkulturen, politiska 

skillnader avseende hur länderna styrs, utbildning som är olika i länder, hur affärer görs, 

samt den industriella utvecklingen som kan vara långt framskriden i ett land och i ett 

annat land långt efter. (Johanson. & Vahlne 2003; Forsgren & Holm, 1993; Sharma, 

Blomstermo, 2003) 

Tidigare har forskning kring olika företags tillvägagångssätt vid etablering på en ny 

marknad gjorts. Skillnaden mellan olika företags etablering kan bero på flera 

anledningar och kan avgöra huruvida etableringen lyckas eller inte, exempelvis på 

grund av att företaget inte känner till marknaden eller att de inte haft ett tillräckligt stort 

nätverk (Forsgren & Holm, 1993; Tang & Yu, 1990; Johanson, et al., 2002). Nätverk 

kan definieras och förklaras på en mängd olika sätt, här syftar ordet på de olika 

relationer ett företag har med exempelvis kunder och leverantörer. Inom företag bär alla 

som arbetar där på olika kunskap som kan vara till fördel att använda sig av vid en 

etablering av en ny produkt. Relationerna inom nätverket är osynligt för utomstående 

vilket innebär att de som inte ingår där inte kan se vad som pågår inom det (Forsgren & 

Holm, 1993; Tang & Yu, 1990; Johanson, et al., 2002). Kunskaper och erfarenheter som 

finns inom nätverket kan sedan användas vid etablering i ett nytt land men den främsta 

kunskapen om hur en marknad ser ut erhålls bäst genom att agera på marknaden 

(Johanson & Vahlne, 2003). 

Enligt Johanson och Vahlne (1977) finns det olika hinder som ett företag kan stöta på 

vid internationalisering. Ett exempel är om en produkt förs in i ett land där det redan 

finns en liknande produkt kan etableringen försvåras (Johanson & Vahlne, 1977). 
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Därför är en differentiering och positionering av produkten en styrka för ett företag då 

konsumenten skapar sig en uppfattning om produkten som ur etableringssynpunkt 

betyder att etableringen fungerar (Ghauri & Cateora, 2006). För att beskriva hur 

etableringen i andra länder kan se ut inom internationella företag följer här några 

företagsexempel. De exempel som tas upp är från olika branscher för att visa hur 

internationalisering kan se ut beroende på företag och bransch. Vilka tagits med i 

studien för att visa att företag i verkligheten kan ha nytta av sina tidigare erfarenheter, 

dock är de inte inom konfektyrbranschen men har ändå vissa likheter.   

IKEA fick vid etableringen i Ryssland genomgå några ändringar för att anpassa butiken 

till marknaden för att hitta ut till de ryska konsumenterna. De fick bland annat prova och 

känna på produkterna i butiken som var nytt och annorlunda. Vidare genom att tänka på 

att familjerna i Ryssland ofta lever i små lägenheter med upp till tre generationer i 

samma boende kunde sortimentet anpassas till de rådande förhållandena. Etableringen 

lyckades, främst på grund av att IKEA anpassade sig efter landets olika traditioner. 

(Ghauri & Cateora, 2006) 

Ett annat företag som har etablerat sig i hela världen är McDonalds som liksom IKEA 

har anpassat sin produkt till olika marknader. Ett land där de däremot inte har lyckats 

fullt ut med sin etablering är England, där det redan fanns många andra konkurrenter i 

snabbmatsbranschen. År 2001 blev galna kosjukan väldigt uppmärksammad i England, 

vilket gjorde att många konsumenter valde att undvika hamburgare. För att anpassa sig 

bättre till den engelska marknaden valde McDonalds att lägga till kycklinghamburgare 

och sallader i menyn. (Ghauri & Cateora, 2006) Det här exemplet visar att det psykiska 

avståndet är av betydelse i företags etablering på nya marknader. Som föregående 

exempel visar beror valet av internationalisering på vilken bransch företaget är inom 

och vilken produkt de säljer. Att kunna etablera produkten på en ny marknad är inte helt 

lätt och kräver förarbete. (Johanson & Vahlne, 2003)  

1.2 Problemdiskussion 

Att etablera en produkt på en ny marknad är, som tidigare nämnt, svårt och kan ske på 

olika sätt (Johanson & Vahlne, 2003).  Uppsatsen fokuserar på internationalisering och 

etablering av en produkt inom konfektyrbranschen. Vad gällande konfektyrbranschen är 

det viktigt att tänka på att smaker och smakpreferenser skiljer sig väldigt mycket åt 

mellan olika länder. Även om en produkt med en viss smak och utseende är 
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framgångsrik på en marknad är det inte säkert att den blir lika framgångsrik i ett annat 

område eller i ett annat land, menar Eva Ossiansson, forskare och universitetslektor vid 

Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan/Göteborgs Universitet. 

(Servicehandlaren, 2009)  

Ett företag inom konfektyrbranschen som med framgång har etablerat sin produkt på 

konfektyrmarknaden är det Österrikiska företaget Manner. Produkten är en 

chokladbanan som finns i flertalet länder och nu etableras i Sverige. Manner förde först 

in produkten Schoko Bananen i Sverige via den svenska distributören Limpex 

Konfektyr AB som håller till i Sydsverige. I april 2009 tog distributören ASBA AB över 

den svenska distributionen av Schoko Bananen som ska etablera produkten på hela den 

svenska marknaden. (Aschenbach, Patrick, 2009-12-10; Aschenbach, Alexander, 2009-

12-10; Mårtensson, Stefan, 2009-12-14) Det är inte alltid lätt att etablera produkten på 

en ny marknad därför följer här en problemformulering.    

1.3 Problemformulering 

Hur kan ett företags etablering och internationalisering inom konfektyrbranschen 

beskrivas med hjälp av internationaliserings- och etableringsmodeller?  

Hur utnyttjar ett företag inom konfektyrbranschen erfarenheter från den tidigare 

etableringen på hemmamarknaden Österrike för att kunna internationalisera en produkt 

till Sverige?  

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur företaget Manner har gått tillväga med sin 

etablering i Sverige med hjälp av erfarenheter från etableringen på hemmamarknaden 

och distributörens erfarenhet på den svenska marknaden.  

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen är främst riktad till ASBA AB och Manner men kan även vara av intresse för 

andra företag inom konfektyrbranschen som vill etablera och internationalisera sin 

produkt på en ny marknad. 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 inleddes uppsatsen med en presentation av det valda ämnesområdet. Därefter 

följer en beskrivning av bakgrunden till ämnesvalet som sedan ska leda in på 
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problemformulering och syfte, samt avslutas med den valda målgruppen. Kapitel 2 

beskriver hur data har samlats in, vilka teorier som valts som referensram och varför de 

används. Kapitel 3 beskriver sedan de teorier som har använts, vidare i kapitel 4 

beskrivs företaget Manner och deras produkt Schoko Bananen. Därefter i kapitel 5 

analyseras den empiri som har beskrivits i kapitel 4. Avslutningsvis i kapitel 6 beskrivs 

slutsatserna som uppsatsen har resulterat i.  
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2. Metod   

I kapitel 2 beskrivs tillvägagångssättet i den empiriska studie som har gjorts, val av 

teoretisk referensram slutligen motiveras de tillvägagångssätt som använts under 

arbetets gång. 

2.1 Val av teoretisk referensram 

Uppsatsen är grundad på en teoretisk referensram, som kommer att beskrivas i kapitel 3. 

Valet av teori sätter en ram, inom vilken analysen sedan ska genomföras (Christensen et 

al., 2001). Kapitel 2, 3, 4 och 5 är uppbyggda med etablering och internationalisering 

som huvudrubriker då de är ämnen som uppsatsen i huvudsak tar upp.  

Den teoretiska referensramen består av fyra modeller som beskriver internationalisering 

och etablering av en produkt. En modell är en förenklad bild av verkligheten och 

används för att förklara samband eller företeelser inom en teori. Modeller stämmer inte 

alltid helt överens med verkligheten då den ofta baseras på förenklade antaganden och 

innefattar inte alltid alla påverkande faktorer i omgivningen. (Christensen, et al., 2001; 

Hartman, 2006) Anledningen till att modellerna inom de nämnda teorierna valdes, beror 

på att de var lämpade som grund för datainsamlingen och för att kunna besvara 

uppsatsens problemformuleringar. Orsaken till att begreppen som differentiering, 

positionering, nätverk och psykiskt avstånd användes beror på att de är av betydelse då 

ett företag avser att etablera sig och internationalisera sig i nya länder. 

Etableringsmodellen, etableringskedjan och internationaliseringsprocessmodellen 

valdes då de tar upp lika tillvägagångssätt exempelvis genom en distributör som kan 

anses vara av relevans för studien. Att modellerna även tar upp olika aspekter såsom 

tidigare erfarenheter, relationer och nätverk vilket tycktes vara lämpligt till studien då 

frågor kring det ställdes i de intervjuer som utfördes. 

En modell är, som tidigare nämnt, endast en förenklad bild utav verkligheten och 

Internationaliseringsprocessmodellen som användes i uppsatsen är baserad på två 

grundantaganden. Det första antagandet är att resurserna är heterogena, som enligt 

Nationalencyklopedin kan definieras som oenhetlig vilket innebär att det endast är vissa 

av egenskapernas resurser som uppmärksammas (Nationalencyklopedin, 2009). Det 

andra antagandet är att kunskaperna om världen är begränsad. Världen är komplicerad 

och det förekommer många olika åsikter och synsätt och det som kan upplevas som 
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kunskap, kan egentligen vara en subjektiv föreställning. Med det menas att det kan vara 

en personlig åsikt och behöver då inte vara en ren faktabaserad kunskap. Modellen bör 

därför granskas kritiskt och inte användas med full tillförlitlighet, då den inte stämmer 

helt överens med verkligheten. (Johanson, et. al., 2002) 

2.2 Datainsamling  

Data som har använts är primärdata i form av intervjuer, primärdata innefattar ny 

information som har samlats in för att lösa ett specifikt problem (Bell, 2000; 

Christensen et al. 2001; Hartman, 2006). Med den tidigare nämnda referensramen som 

grund har det utförts sju stycken intervjuer med företagen Manner, ASBA AB och 

Limpex Konfektyr AB.  

Anledningen till att datainsamlingen valdes att göras genom intervjuer är att det går att 

få ett djup i svaren och även att informationen enkelt kan kompletteras med följdfrågor. 

Det som kan vara negativt med intervjuer är att de kan vara tidskrävande att utforma 

och bearbeta därför har inte fler än sju intervjuer genomförts. Att välja antal intervjuer 

är något som är svårt och ingenting som det finns några regler för hur det ska utföras. 

(Bell, 2000) För tillförlitlighetens skull önskas så många respondenter som möjligt och 

anledningen till att just sju valdes beror på att det endast fanns sju tillförlitliga 

respondenter tillgängliga. De sju respondenterna var de personer inom de tre olika 

företagen, ASBA AB, Manner och Limpex Konfektyr AB som var mest insatta i ämnet 

då deras roller i företaget var mest insatta inom etablering och internationalisering. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren har en lista med 

frågor som intervjun ska innehålla. Respondenten får då en möjlighet att ge ett mer 

obegränsat svar, utan att intervjuaren påverkar svaret särskilt mycket. (Bell, 2000; 

Christensen et al. 2001; Hartman, 2006) 

2.2.1 Urval 

Respondenterna valdes ut till största del på grund av att det var de som hade mest 

inblick i frågornas ämne. På Manner var respondenterna de som arbetar med export och 

marknadsföring av Manners produkter och hade därför inblick i ämnet. På ASBA AB 

var respondenterna Patrik Aschenbach som är marknadschef och Alexander 

Aschenbach som är vice VD och är inriktad på internationella relationer.  I figur 1 på 

nästkommande sida framgår det hur kontakten med de olika företaget har skett. För att 

inleda arbetet med uppsatsen behövdes ett kontaktnät med de valda företagen byggas 
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upp vilket resulterade i att Patrick Aschenbach kontaktades. Anledningen till att Patrick 

Aschenbach kontaktades var för att han var den person som uppsatsgruppen hade haft 

kontakt med innan uppsatsens start. Genom Patrick Aschenbach erhölls information om 

vilka andra personer som kunde kontaktas i respektive företag, Manner och Limpex 

Konfektyr AB. Vidare utvecklades kontakten med Manner genom att fler 

kontaktpersoner erhållits under arbetets gång. All kontakt med Manner har skett på 

engelska och därav skrevs titlarna för respektive kontaktperson på engelska i figur 1.  

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen bearbetad figur över respondenter. 

Datum Företag Kontaktperson Titel Typ av 
kontakt 

Mejl- och telefonkontakt: 
Kontinuerligt under hela 
uppsatsen 
 
Personlig intervju:  
2009-12-10 

ASBA AB, 
Sverige, 
Distributör för 
Schoko Bananen 

Patrick Aschenbach Marknads-
chef 

Mejlkontakt, 
 
Telefonkontakt 
 
Personlig 
intervju 
 
Se bilaga 5 
 
Språk: svenska 

Mejl- och telefonkontakt 
Kontinuerligt under hela 
uppsatsen 
 
Personlig intervju:  
2009-12-10 

ASBA AB, 
Sverige, 
Distributör för 
Schoko Bananen 

Alexander 
Aschenbach 

Vice VD/ 
ansvarig för 
internationella 
kontakter 

Mejlkontakt 
 
Telefonintervju 
 
Personlig 
intervju 
 
Se bilaga 5 
 
Språk: svenska 

Mejlintervju:  
2009-12-07 
 
Telefonintervju: 
 2009-12-11 

Manner, 
Österrike 
Producent av 
Schoko Bananen 

Ingeborg Micheev International 
Area Manager 

Mejlintervju 
 
Se bilaga 2 
 
Telefonintervju 
 
Se bilaga 4 
 
Språk: engelska 

Mejlintervju:  
2009-12-07 
 
Telefonintervju:  
2009-12-11 

Manner, 
Österrike 
Producent av 
Schoko Bananen 

Judith Innreither International 
Area Manager 

Mejlintervju 
 
Se bilaga 2 
 
Telefonintervju 
 
Se bilaga 4 
 
Språk: engelska 

Mejlintervju:  
2009-12-07 
 
Telefonintervju:  
2009-12-11 

Manner, 
Österrike 
Producent av 
Schoko Bananen 

Stefanie Ringwald Brand 
Manager 

Mejlintervju 
 
Se bilaga 2 
 
Telefonintervju 
 
Se bilaga 4 
 
Språk: engelska 

Mejlintervju 1: 
 2009-12-07 
 
Mejlintervju 2:  
2009-12-09 

Manner, 
Österrike 
Producent av 
Schoko Bananen 

Günter Wilding Brand 
Manager of 
Export 

Mejlintervju 
 
Se bilaga 2 & 3 
 
Språk: engelska 

Telefonintervju:  
2009-12-14 

Limpex 
Konfektyr 
AB,Sverige 
 
Tidigare 
distributör av 
Schoko Bananen 

Stefan Mårtensson VD Telefonintervju 
 
Språk: svenska 
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2.2.2 Förberedelse av intervjuer 

Förberedelsen inför intervjuerna utfördes delvis genom att skapa en mejlkontakt med 

respondenterna innan intervjutillfällena. Men även genom att studera Manners och 

ASBA AB:s hemsidor för att få en bättre inblick i företagens verksamhet. Att förbereda 

sig inför intervjuer är viktigt då det underlättar förståelse för respondentens svar och gör 

det lättare för intervjuaren att dra slutsatser och analysera svaren (Christensen et al., 

2002; Hartman, 2006). Den första kontakten med respondenterna skedde innan 

intervjuerna ägde rum och de fick frågorna skickade via mejl innan de besvarades. De 

fick därför tid på sig att förbereda sig och tänka igenom sina svar, vilket höjer 

intervjuernas reliabilitet och validitet. Reliabilitet innefattar studiens pålitlighet och 

innebär att studien ska kunna genomföras upprepade gånger och att andra ska kunna 

göra samma observationer. Validitet betyder studiens giltighet och gäller hur korrekt 

studien är, det vill säga hur väl den visar hur världen är (Bell, 2000; Christensen et al., 

2002; Hartman, 2006). Då respondenten inte haft någon tidspress har respondenten inte 

behövt stressa med svaren och därmed kan de anses som mer genomtänkta och 

trovärdiga (Christensen et al., 2002; Hartman, 2006).  

2.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt med alla respondenter för att anpassa 

intervjuerna efter vilka kommunikationsmöjligheter som var möjliga för respektive 

respondent. Anledningen till att några av intervjuerna med Manner skedde via mejl, är 

att respondenterna vid intervjutillfället var mycket upptagna och att de befann sig i 

Österrike. Mejlintervjuerna besvarades först av fyra personer tillsammans, som skickade 

sina svar sammanfattade i ett frågeformulär. Svaren kompletterades sedan av följdfrågor 

som besvarades enskilt av samtliga respondenter på Manner. Tre av respondenterna 

besvarade frågorna via enskilda telefonintervjuer och en av dem besvarade följdfrågorna 

via mejl då han inte hade möjlighet att delta i en telefonintervju.  

Att utföra intervjuer skriftligt kräver att frågorna skrivs tydligt och att det blir uppenbart 

för respondenten vad varje fråga betyder och innebär. Det tar längre tid att 

kommunicera via mejl än vid exempelvis telefon- och personlig intervju. Mejlintervju 

kan ses som mindre trovärdigt då det är mindre personligt och svårare att tolka svaren 

vilket även kan leda till missförstånd mellan intervjuare och respondent. (Patel & 

Tebelius, 1987; Christensen et al., 2002) Det utfördes därför även tre individuella 
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intervjuer per telefon med tre av Manners International Area Managers Judith Innreither 

och Ingeborg Micheev, samt med Brand Manager Stefanie Ringwald den 11 december 

2009. Telefonsamtalen spelades in för att svaren skulle kunna användas och analyseras, 

utan att någon information skulle glömmas bort. Vid en personlig- eller telefonintervju 

kan intervjuaren klargöra vad som menas med en formulering eller direkt ställa en 

följdfråga om det behövs (Patel & Tebelius, 1987; Christensen et al., 2002). Det som är 

fördelen med en telefonintervju jämfört med en skriftlig intervju är att det är lättare att 

eventuellt förtydliga frågorna och även snabbare att få svar, till skillnad från 

mejlintervju, då respondenten kan dröja med att svara på frågorna (Christensen, et al., 

2002). Därför kan uppföljningen via telefon anses uppväga den bristande trovärdigheten 

som mejlintervjuerna kan innebära.  

Intervjuerna med ASBA AB utfördes personligen på ASBA AB:s kontor i Stockholm.  

Att göra en personlig intervju innebär att respondenten och intervjuaren kan föra en 

dialog, där det går att inhämta mycket information. Det som är positivt med en personlig 

intervju är att det är lättare att kommunicera och ställa mer komplexa frågor, utan att det 

uppstår missförstånd. Det som kan ses som negativt kan vara att respondentens svar kan 

påverkas av intervjuaren och känsliga frågor kan vara olämpliga att ställa. (Patel & 

Tebelius, 1987; Christensen et al., 2002) Den intervju som genomfördes med Limpex 

Konfektyr AB ägde rum under ett kortare telefonsamtal för att ta reda på mer om deras 

arbete med Schoko Bananen och varför de slutade som distributör. Det gjordes för att 

kunna jämföra det med ASBA AB:s version, vilka tycktes överensstämma. Att ställa 

samma frågor till flera respondenter för att kunna jämföra svaren kan öka trovärdigheten 

då data inte endast visas utifrån en vinkel. Undersökningens trovärdighet och 

tillförlitlighet kan anses relativt hög med tanke på att det utförts intervjuer med sju olika 

respondenter. Som tidigare nämnts valdes de sju personerna för att de var mest insatta i 

arbetet med produkten Schoko Bananen. (Patel & Tebelius, 1987; Christensen et al., 

2002) Att en del av intervjuerna skedde via mejl kan minska tillförlitligheten genom att 

det inte går att kontrollera hur respondenten väljer att svara på frågorna. Det går inte 

heller att kontrollera att rätt person svarar på frågorna men genom att analysera svaren 

från respondenterna märken intervjuaren om svaren är av den typ som de väntats vara. 

Dessutom kompletterades frågorna med uppföljning via både mejl- och 

telefonintervjuer vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten.  Att det även utfördes 



10 

 

personliga intervjuer med respondenterna på ASBA AB kan även öka tillförlitligheten. 

(Patel & Tebelius, 1987; Christensen et al., 2002)   

2.3 Val av analyseringsprocess 

Eftersom den data som utvunnits ur intervjuerna är av det kvalitativa slaget är det även 

en kvalitativ analysprocess som har använts.  De frågor som använts i samtliga 

intervjuer är grundade på de begrepp eller modeller som har använts som teoretisk 

referensram. För att synliggöra sambandet mellan teori och intervjufrågor är frågorna 

organiserade i bilaga 7 efter vilken teori respektive fråga är kopplad till. Det som 

kännetecknar en kvalitativ analysprocess är att den fokuserar på helheten och då främst 

det undersökta sammanhanget och inte specifika delar eller ord. Det är ordens innebörd 

som är viktigt. (Christensen et al., 2002) Den empiri som har samlats in under de 

intervjuer som gjorts har jämförts med den teori som legat till grund för 

datainsamlingen. Analysen har gjorts för att kunna dra slutsatser utifrån den empiri som 

samlats in i jämförelse med teorin för att kunna se hur de stämmer överens. I en 

kvalitativ analys är det näst intill omöjligt att skilja datainsamlingen från analysen vilket 

innebär att datainsamlaren börjar analysen redan då data samlas in. Det kan exempelvis 

ske genom att respondentens svar tolkas och jämförs med den teoretiska referensramen 

av datainsamlaren direkt under datainsamlingen (Christensen et al., 2002). Då 

intervjuerna ägde rum användes den teoretiska referensramen som grund för att kunna 

analysera respondenternas svar och för att sedan upptäcka andra kopplingar till teorin än 

vad först förväntas. På grund av det kunde följdfrågor med ytterligare teorikoppling 

utformas och även följdfrågornas svar samlas in och analyseras, vilket även visade en 

ytterligare koppling till teorin.  
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3. Teori  

3.1 Inledning till teori 

Ett internationellt företag kan definieras som en utländsk enhet och när ett företag 

internationaliserar sig blir gränser mellan hemma- och internationella marknader allt 

mindre betydelsefulla. Företag kan använda sig av en mängd olika tillvägagångssätt och 

strategier vid internationalisering och varje enskilt företag bör ta ställning till vad som 

passar just deras företag, produkt, personal och målgrupp. Exempel på olika 

tillvägagångssätt vid internationalisering kan vara genom en distributör eller starta 

dotterbolag. (Forsgren & Holm, 1993) Ett företag kan även välja att starta born- global, 

vilket enligt Chetty och Campbell-Hunt (2004) och Knight (2000) innebär att företaget 

startas direkt i ett annat land istället för att först starta i hemlandet. Nedan kommer det 

beskrivas olika tillvägagångssätt som kan användas vid etablering och 

internationalisering av en produkt. 

3.2 Internationalisering 

En ständigt återkommande fråga när det gäller internationaliseringen av en produkt eller 

ett företag är; hur och varför ett företag väljer att internationalisera sig.  Företagets vilja 

att expandera är oftast det som leder till internationalisering. Hur företaget sedan väljer 

att utföra internationaliseringsprocessen beror delvis på hur stort företaget är men även 

vilka tidigare erfarenheter företaget har samt vilka kontakter som företaget har tillgång 

till via sitt nätverk. (Johanson, et. al., 2002; Ghauri & Cateora, 2006)  

Som företag är det svårt att veta hur en internationalisering ska gå till. Det är inte något 

nytt, utan har forskats kring under en lång period. Redan på 50- och 60-talet börjades 

det i Uppsala att forskas kring om det var någon skillnad mellan att bedriva sin 

verksamhet internationellt gentemot att endast bedriva verksamhet i ett land. Som ett 

resultat av forskningen utvecklades internationaliseringsprocessmodellen, även kallad 

IP-modellen och Uppsalamodellen. Internationaliseringsprocessmodellen innefattar 

fyra olika aspekter som är kopplade till varandra och vars syfte är att förklara processen. 

Modellen som visas nedan består av fyra olika rutor vilka innehåller de fyra olika 

aspekterna som påverkar varandra. De är uppdelade i tillståndsaspekter och 

förändringsaspekter, vilka kommer att beskrivas nedan. De två första aspekterna 

marknadsengagemang och marknadskunskap tillhör tillståndsaspekterna och syftar till 

hur företaget tidigare har internationaliserat sig. De andra två aspekterna är 
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Genom den erfarenhetsbaserade kunskapen kan företaget och människorna inom det se 

nya affärsmöjligheter, men erfarenheten ger även en förmåga att tolka och värdera 

affärsmöjligheterna. Nästkommande aspekt, löpande aktiviteter, innebär att företaget i 

sina nuvarande aktiviteter utnyttjar tidigare erfarenheter. Det är genom de vardagliga 

kontakter, arbetsuppgifter exempelvis med kunder, leverantörer och samarbetspartners 

som slutligen resulterar i en erfarenhet. Den fjärde och sista aspekten är 

marknadskunskap och särskiljs i två olika typer, objektiv kunskap och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Den förstnämnda är en sådan kunskap som går att lära ut i 

exempelvis läroböcker och ritningar. Erfarenhetsbaserad kunskap är däremot en sådan 

kunskap som fås via egna erfarenheter och den kunskapen kan företaget erhålla genom 

att exempelvis umgås eller arbeta med andra människor. Marknadsförhållanden kan 

även vara exempel på en situation då erfarenhetsbaserad kunskap kan vara betydelsefull. 

Det kan dock vara svårt att ha då ett företag ämnar engagera sig på en främmande 

marknad, men är väsentlig då det gäller att se nya affärsmöjligheter. De objektiva 

kunskaperna gör det endast möjligt att ett företag teoretiskt sätt kan utforma 

affärsmöjligheter, men inte nödvändigtvis kunna genomföra dem. Det är erfarenheterna 

som gör att den enskilda situationen kan tolkas och ger mening åt den objektiva 

kunskapen. (Johanson, et al., 2002)  

3.2.1 Differentiering och positionering  

Vid internationalisering av en produkt är det vikigt att produkten särskiljer sig ifrån de 

konkurrerande produkterna, vilket innebär att företaget differentierar sin produkt 

exempelvis genom att ha en egenskap som gör produkten unik. Genom att ett företag 

differentierar sin produkt kan det underlätta för konsumenterna att särskilja två olika 

företag. Det är oftast genom differentiering som företag skiljer sig från mängden och 

som leder till att konsumenten väljer företagets produkt framför konkurrentens produkt. 

Ju högre differentiering en produkt har, desto konkurrenskraftigare blir den. Lyckas 

företag på ett sätt särskilja sin produkt från andra produkter inom samma kategori 

minskar risken för substitut, det vill säga, att kunden väljer att byta produkten mot en 

annan. (Melin 1997; Aaker, 1992) För att särskilja sig kan företag exempelvis erbjuda 

en hög kvalitet på produkten eller ett lågt pris, eller erbjuda extra komfort som ger status 

och prestige (Ghauri & Cateora, 2006).  Företag vill försöka skapa produkter som är 

högt differentierade för att kunna bli marknadsledande och på så vis även underlätta för 

i etableringar i andra länder (Kotler & Armstrong, 2008). 
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Alla människor bär på olika erfarenheter och har olika åsikter inför både företag och 

produkter, därför kan det vara svårt att nå fram med rätt budskap.  Finns det även 

liknande produkter på marknaden där de vill etablera sig försvårar det ytterligare för 

företaget att förmedla sitt budskap till sina kunder. (Dahlén & Lange, 2003) Att 

positionera en produkt innebär att företaget placerar sin produkt på ett sätt som gör att 

konsumenterna förstår vad produkten står för. Att väcka intresse för en produkt kan vara 

svårt, särskilt om en annan liknande produkt redan finns på den aktuella marknaden. 

(Johanson & Vahlne, 1977; Dahlén & Lange, 2003)  

Positionering finns i två olika former, den ena kallas objektiv eller strukturell. Det 

innebär att företaget försöker inta en position som är fördelaktig. Ett sätt att göra det på 

är att bedöma viktiga karaktäristiska drag i produkten, samt relatera till andra 

egenskaper hos produkten. Exempel på karaktäristiska drag som en produkt kan ha är ett 

högt respektive lågt pris eller låg respektive hög kvalitet. Den grundläggande idén är att 

det är en fördel om produkten eller företaget intar en tydlig position gentemot 

konkurrenterna. Företag kan inta en position göra genom att vara unik i något avseende 

med sitt företag eller sin produkt. Den andra formen av positioneringen bygger mer på 

hur ett företag eller en produkt uppfattas som symbol. Det innebär att den tilldelas en 

egen position i konsumentens medvetande, som vidare signalerar om hur företaget eller 

produkten uppfattas. (Axelsson, 1996)  

3.3 Etablering 

För företag som vill etablera sig på andra marknader än sin hemmamarknad finns det 

många olika tillvägagångssätt att använda (Ghauri & Holstius, 1996). De teorier som 

har använts i den här uppsatsen gällande etableringar är etableringsmodellen och 

etableringskedjan. 

Företag kan använda sig av flera olika etableringsstrategier för att visa en strategi 

används här etableringsmodellen. Modellen som visas på nästkommande sida i figur 3, 

består av tre stycken faser, vilka är etableringsfasen, projektfasen och etableringsfasen. 

Kärnan i modellen är etableringsfasen och är grunden till de tre olika faserna företag 

genomgår i sin etablering på en ny marknad. Alla tre faser inkluderar aktörer som består 

av alla människor som arbetar inom och utanför företagets gränser, resurser som kan 

vara till exempel råvaror och mänskliga tillgångar, samt aktiviteter som gör att företaget 

utvecklas. Aktörer, resurser och aktiviteter syns i mitten av modellen i figur 3 här nedan 
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De tre faserna beskriver vilka förändringar som sker under etableringsprocessen. När 

företag passerar genom de olika stegen utvecklas sina relationer i nätverket. 

skapa sig en inblick på den aktuella marknaden hjälper det företag att göra 

nyetableringar, och därmed skaffa sig en position på den marknad som företaget är 

15 

etableringsmodellen 

passerats resulterar det sedan i vilken position företaget skapar sig i nätverket på den 

nya marknaden där de är villiga att etablera sig. Slutligen analyserar modellen vilken 

Ghauri & Holstius, 1996) 

Holstius, 1996. 

, innebär att företag söker information om vad de har 

Ghauri och Holstius 

utvecklingsländer, det kan bero på att 

infrastrukturen är underutvecklad och det kan vara svårt att få information från lokala 

är projektfasen, 

och om det finns etablerings möjligheter på 

som gör att företaget vill ta steget fullt ut och etablera. Genom 

sitt nätverk kan företaget sedan nyttja 

dem vid nyetableringar vilket gör det lättare. Företag bestämmer sig också för hur de 

n. Den tredje och sista fasen, 

marknaden och 

omgivningen och att företaget har utvecklat goda relationer inom nätverket, därmed kan 

. (Ghauri & Holstius, 1996)  

er under etableringsprocessen. När 

relationer i nätverket. Genom att 

skapa sig en inblick på den aktuella marknaden hjälper det företag att göra 

marknad som företaget är 



16 

 

intresserad av. Företagets position inom nätverket syftar på rollen inom det, styrkan de 

har i sina relationer och med andra aktörer på marknaden. Ett företag har möjlighet att 

uppnå en svagare eller starkare ställning i ett visst nätverk, desto starkare position på 

marknaden, desto mer gynnsam blir etableringsprocessen. Den slutliga delen i modellen 

är omgivningen, som påverkas av ekonomiska faktorer, infrastruktur, lagar och politik, 

teknisk nivå, miljö samt de kulturella aspekterna.  De olika faktorerna har betydelse när 

företag vill etablera sig i ett annat land då de påverkar hur företagets etablering kommer 

att se ut. Faktorerna bör därför analyseras eftersom de kan påverka resultatet av 

etableringen och det är därför vikigt att företaget är medvetna om det innan de börjar sin 

etablering. (Ghauri & Holstius, 1996) 

 

Att som företag ha tillgång till kontakter inom sin bransch är vikigt för företagets 

etablering på en ny marknad. Ett företag kan få tillgång till nya kontakter och stärka de 

befintliga kontakterna genom att ingå i ett nätverk. Att ingå i ett nätverk innebär att ett 

företag är engagerat i ett antal relationer med olika aktörer exempelvis kunder, 

leverantörer och andra samarbetspartners. Relationerna skapas och byggs upp för att 

vara på lång sikt och de relationer som skapas inom nätverket kan hjälpa företaget att 

utvecklas i sitt arbete. Inom relationerna sker det ofta någon typ av utbyte mellan de 

olika relationerna, vilket kan innebära att företag inom nätverket kan dra nytta av 

varandras resurser. Utbytet mellan företagen kan leda till att företagen blir ömsesidigt 

beroende av varandra och ett långsiktigt samarbete där parterna är delaktiga i varandras 

utveckling. Det skulle exempelvis kunna vara att flera företag har ett gemensamt 

intresse av att utveckla tekniken i en viss riktning men att inget av företagen ensamma 

har resurserna som krävs för att utföra det. (Johanson, et. al., 2002; Ghauri & Holstius, 

1996)  

 

En annan modell som kan visa hur ett företag etablerar sin verksamhet är 

etableringskedjan, vilken består av fyra olika steg. Figur 4 på nästa sida visar med 

pilarna hur företagen växer efter hand och bearbetar sig upp på stegens fyra olika steg. 

Pil 1 indikerar hur stort behovet av kontroll det finns i de olika stegen. Pil 2 visar hur 

mycket kunskap som krävs om marknaden i de olika stegen. Modellen visar hur 

företaget först växer på hemmarknaden för att sedan etablera sig i länder som ligger 

nära hemmamarknaden. Då företaget ofta har liten kunskap om den utländska 
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marknaden och de resurser som finns på den väljer företag vanligen att först exportera 

sin produkt via en distributör innan de beslutar sig för att starta upp delar av företaget i 

det nya landet. (Ghauri & Cateora, 2006; Johanson, et al., 2002; Johanson & Vahlne, 

1977)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Bearbetad version av etableringskedjan, Ghauri & Cateora, 2006. 

Modellens fyra steg är; ingen regelbunden export, export via distributör, 

försäljningsbolag och tillverkande bolag. I det första steget sker exporten till ett land 

endast sporadiskt och kräver inte att företaget har särskilt mycket kontakt eller kunskap 

om landet. Nästa steg är att företaget skaffar sig en distributör i landet, då de genom 

distributören får tillgång till kunskap om marknaden. Företaget behöver inte själva 

skapa kontakter i det land de vill etablera sig i utan kan förlita sig på distributören.  I 

steg 3, bildar företaget ett eget försäljningsbolag i det land där de vill etablera sig. Att 

starta ett försäljningsbolag innebär att företaget bör ha en god kunskap om landet och 

marknaden för att lyckas med etableringen i landet. I det slutliga och fjärde steget startar 

företaget lokal tillverkning, det vill säga att tillverkning sker i det land där företaget 

etablerar sig. Liksom ett försäljningsbolag kräver lokal tillverkning god kunskap om 

landet, särskilt om företaget avser att anställa lokalbefolkning till bolaget. (Ghauri & 

Cateora, 2006; Johanson, et. al., 2002)  

3.3.1 Sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringskedjan 

Psykiskt avstånd kan definieras som de faktorer som förhindrar informationsflödet från 

en marknad till en annan. Exempel på vad som ingår i det psykiska avståndet är 

skillnader i språk, utbildning, hur affärer görs, kultur samt den industriella utvecklingen. 
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(Johanson & Vahlne, 1977; Johanson, et. al., 2002) Det psykiska avståndet betyder att 

vissa marknader kan uppfattas som om de vore långt bort och därför kan det vara svårt 

att agera på den typ av marknad på grund av olika kulturer och omgivningar. I vissa fall 

är det psykiska avståndet kopplat till det geografiska avståndet mellan länder, men det 

behöver inte alltid finnas ett samband mellan geografiskt och psykiskt avstånd. Ett 

exempel som påvisar det är England och Australien som ligger långt ifrån varandra 

geografiskt sett, men nära varandra sett från det psykiska avståndet. Ett exempel som 

påvisar motsatsen är England och Frankrike som ligger nära varandra geografiskt sett, 

men långt ifrån varandra sett från det psykiska avståndet. (Ghauri & Cateora, 2006; 

Johanson, et. al., 2002; Johanson & Vahlne, 1977; Forsgren & Holm, 1993)     

Det har visat sig finnas ett samband mellan etableringskedjan och det psykiska 

avståndet. Sambandet har sammanställts i en modell som visar hur etableringskedjan 

och det psykiska avståndet påverkar varandra.  Modellen som efterföljer i figur 5 visar 

med en lodrät pil om det är ett lågt eller högt psykiskt avstånd. De fyra stegen; export, 

distributör, försäljningsbolag och tillverkande bolag visas med vågräta pilar och 

indikerar stegen i etableringskedjan.  

 

Figur 5: Bearbetad version av sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringskedjan, Johanson et al., 

2002.  

Modellen beskriver sambandet mellan etableringskedjans fyra steg och det psykiska 

avståndet. Vilket etableringssätt företaget väljer beror på hur stort det psykiska 

avståndet är till det land där etableringen ska äga rum. Det första tillvägagångssättet, 

export, använder företaget om det är ett litet eller obefintligt psyksikt avstånd. Andra 
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Internationalisering 

Nätverk
Internationaliserings

-processmodellen
Differentiering 

och positionering

steget, då en distributör används, är när det psykiska avståndet är relativt litet, men ändå 

så pass stort att det krävs kunskaper exempelvis språk och kultur som en distributör har. 

När det psykiska avståndet är relativt stort kan företaget använda sig av ett 

försäljningsbolag, vilket innebär att de startar upp ett dotterbolag i det land de vill 

etablera sig. Genom försäljningsbolaget kan företaget komma närmare kulturen och 

kunskapen i det land som de ska etablera sig i. För att lyckas med det krävs det dock att 

det finns en kunskap inom företaget, exempelvis någon som bott i landet.  Då det 

psykiska avståndet är stort kan företaget starta ett tillverkande företag i det land 

företaget vill etablera sig i. Då kan de använda sig av lokal arbetskraft som har 

marknadskännedom och som kan landets kultur, vilket kan underlätta företagets. 

etablering (Johanson et al., 2002) 

3.4 Sambandet mellan de olika teorierna 

För att tydliggöra sambandet mellan de teorier som beskrivits tidigare i kapitel 3 visas 

de olika begrepp och teorier som använts i två egenutformade modeller i figur 6 och 

figur 7 som finns på nästkommande sida. Modellernas syfte är att förtydliga hur de olika 

begreppen hör ihop med uppsatsens huvudrubriker etablering och internationalisering. 

I figur 6 beskrivs sambandet mellan modell och begrepp vad gällande 

internationalisering. De olika begreppen har samband med 

internationaliseringsprocessmodellen för att de på olika sätt är av betydelse i företagets 

internationaliseringsprocess. Anledningen till att det går pilar från de olika begreppen 

till internationalisering är att begreppen hör ihop med internationalisering.  

 

 

 

 

 

Figur 6: Egenutformad modell över begrepp och modeller vid internationalisering av en produkt. 
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I figur 7 beskrivs sambandet mellan modeller och begrepp gällande etablering, där två 

olika etableringsmodeller har använts för att komplettera varandra då de beskriver ett 

företags etableringsprocess på olika sätt. Modellerna fulländas även med psykiskt 

avstånd då det har ett samband med etableringskedjan. Anledningen till att det går pilar 

från de olika begreppen till etablering är att de alla hör ihop med etablering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Egenutformad modell över begrepp och modeller vid etablering av en produkt. 
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4. Empirin 

I kapitel 4 redovisas den empiri som har inhämtats via mejlintervjuer, personliga 

intervjuer och telefonintervjuer under arbetet med studien.    

4.1 Företagsbakgrund 

Nedan följer korta presentationer av dels Manner som undersökts i uppsatsen men även 

av den tidigare och nuvarande distributören för att förtydliga anknytningen till företaget 

Manner. En kort presentation följer även av den konkurrent Hauswirth som anses vara 

Manner störta konkurrent när det gäller produkten Schoko Bananen. 

Manner 

Manner startades 1897 av Josef Manner och är idag ett av Österrikes största 

konfektyrföretag. I början producerade Manner enbart choklad men med tiden bildades 

nya samarbeten och idag producerar företaget förutom olika typer utav choklad även 

kex. Manner har lyckats växa till det stora företag det är idag dels genom att förbättra de 

produkter de redan har men även genom att inleda samarbeten med andra företag. Ett 

exempel på ett lyckat samarbete är det med Casali, producenten för bland annat Schoko 

Bananen som slutligen resulterade i att Manner köpte upp Casali. (Manner, 2010) För 

ytterligare företagsinformation, se bilaga 1. 

 

Limpex Konfektyr AB 

Limpex Konfektyr AB är en distributör för konfektyrprodukter från Danmark, Italien, 

Tyskland och Österrike och har funnits i Sydsverige i 20 år. Limpex Konfektyr AB var 

de första som samarbetade med Manner i Sverige och arbetade med etableringen av 

produkten Schoko Bananen i åtta år. Företaget säljer främst produkter till 

matvarubutiker lokaliserade i områden kring och i Skåne men har en säljkår som 

försöker bearbeta delarna utanför det området. (Limpex, 2010; Stefan Mårtensson, 

2009-12-14)  
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ASBA AB 

ASBA AB är ett familjeföretag som funnits i Stockholm i 41 år och importerar och 

exporterar konfektyrprodukter och juicer. I och med familjens tyska ursprung har ASBA 

AB valt att främst satsa på att vara distributörer för tysktalande företag. I april 2009 

inledde ASBA AB ett samarbete med Manner och blev den nya distributören för 

Manner i Sverige. Företaget har en säljkår som arbetar över hela Sverige och kan där 

med sälja in produkter till matvarubutiker runt om i landet. (Aschenbach, Alexander 

2009-12-10; Aschenbach, Patrick 2009-12-10; ASBA AB, 2009)  

 

Hauswirth  

Det här företaget är en konkurrent till Manner på den svenska marknaden. De säljer en 

kopia av Manners Schoko Bananen, men har inte Chiquita bananer som innehåll i sin 

kopia. Företaget bildades redan 1949 av Franz Hauswirth senior i Österrike. De säljer 

konfektyr främst chokladfigurer till högtider som påsk och jul, men även 

chokladbananer. (Hauswirth, 2010) 

 

4.2 Internationalisering  

Enligt Manner och ASBA AB valde Manner att använda sig av en distributör vid 

internationaliseringen i Sverige. Vilket främst beror på att det gick fortare för Manner 

att använda sig av en distributör än om Manner skulle ha startat upp ett dotterbolag i 

Sverige. (Innreither, Judith, 2009-12-11; Aschenbach, Alexander, 2009-12-10) 

Produkten Schoko Bananen från Manner i Österrike har funnits i Sverige i sammanlagt 

nio år, Limpex Konfektyr AB var distributör för produkten i åtta år innan ASBA AB tog 

över. I intervjun med Patrick Aschenbach framgick det att är det kunde vara svårt för 

företag att etablera sig i ett nytt land med enbart en produkt. Patrick menade att ett 

företag med fler produkter troligen skulle kunna få en snabbare position på marknaden 

genom att konsumenterna fortare lär sig känna igen ett märke som säljer många 

produkter. Har ett företag däremot många produkter behöver det inte förlita sig på att en 

specifik produkt ska bli väletablerad direkt. Företaget kan då istället skapa en position 

på marknaden genom att flera av företagets produkter lyckas etableras på marknaden. 

(Aschenbach, Patrick, 2009-12-10) Alexander Aschenbach menar att det kan ta upp till 

30 år för ett företag att bygga upp tillräckliga relationer för att skapa sig en position på 

marknaden som i sin tur skapar samarbeten med olika aktörer inom branschen.  
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”Det blir som vågor på vattnet, det goda samarbetet mellan två företag sprids vidare 

och fler aktörer på marknaden blir intresserade av ett samarbete. Dessutom måste 

företaget ha en bra säljkår för att lyckas det räcker inte med att ha en bra produkt”. 

(Aschenbach, Alexander, 2009-12-10) 

Enligt Alexander och Patrick Aschenbach kan Manner trots att det innebär höga 

kostnader ha möjlighet att etablera sig utan distributör men det skulle då ta längre tid.  

”Genom att gå via en distributör i Sverige vinner Manner både pengar och tid som är 

viktigt att vara sparsam om i dagens samhälle”. (Aschenbach, Patrick 2009-12-10)  

Manner har använt sig av kunskaper och erfarenheter från tidigare internationaliseringar 

vid etableringen i Sverige. Något som skiljer etableringen i Sverige från de andra länder 

där Manner har etablerat sig är att de i Sverige valde att använda sig utav en distributör. 

Vilket resulterat i att Manner inte varit med och styrt speciellt mycket vid etableringen i 

Sverige men har självklart kommit med sina åsikter och tydliggjort vilka målsättningar 

de har. (Aschenbach, Alexander, 2009-12-10; Aschenbach, Patrick, 2009-12-10).     

4.2.1Differentiering och positionering 

Manners Schoko Bananen särskiljer sig från konkurrenternas produkter genom att vara 

originalet och genom sitt innehåll som kommer ifrån Chiquita bananer. Enligt Patrick 

Aschenbach utgör inte konkurrenterna något större hot då konkurrenternas produkter är 

kopior. 

 ”Kunderna testar kopiorna men de köper endast bananerna en gång då de märker att 

de inte är originalet”. (Aschenbach, Patrick, 2009-12-10)  

Att andra företag kopierar Schoko Bananen, kan enligt Günter Wilding och Judith 

Innreither ses som ett bevis på att Manner har lyckts skapa en bra produkt (Wilding, 

Günter, 2009-12-09; Innreither, Judith, 2009-12-11). Som tidigare nämnts har Manner 

inte varit speciellt involverade vid etableringen i Sverige utan har gett den nya 

distributören ASBA AB vissa rekommendationer. Manner rekommenderade ASBA AB 

att använda sig utav sampling av produkten i matvarubutiker då det har fungerat i andra 

länder och varit ett bra sätt att skapa kännedom om Schoko Bananen. (Wilding, Günter, 

2009-12-09; Aschenbach, Alexander, 2009-12-10)  
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 ”Eftersom människor alltmer sällan går till kiosker för att handla sitt godis, är det 

bättre för företag i konfektyr branschen att utföra sampling i matvarubutiker till ett 

reducerat pris som gör kunden intresserad av produkten”. (Aschenbach, Alexander, 

2009-12-10) 

Manner har genom en lång tid av etablering skapat sig en välkänd position på 

hemmamarknaden i Österrike. Därför har de utvecklats till ett företag som har många 

väletablerade produkter i Österrike och genom det blivit ett välkänt namn i landet.  

”Manner finns överallt i Österrike de har egna butiker och alla känner till Manner och 

deras produkter som till exempel deras berömda kex, Manner Schnitten. Det kan 

jämföras med hur känt Marabou märket är i Sverige, lika känt är Manner i Österrike”. 

(Aschenbach, Patrick, 2009-12-10) 

 I Sverige där produkten ännu inte är välkänd arbetar ASBA AB, som tidigare nämnts, 

med sampling i olika matvarubutiker för att skapa en position för produkten Schoko 

Bananen.  Genom samplingen får kunderna se och smaka produkten för att de ska bli 

medvetna om Schoko Bananens existens vilket ska kunna stärka produktens position på 

den svenska marknaden.  

”Vi har inte haft någon produkt som sålt så bra utan någon reklam, utan har endast 

använt oss av sampling sedan vi tog över försäljningen av Schoko Bananen”. 

(Aschenbach, Patrick, 2009-12-10) 

Genom att sälja Schoko Bananen till ett pris som är ett par kronor över konkurrenternas 

pris vill Manner förmedla kvalitet. Dessvärre misstolkas det genom att Manners 

produkt, Schoko Bananen bland annat säljs på lågprisbutiken Överskottsbolaget. Vilket 

inte stämmer överrens med den bild som Manner vill förmedla genom att kalla 

produkten för den ”kungliga” Schoko Bananen. Produkten säljs även i i butiker som 

Hemköp och ICA där kvalitén på produkterna är något högre än på Överskottsbolaget.   

4.3 Etablering  

Vid etableringen av Schoko Bananen på den svenska marknaden har ASBA AB inte 

utfört någon marknadsundersökning. Utan de har istället använt sig av Limpex 

Konfektyr AB:s tidigare erfarenheter eftersom de var de första distributörerna som sålde 

Schoko Bananen i Sverige. ASBA AB rekryterade även en av Limpex Konfektyr AB:s 

mest erfarna säljare och har genom honom fått tillgång till information om Schoko 
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Bananen. Då produkten tidigare endast sålts i Sydsverige valde ASBA AB att använda 

sig av sampling i matvarubutiker. Samplingen har genomförts mestadels i 

Stockholmsområdet då ASBA AB anser att konsumenterna i Sydsverige redan är 

bekanta med produkten. Samplingen kommer sedan att utökas i hela Sverige för att göra 

produkten mer känd hos konsumenterna i övriga Sverige. ASBA AB utnyttjade sina 

kontakter inom branschen för att få sälja Schoko Bananen i fler matvarubutiker. 

(Aschenbach, Alexander 2009-12-10; Aschenbach, Patrick, 2009-12-10) 

”Vi på ASBA AB anser att Schoko Bananen är en nyhet för konsumenterna i den här 

delen av Sverige då den endast sålts i Sydsverige tidigare”. (Aschenbach, Patrick, 

2009-12-10) 

Manner valde att använda sig av en distributör på grund av att det skulle ta längre tid att 

starta upp ett dotterbolag i Sverige och det skulle även innebära höga kostnader. Genom 

en distributör kan Manner även få tillgång till information om marknaden och behöver 

inte själva ha någon större kännedom om Sverige. (Aschenbach, Alexander, 2009-12-

10; Wilding, Günter, 2009-12-09) Den första distributören Limpex Konfektyr AB hade 

ett begränsat antal säljare och hade därmed svårt att nå ut till tillräckligt många kunder. 

Limpex Konfektyr AB lyckades därför inte med Schoko Bananens etablering i Sverige 

fullt ut. (Aschenbach, Patrick, 2009-12-10; Innreither, Stefanie, 2009-12-11; 

Mårtensson, Stefan, 2009-12-14) Samarbetet mellan Manner och Limpex Konfektyr AB 

avslutades och Manner tog sedan kontakt med ASBA AB som blev ny distributör för 

Schoko Bananen. ASBA AB har på grund av sina många år i branschen ett stort 

kontaktnät och är välkända på den svenska konfektyrmarknaden. De kunde genom 

kontakterna få tillgång till många kunder och på så sätt öka försäljningen av Schoko 

Bananen.  

”Eftersom vi ansåg att det skulle gå snabbare med en etablering i Sverige genom en 

distributör valde vi att använda oss av det sättet, först genom Limpex konfektyr AB och 

nu med ASBA AB som är den enda distributören av våra produkter i Sverige”. 

(Wilding, Günter, 2009-12-09) 

Under år 2009 som varit en testperiod för ASBA AB har det varit viktigt för ASBA AB 

att visa att de kan öka försäljningen och etablera produkten på större delar av Sverige. 

Manner anser att ASBA AB, sedan de tog över distributionen i april 2009 tydligt har 

visat att de har vad som krävs för att lyckas etablera produkten i Sverige. Manner har 
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därför beslutat sig för att år 2010 ge ASBA AB en marknadsföringsbudget. Eftersom de 

vill försöka behålla och om möjligt stärka sin etablering på den svenska marknaden. 

(Wilding, Günter, 2009-12-09; Innreither, Judith, 2009-12-11; Micheev, Ingeborg, 

2009-12-11)  

Enligt intervjun med Alexander Aschenbach kunde en faktor i omgivningen som 

påverkar etableringen av Schoko Bananen vara att den svenska kronan dalat gentemot 

euron, som är en nackdel för utländska företag i stort. Han menar att våra pengar är 

mindre värda idag jämfört med tidigare, och att de svenska konsumenterna förlorar på 

det.  

”Den svenska kronan har sjunkit med 31 % jämfört med euron, vilket gör att våra 

pengar är mindre värda i dagens läge. Det borde det svenska folket ha tänkt på när vi 

röstade om valutan”. (Aschenbach, Alexander, 2009-12-10) 

4.3.1 Sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringskedjan 

Det psykiska avståndet mellan Österrike och Sverige kan ses som relativt litet, men är 

tillräckligt stort för att ha inverkan på etableringen av en ny produkt. Manner valde en 

distributör dels för att det går snabbare men även för att undvika att behöva hantera det 

psykiska avståndet. Genom att välja en svensk distributör behöver inte Manner ha några 

stora kunskaper om Sverige eller det svenska språket. Att ASBA AB även redan har ett 

utvecklat kontaktnät på marknaden gör att Manner inte behöver har några egna 

kontakter i Sverige. (Ringwald, Stefanie, 2009-12-11; Micheev, Ingeborg, 2009-12-11)  

”Manner använder sig helt av ASBA AB:s kontaktnät i Sverige och behöver inte oroa 

sig för att språk och annat ska komma emellan oss och försäljarna i Sverige”. 

(Ringwald, Stefanie, 2009-12-11) 
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5. Analys 

I kapitel 5 jämförs den data som erhållits i föregående empirikapitel med teorin. 

5.1 Internationalisering 

Enligt Ghauri och Cateora (2006) kan internationalisering beskrivas som ett sökande 

efter affärsmöjligheter för att utveckla ett företag. För både Manners och ASBA AB:s 

del har sökandet efter nya affärsmöjligheter resulterat i att nya kontakter har knutits. 

Kontakterna har varit till hjälp vid internationaliseringen av Manners produkt Schoko 

Bananen som varit ett steg i Manners utveckling.  Att Manner valde en distributör beror 

dels på att Manner på så vis fick del av ASBA AB:s kontakter och lättare kunde etablera 

sig på den svenska marknaden. Manner har dock de ekonomiska möjligheterna som 

krävs för att etablera sig på en ny marknad utan en distributör men det skulle då ta 

betydligt längre tid. 

Enligt Johanson och Vahlne (1977) består Internationaliseringsprocessmodellen av fyra 

stycken aspekter som är indelade i två olika grupper; tillståndsaspekter och 

förändringsaspekter. Tillståndsaspekter beskriver hur företaget tidigare har 

internationaliserat sig och vad gällande Manners tidigare erfarenheter har de hittills varit 

till nytta då de har valt att etablera sig i länder som påminner om Österrike. Vilket har 

gjort det möjligt för Manner att dra nytta av erfarenheterna från tidigare etableringar. 

Förändringsaspekterna syftar till hur företagets nuvarande internationalisering och 

utveckling ser ut. (Johanson & Vahlne, 1977) Manners nuvarande arbete med 

internationalisering är att de avser att under nästa år stärka sin etablering på de 

marknader där de redan finns och inte försöka utvecklas i fler länder än de för tillfället 

har. Enligt internationaliseringsprocessmodellen Johanson och Vahlne (1977) kan 

Manners utveckling beskrivas på följande sätt. Produkten Schoko Bananen från Manner 

i Österrike har funnits i Sverige i nio år, i åtta år var Limpex Konfektyr AB distributör 

för produkten innan ASBA AB fick ta över. Enligt Stefan Mårtensson var anledningen 

till varför Manner valde en ny distributör att Limpex Konfektyr AB inte hade möjlighet 

att sälja in Schoko Bananen till butiker i hela Sverige. Anledningen är att Limpex 

Konfektyr AB enbart hade säljare i Sydsverige vilket även är där företaget är lokaliserat. 

Alexander och Patrick Aschenbach anser att anledningen till det avslutande samarbetet 

mellan Manner och Limpex Konfektyr AB dels beror på att Limpex Konfektyr AB inte 

kunde sälja den volym som Manner hade som mål. Alexander och Patrick Aschenbach 
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menar slutligen att svårigheterna med att etablera produkten är det som ledde till att 

försäljningen av Manners Schoko Bananen inte gick så som Manner hoppats.  

5.1.1 Differentiering och positionering  

Etableringen av en produkt kan troligtvis gå snabbare om produkten har en tydlig 

differentiering, det vill säga att produkten har egenskaper som tydligt skiljer den från 

liknande produkter (Melin, 1997; Aaker, 1992; Kotler & Armstrong, 2008). En 

avgörande faktor som bidrar till differentiering hos Manners Schoko Bananen är 

samarbetet som Manner har med Chiquita som är ett välkänt märke för bananer världen 

över. På grund av samarbetet får Manners produkt en högre differentiering. Enligt 

Ghauri och Cateora (2006) kan en produkt både differentieras och positioneras genom 

hur produkten uppfattas som symbol av konsumenterna. Genom att Chiquitas logga 

syns på asken för Manners Schoko Bananen vill Manner att konsumenterna ska 

förknippa Schoko Bananen med Chiquita och på så sätt komma ihåg produkten. Enligt 

Kotler och Armstrong (2008) skulle Manner behöva framhäva inte bara loggan utan 

även att Chiquita bananerna har en bra kvalitet och är välkända världen över för att 

särskilja sig från konkurrenternas Schoko Bananen. Om det kommer fram på ett 

tydligare sätt kunde det resultera i att produkten får ett utrymme i konsumentens 

medvetande (Kotler & Armstrong, 2008). 

Enligt Axelsson (1996) är det viktigt att positionera produkten när det förekommer 

liknande produkter på marknaden. Genom att skapa en tydlig positionering kan 

företaget lättare särskilja sin produkt från de konkurrerande produkterna på marknaden 

vilket ASBA AB gör genom sampling av Schoko Bananen i olika matvarubutiker 

(Axelsson, 1996). På det här sättet menar både Manner och ASBA AB att 

konsumenterna får en större kännedom om produkten genom att både se och smaka 

Schoko Bananen för att senare kunna bilda en uppfattning om produkten.  

Ett annat sätt att positionera en produkt är genom att antingen hålla ett lågt pris och en 

lägre kvalitet eller genom att hålla ett högt pris och högre kvalitet (Axelsson, 1996). 

Enligt Patrick Aschenbach sätter Manner ett något högre pris på sin Schoko Bananen 

jämfört med konkurrenterna. Priset har då varit en till två kronor dyrare och Manner har 

på så sätt velat positionera produkten i konsumentens minne som en produkt med bra 

kvalitet. 
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5.2 Etablering 

Företag använder sig utav olika metoder vid etablering, valet styrs ofta utav hur stort 

företaget är, vilka tidigare erfarenheter företaget har från tidigare etableringar samt vilka 

kontakter de har inom sitt nätverk (Johanson, et al., 2002; Ghauri & Cateora, 2006).  

När Manner skulle etablera Schoko Bananen på den svenska marknaden befann de sig i 

informationsfasen i etableringsmodellen (Ghauri & Holstius, 1996). Manner använde 

sig av den dåvarande distributören Limpex Konfektyr AB:s kontakter och kunskap. När 

ASBA AB sedan tog över hade de inget behov av att samla in information via 

exempelvis en marknadsundersökning, då ASBA AB rekryterade Limpex Konfektyr 

AB:s bästa säljare. Säljarens kunskaper gjorde att ASBA AB fick den information som 

behövdes och kunde därmed dra nytta av hur de hade gått tillväga under sina tidigare 

etableringar av Schoko Bananen på andra marknader. Det gjorde att deras arbete gick 

fortare och enklare än vad det hade gjort utan hjälp av den erfarne säljaren. 

Vad gällande projektfasen som enligt Ghauri och Holstius (1996) innebär att företag ser 

om det finns etableringsmöjligheter på den aktuella marknaden. Här har Manner använt 

sig av de kontakter som deras distributörer har på marknaden i Sverige och har därför 

inte behövt analysera den svenska marknaden. De har dels genom sin första distributör 

kommit in på den Sydsvenska marknaden för att sedan via ASBA AB vidareutveckla 

sin etablering till hela den svenska marknaden men är hittills mest etablerad i 

Stockholmsområdet.  

Sett utifrån etableringsmodellen och den svenska marknaden, befinner sig Manner i 

etableringsfasen, som innefattar att företaget skaffat sig tillräckligt mycket kunskap om 

den aktuella marknaden att en etablering nu kan påbörjats (Ghauri & Holstius, 1996).  

Det är i etableringsfasen som Manner befinner sig just nu då etableringen av Schoko 

Bananen pågår just nu gång. Manners pågående arbete är att med hjälp av distributören 

ASBA AB:s kontaktnät på den svenska marknaden fortsätta att stärka sin etablering i 

Sverige. 

Enligt Ghauri och Holstius (1996) handlar företagets position om vad företaget skaffat 

sig för roll på marknaden som de är intresserade att agera på, samt styrkan i dess 

relationer till andra aktörer på marknaden (Ghauri & Holstius, 1996).  Manner har 

försökt att stärka positionen på den svenska marknaden genom att bygga upp sin roll 

inom nätverket och bytt distributör till ASBA AB som de anser ska hjälpa dem att 
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etablera produkten i hela Sverige. Schoko Bananen som tidigare mest varit känd hos 

konsumenter i Sydsverige, har nu genom ASBA AB etablerats i Stockholmsområdet för 

att sedan fortsätta etableringen i övriga Sverige. 

Ghauri och Holstius (1996) menar att omgivningen har en betydelse när företag 

etablerar sig på nya marknader bland annat de ekonomiska faktorerna, infrastruktur, 

lagar och politik, teknisk nivå, miljö samt de kulturella aspekterna. De faktorer som rör 

omgivningen har Manner hanterat genom att använda sig av en distributör vilket har 

underlättat för Manner då de inte behövt ta hänsyn till omgivningen, tack vare att ASBA 

AB har kunskap om den svenska marknaden. 

Att använda sig av ett nätverk innebär att ett företag är engagerat i ett antal relationer 

med olika aktörer exempelvis kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. 

Relationerna skapas och byggs upp för att vara på lång sikt och de relationer som skapas 

inom nätverket kan hjälpa företaget att utvecklas i sitt arbete. Inom nätverket sker det 

ofta någon typ av utbyte mellan de olika relationerna, vilket kan innebära att företag 

inom nätverket kan dra nytta av varandras resurser. (Johanson, et. al., 2002; Ghauri & 

Holstius, 1996) Genom att använda sig av en distributör kunde Manner få tillgång till 

ASBA AB:s nätverk i Sverige, utan att först behöva bygga upp egna kontakter och 

relationer. ASBA AB har under sina många år på marknaden byggt upp ett stort 

kontaktnät med många kunder och har på så sätt blivit välkända inom 

konfektyrbranschen. Vilket underlättar etableringen av Schoko Bananen genom att 

ASBA AB:s kunder har ett förtroende för de produkter som ASBA AB distribuerar. 

Genom att ASBA AB rekryterade en av Limpex Konfektyr AB:s säljare fick de även del 

av säljarens kontakter, vilket var en fördel för ASBA AB.  

Enligt etableringskedjan väljer företag att exportera sina produkter via en distributör för 

att det går snabbare än vad det skulle göra om företaget själva skulle gå in på 

marknaden (Ghauri & Cateora, 2006; Johanson, et. al., 2002). Anledningen till att det 

går snabbare är enligt  Johansson et al. (2002), att distributören besitter den kunskap om 

marknaden som företaget saknar. ASBA AB har kunskapen om den svenska marknaden 

och de kontakter som Manner saknar vilket underlättar etableringen.  

I efterföljande figur 8 visas Manners position i etableringskedjan, utifrån den 

information som tillhandahållits från Manner och ASBA AB. I Österrike befinner sig 

Manner på steg 4 då de har ett tillverkande bolag där. Pil 1 och pil 2 visar att det finns 
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ett stort behov av kontroll och en stor marknadskunskap. I Sverige befinner sig Manner 

på steg 2 då det enligt pil 1 och pil 2 finns ett visst behov av kontroll och en viss 

kunskap, därför har Manner använt sig av en distributör. 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Bearbetad version av etableringskedjan, Ghauri & Cateora, 2006. 

5.2.1 Sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringskedjan 

Psykiskt avstånd innefattar det som förhindrar informationsflödet från en marknad till 

en annan (Johanson, et. al., 2002). Manner valde att etablera sig i länder som påminner 

om länderna där de tidigare har etablerat sig. Även om olika språk talas i länderna ligger 

de nära varandra sett ur det psykiska avståndet vilket gjort det lätt för Manner att 

tillämpa tidigare erfarenheter på de nya marknaderna.  

Sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringskedjan finns sammanställt i en 

modell som figur 9 visar. Modellen visar hur psykiskt avstånd och etableringskedjan 

påverkas av varandra. Etableringskedjan består av fyra olika steg och enligt figuren ökar 

det psykiska avståndet ju högre upp i etableringskedjan som ett företag är. Modellen 

visar även att det land som företaget etablerar sig på har inverkan på företagets 

etablering. Det kan dock förekomma avvikelser från modellen, exempelvis kan det 

psykiska avståndet vara litet trots att företaget etablerar sig i ett nytt land och befinner 

sig högt uppe på etableringskedjan vilket då troligen beror på att landet påminner om 

hemma marknaden. (Johanson & Vahlne, 1977; Johanson, et al., 2002) 

I figur 9 på följande sida visar pilarna hur stort det psykiska avståndet är. Då den ena 

pilen inte höjs indikerar det att inget psykiskt avstånd upplevs vara litet vilket är fallet i 

Österrike. Just för att Österrike är hemmamarknaden för Manner vilket innebär att 

Manner har kontroll över hur de ska agera på marknaden och stöter därför inte på några 

problem relaterade till det psykiska avståndet. I Sverige upplevs ett visst psykiskt 
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avstånd för att Sverige är olikt Österrike vad det gäller exempelvis språket, kulturen och 

hur de olika länderna gör affärer. Även om det finns ett psykiskt avstånd mellan Sverige 

och Österrike så upplevdes det inte vara tillräckligt stort för att Manner ska känna 

behovet av att själva komma in på den svenska marknaden och starta upp ett eget bolag. 

Manner nöjde sig därför med att etablera sig på den svenska marknaden via 

distributören ASBA AB.  

 

Figur 9: Bearbetad version av sambandet mellan etableringskedjan och det psykiska avståndet, Johanson 

et al., 2002. 
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6. Slutsats 

I kapitel 6 beskrivs de slutsatser som har framkommit av den data som samlats in och 

analyserats vilken avser att besvara uppsatsens problemformuleringar och syfte. 

6.1 Internationalisering 

Enligt Ghauri och Cateora (2006) är det företagets vilja att expandera som oftast är det 

som leder till internationalisering. Hur företaget sedan väljer att utföra 

internationaliseringsprocessen beror delvis på hur stort företaget är men även vilka 

tidigare erfarenheter företaget har samt vilka kontakter som företaget har tillgång till via 

sitt nätverk.  

Manners vilja att expandera är något som inte är alltför uppenbar men anledningen till 

att de väljer att internationalisera sig i nya länder beror troligtvis på att de vill 

expandera. Enligt Manner själva har de inte för avsikt att expandera under år 2010 utan 

vill istället fokusera på att under året fortsätta arbetet med etableringen på de marknader 

där de redan internationaliserat sig.  

Att dra nytta av tidigare erfarenheter från hemmamarknaden är ett annat sätt för företag 

som Manner att utvecklas och utföra lyckade etableringar. Studien har visat att Manner 

vid etableringen i Sverige har använt sig av sina tidigare erfarenheter från Österrike, i 

den mån som de har kunnat göra det. Det som varit annorlunda med etableringen i 

Sverige är främst att Manner valt att använda sig av en distributör. Vilket skiljer sig från 

hur etableringarna i andra länder har sett ut och har även givit Manner möjlighet att 

utnyttja sina erfarenheter på andra sätt. Hade Manner inte internationaliserat sig i andra 

länder innan de valde Sverige hade de troligen inte vetat att det skulle krävas en 

distributör för att lyckas etablera produkten i Sverige. Det visar att Manner genom sina 

erfarenheter från hemmamarknaden har lyckats dra en slutsats av vad som är bäst för 

företaget. Trots att användandet av en distributör var något nytt för Manner kunde de 

finna fungerande metoder som använts vid etableringen i andra länder och via ASBA 

AB tillämpa metoderna i Sverige. Exempelvis har sampling i matvarubutiker varit en 

lyckad metod för att skapa kännedom om produkten vilket därför rekommenderades av 

Manner till ASBA AB och har visat sig vara ett bra sätt även i Sverige. Tack vare 

samarbetet med ASBA AB har Manner fått ta del av erfarenheter från marknaden i 

Sverige som de själva saknar.  
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6.1.1Differentiering och positionering 

När ett företag vill särskilja sig kan företaget, enligt Ghauri & Cateora (2006) 

exempelvis erbjuda en hög kvalitet på produkten eller ett lågt pris, eller erbjuda extra 

komfort som ger status och prestige. Enligt de intervjuer som har gjorts särskiljer sig 

Schoko Bananen genom att vara originalet och att den ska ses som en kvalitetsprodukt. 

Manners Schoko Bananen har därför ett något högre pris än konkurrerande produkter. 

Med en önskan att höja känslan av kvalitet och differentiera produkten ytterligare kallas 

produkten för den kungliga Schoko Bananen ASBA AB motsäger dock det Manner vill 

förmedla då de säljer produkten till lågprisföretag såsom Överskottsbolaget som har 

differentierat sig genom att sälja varor till lågt pris. Därför har Schoko Bananen en 

något tvetydligt differentiering som inte framhäver den påstådda kvaliteten särskilt väl.   

För att särskilja produkten fullt ut som en kvalitetsprodukt bör ASBA AB tänka på att 

framställa produkten på ett mindre vilseledande sätt genom att sälja den till mer 

kvalitetsinriktade matvarubutiker som exempelvis ICA-butiker och Hemköp. Genom att 

välja mer kvalitetsinriktade butiker kan Manner förmedla den bild de har av sin produkt 

till de presumtiva kunderna. 

Enligt Axelsson (1996) är den grundläggande idén med positionering att företaget 

vinner en fördel om produkten eller företaget intar en tydlig position gentemot 

konkurrenterna. En position kan intas genom att företaget eller produkten är unik i något 

avseende. Positionering kan även innebära hur ett företag eller en produkt uppfattas som 

symbol. Det innebär att den tilldelas en egen position i konsumentens medvetande, som 

vidare signalerar om hur företaget eller produkten uppfattas. Manners produkt Schoko 

Bananen är unik i avseendet att det är den som är originalet, men även genom att ha ett 

samarbete med Chiquita Banana. Genom att namnet Manner och deras logga är något av 

en välkänd symbol på hemmamarknaden i Österrike har Manner lyckats positionera sig 

väl på hemmamarknaden. I Sverige däremot har Manner ännu inte lyckats inta någon 

tydlig position och uppfattas därmed inte som en symbol på den svenska marknaden.  

Ett sätt för Manner positionera sin produkt Schoko Bananen är genom att utnyttja 

samarbetet med Chiquita Banana och framhäva Chiquita som är känd för sin höga 

kvalitet och goda smak. Chiquita är ett välkänt varumärke världen över och därför 

skulle Manner kunna dra nytta av den position som Chiquita har och även kunna stärka 

Manners position i Sverige. Eftersom konsumenterna känner till Chiquita kan det därför 
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leda till att konsumenterna köper Manners produkt då redan är bekanta med märket som 

produkten innehåller, istället för att köpa konkurrentens kopior. Ett sätt att stärka 

Manners Schoko Bananens position skulle kunna vara att i marknadsföringen framhäva 

Chiquitadamen som är symbolen för Chiquitas bananer. I dagsläget syns Chiquitas 

symbol enbart på en liten del av Schoko Bananens ask.  Symbolen borde framhävas mer 

dels för att hon är en välkänd symbol och dels just för att uppmärksamma samarbetet 

mellan Manners Schoko Bananen och Chiquitas bananer. Genom att framhäva Chiquita 

bananernas innehåll i produkten Schoko Bananen kan Manner på så sätt skapa en 

tydligare position på den svenska marknaden. Vidare skulle det kunna underlätta ASBA 

AB:s arbete med samplingen i matvarubutiker. ASBA AB:s samplingspersonal skulle 

exempelvis kunna vara utklädda till Chiquitadamen och skulle på så sätt 

uppmärksamma samarbetet mellan Chiquita och Manners Schoko Bananen. Dock är det 

svårt att tyda om samarbetet med Chiquita gör att konsumenterna väljer Manners 

Schoko Bananen framför Hauswirths produkt. Om samarbetet mellan Chiquita och 

Manner skulle avslutas, kan det leda till att Schoko Bananen får en svagare position på 

hemmamarknaden i Österrike. I Sverige där få konsumenter känner till Schoko Bananen 

skulle ett avslutat samarbete inte ha lika stor påverkan som det skulle få i Österrike.   

6.2 Etablering 

Företag etablerar sig på olika sätt, hur företaget väljer att etablera sig beror främst på 

hur stort företaget är och vilket land företag ska etablera sig i. Om Manner själva kom in 

och etablerade sig på den svenska marknaden skulle det kosta dem mer pengar än vad 

det gör att låta ASBA AB sköta det. Alexander och Patrick Aschenbach tror att det 

skulle bli kostsamt för Manner att själva försöka etablera sig på den svenska marknaden 

då det skulle ta längre tid. Skälet till det är att Manner då måste förse sig med 

information om den svenska marknaden och sedan bygga upp ett kontaktnät med olika 

aktörer inom branschen. På längre sikt när Manner har funnits några år i Sverige och 

därmed har kunskap om den svenska marknaden skulle det vara mer rimligt för dem att 

starta upp ett dotterbolag i Sverige. I dagsläget är det dock inte aktuellt då Manners mål 

för nästa år är att stärka deras positioner på de befintliga marknaderna, vilket betyder att 

de vill fortsätta använda sig av ASBA AB som distributör på marknaden i Sverige. Om 

försäljningen skulle öka genom att ASBA AB får en större marknadsföringsbudget och 

kan genomföra till exempel en reklamkampanj som faller väl ut. Då skulle det kunna 

innebära att Manner intresserar sig för att på längre sikt vilja internationalisera sig i fler 
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länder. Vid en eventuellt uppstartande av ett dotterbolag kan Manner då ta hjälp av ett 

redan bildat nätverk som de påbörjat genom samarbetet med distributörerna Limpex 

Konfektyr AB och ASBA AB på den svenska marknaden. 

6.2.1 Sambandet mellan psykiskt avstånd och etableringskedjan 

Det psykiska avståndet kan ha inverkan på etableringen av ett företag eller en produkt 

och det har även visat sig finnas ett samband mellan just det psykiska avståndet och 

etableringskedjan. Sverige är en så pass liten marknad därför skulle det bli kostsamt och 

komplicerat för Manner att starta upp ett dotterbolag i Sverige. Att exportera direkt till 

Sverige skulle kunna vara en möjlighet men är inte aktuellt i dagens läge då det finns ett 

visst psykiska avstånd.  

Uppsatsens syfte är att jämföra hur företaget Manner har gått till väga med sin 

etablering i Österrike respektive Sverige, vilket har utförts i analysen. I Österrike har 

Manner etablerat sig direkt utan någon distributör, vilket beror på att Österrike är 

hemmamarknaden. Manner valde en distributör i Sverige då de ansåg att det fanns ett 

visst psykiskt avstånd mellan Österrike och Sverige. Manner har använt sig av de 

erfarenheter de har från etableringen på hemmamarknaden för att etablera Schoko 

Bananen i Sverige. Exempelvis genom att använda sig av sampling, då de sedan tidigare 

har erfarit att är ett bra sätt skapa en kännedom om produkten hos konsumenterna.  

Med hjälp av internationaliseringsprocessmodellen, etableringsmodellen och 

etableringskedjan har det beskrivits hur Manner har internationaliserat och etablerat sig 

på den svenska marknaden. Det visade sig via undersökningen att Manner enligt 

internationaliseringsprocessmodellen använt sig av tidigare erfarenheter från 

etableringen på hemmamarknaden. Genom erfarenheterna har Manner enklare kunnat 

etablera sig på den svenska marknaden. Dock har Manner inte valt samma 

tillvägagångssätt i Sverige och Österrike. I Sverige befinner sig Manner enligt 

etableringskedjan på det andra steget i etableringskedjan då de använt sig av distributör. 

Modellerna som använts i uppsatsen har författarna haft nytta av vid genomförandet av 

undersökningen. Med hjälp av modellerna har författarna kunnat se hur Manner har följt 

de olika stegen i alla tre modeller.  

Avslutningsvis följer en rekommendation till Manner och ASBA AB hur de skulle 

kunna fortsätta och förbättra sitt arbete med etableringen av Schoko Bananen på den 

svenska marknaden. 
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Rekommendationer till företaget:  

För att lyckas ytterligare med etableringen av Schoko Bananen på den svenska 

marknaden följer här några rekommendationer till Manner och ASBA AB.   

 

- Att framhäva Schoko Bananens samarbete med Chiquita Banana mer 

Manner bör utveckla en plan för hur samarbetet med Chiquita kan 

framhävas ytterligare då det är ett så pass starkt varumärke att det kan 

lyfta Schoko Bananen. I planen bör det framgå på vilka sätt som 

samarbetet ska framhävas. Det kan handla om att synliggöra loggan mer 

på Schoko Bananens ask. I samband med samplingen bör både Manner 

och ASBA AB se till att de gör allt för att framhäva Chiquita, exempelvis 

skulle tjejerna som jobbar med samplingen kunna klä ut sig till 

Chiquitadamen.    

 

- Fortsätta sampling 

Samplingen har visat sig vara ett lyckat sätt att skapa kännedom om 

produkten och väcka intresse för den hos konsumenterna. Därför är det 

något som Manner och ASBA AB bör fortsätta med och som nämnts 

tidigare, även jobba på att tydliggöra samarbetet med Chiquita extra 

mycket i samband med samplingen. Då samplingen är ett utmärkt tillfälle 

att förmedla den bild som Manner har av sin produkt till konsumenterna.  

 

- Utnyttja marknadsföringsbudgeten 

Manner har bestämt sig för att år 2010 ge ASBA AB en 

marknadsföringsbudget för att på så sätt jobba ytterligare med att stärka 

Manner position på den svenska marknaden. Tillsammans med Manner 

bör ASBA AB planera hur de på bästa sätt kan utnyttja budgeten de får för 

att synas så mycket som möjligt och främst för att förmedla den rätta 

bilden av Manner.  

 

- Samarbete mellan ASBA AB och Manner  

Studien har visat ASBA AB genom att sälja in produkten Schoko Bananen 

till lågprisbutiker inte förmedlar den bild av produkten som Manner har. 

Därför är det viktigt att Manner tydligt förmedlar vad de vill med sin 
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produkt, hur de ser på den och vilka krav de har på ASBA AB annars finns 

en risk att produkten blir sedd som något helt annat än vad Manner vill att 

den ska. 
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Bilaga 1   
 

Utökad företagsbakgrund 

Manner är ett av Österrikes största företag inom konfektyrbranschen och har en lång 

historia bakom sig. Företaget har lyckats bli så pass stort och väletablerat som det är 

genom att de bland annat har köpt upp många av de ledande konfektyrföretagen i 

Österrike, däribland Casali som bland annat var tidigare producent Könliche (kungliga) 

Schoko Bananen. Nedan följer historien om Schoko Bananen och de två företagen som 

ansvarat för dess produktion genom åren. 

Företaget Casali bildades redan 1772 av Joseph Casali i staden Triest på Adriankusten. 

Till en början producerade de mest likörer och sprit och utvecklades snabbt till ett 

välkänt företag. För att bli ännu mer framgångsrikt flyttades hela företaget till Wien i 

Österrike 1810. Företaget var familjeägt ända fram till 1913 då det köptes av Adolf 

Beer, i samband med det förändrades också produktionen av likörfylld choklad började. 

(Manner, 2009) 

Schoko Bananen kom till under Adolf Beers tid, exakt tidpunkt är tyvärr inte känt. Men 

produkten med sin banansmak, presenterad som en banan och med chokladöverdrag, 

blev snabbt en favorit. Det var också en av de första produkterna som hade en mjuk och 

fruktig fyllning. (Manner, 2009) 1955 köptes Casali upp av företaget Napoli, de två 

etablerade märkena slogs ihop till ett, Casali-Napoli. De blev då näst störst på 

marknaden i Österrike strax efter den ledande konkurrenten Josef Manner& Comp AG. 

År 1970 köpte Manner upp Casali-Napoli och det blev ett stort marknadsledande företag 

och därefter heter företaget Manner (Manner, 2009). 

På 1960 talet började bananpuré användas i produktionen av Schoko Bananen för att få 

den mest naturliga banansmaken. Kort därefter började den kallas för den ”kungliga” 

Schoko Bananen. Eftersom standarden på Schoko Bananen var mycket hög, kunde 

Manner, på mitten av 1980 talet få ett avtal med världen största bananproducent 

Chiquita. Sedan dess använder de sig av Chiquita-bananer för att tillverka den mjuka, 

fruktiga massan av marknadens bästa bananer, Chiquita. Schoko Bananen säljs i gula 

små askar med Chiquitas blå logga väl synlig, med 24 stycken Schoko Bananen i varje. 

Produkten säljs även i askar á 12 stycken bananer respektive 48 stycken bananer, samt 

minibananer i påse och styckförpackade XL MaxiSchoko Bananen. Produkten framgång 
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tros bero på att den inte innehåller några konserveringsmedel eller färgämnen, och den 

låga kalorihalten. Manners Schoko Banan är inte bara etablerade på marknaden i 

Österrike, utan även bland annat i Tyskland, Slovenien, och Italien. (Manner, 2009)



 

1 

 

Bilaga 2  
Frågorna som besvarades via mejl av Günter Wilding, Ingeborg Micheev, Judith 

Innreither samt Stefanie Ringwald på Manner 

1. How did the establishment process look in Austria when establishing the product 

Schoko Bananen? 

2.  What did you do, and what did you not choose to do? And why? 

3. Have you encountered any problems when establishing the product to the market 

in Austria?  

4. How have you in this case, dealt with these issues? 

5. Are there any competitors to the product Schoko Bananen in Austria? 

6. What makes the product a competitor and has this product in any way enabled 

the establishment of the product, Schoko Bananen? 

7. How has the establishment process in Sweden been comparing to the process in 

Austria? Has it been successful so far? 

8. Why has Manner chosen to establish the product trough a distributor in Sweden 

instead of starting up a new part of the company? 

9. Is there any distributor for your product in Austria or does the company alone 

handle the distribution? Why have you chosen to do that? 

10. How has Manner establishment process looked when choosing countries to 

establish the product Schoko Bananen? Which countries where chosen first and 

why? 

11.  Have you done any marketing research in Sweden or Austria that you could 

share with us?  

12. Is there someone in another country then Austria that we could contact to ask 

these questions? (If yes, please write contact-information here) 
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Bilaga 3 
 

Telefonintervju med Ingeborg Micheev, Judith Innreither samt Stefanie Ringwald på 

Manner. Uppföljning av mejlintervjun 

Günter told us a little about how the establishment process has looked in Austria 

and gave us some interesting facts.  

1. We would like to know more about how the marketing process has looked from 

day one in Austria until today. What have you done in the past, and what are you 

doing now?   

Günter mentioned that Manner has a competitor in Austria, Hauswirth that makes a 

product called Schoko-Bananen.  

 

2. a) What makes this product a competitor to Manner product, Schoko Bananen?  

b) How does Manner deal with the competition from this product?  

c) How does this competition affect Manner product, Schoko Bananen?   

 

3. a) What made you choose to establish Manners product, Shoko Bananen, in Sweden?  

b) Are you planning any establishments in other countries?  

c) If you are, where?  
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Bilaga 4 

Mejlintervju med Günter Wilding, uppföljning av mejlintervjun (från bilaga 2). 

We found your answer on question number 11 from the first interview very 

interesting and would like to know more of what you mean.  

1. Could you more specific on the subject and deeper explain how the economic 

situation and "living market place" should be to fit Manners business of branded 

goods? 

2. We would also like you to explain more on why continuous presence at product 

exhibitions has been an effective way for your company to get in contact with 

potential partners?   

3. You mentioned the abbreviation DOB a few times in your answers ex ”DOB´s 

with 27% share are gaining from Hauswirth.” What does the abbreviation stand 

for?  



 

1 

 

Bilaga 5 

Telefonintervju med Stefan Mårtensson, Limpex Konfektyr AB 

1.  Stämmer det att Limpex Konfektyr AB var den första distributören för Manner i 

Sverige?  

2. Hur arbetade ni med etableringen av produkten Schoko Bananen? 

3. Varför avslutades samarbetet med Manner?
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Bilaga 6 
Intervjufrågor till ASBA AB  

1. Hur kommer det sig att Manner valde att etablera sin produkt i Sverige?  

(Vem ”kom på” idén att göra det, ASBA eller Manner?)  

2. Hur kom ni i kontakt med Manner för första gången när det gäller Schoko 

Bananen? 

3. Varför tror ni att har Manner valt att använda er, en distributör i Sverige, istället för 

att starta upp sitt företag i Sverige? 

4. När började ASBA AB etablera Schoko Bananen på den Svenska marknaden? 

5. Genomförde ni någon marknadsundersökning innan etableringen av produkten?  

6.  Hur har etableringsprocessen sett ut i Sverige av produkten Schoko Bananen i 

Sverige? (Det vill säga vad har ni stegvis gjort från dag ett fram tills idag) 

7. Vad har ni valt att gör, respektive inte göra, under denna process? 

8. Varför har valen gjorts?  

9. Har ni stött på några problem vid etableringen av produkten i Sverige? 

10. Hur har problemen i sådant fall hanterats? 

11. Hur har etableringsprocessen gått i Sverige i jämförelse med Österrike? (Något som 

gått bättre/sämre etc) 

12. Har Schoko Bananen några konkurrenter på den svenska marknaden? 

13. Vilka är i så fall konkurrenterna?  

14. Vad är det som gör de konkurrerande produkter till konkurrenter? 

15. Hur har ni hanterat konkurrensen? Vilka åtgärder har vidtagits? 

16. Har konkurrensen försvårat etableringen av Schoko Bananen på något sätt?  

17. Hur ligger Manner till på den svenska marknaden i jämförelse med konkurrenterna?  

18. Hur stor del av skumbanans/chokladbanans marknaden har Manners produkt?
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Bilaga 7  
Samtliga frågors koppling till teorierna framgår i den här bilagan  

Rubrikerna som syns över varje fråga finns för att markera vilken teori respektive fråga 

hör till och frågorna har inte skickats ut till respondenterna så som de är presenterade i 

bilagan. Observera att vissa frågor upprepas då de tillhör flera olika teorier.  

Nedan följer frågor i mejlintervju till samtliga respondenter på Manner.  

Etableringsmodellen 

Informationsfasen 

1. How did the establishment process look in Austria when establishing the product 

Schoko Bananen? 

2. Are there any competitors to the product Schoko Bananen in Austria? 

Etableringsfasen 

3. What did you do, and what did you not choose to do? And why? 

4. Have you encountered any problems when establishing the product to the market 

in Austria?  

5. How have you in this case, dealt with these issues? 

Projektfasen 

6. What makes the product a competitor and has this product in any way enabled 

the establishment of the product, Schoko Bananen?  

Internationaliseringsprocessmodellen 

Engagemangsbeslut 

7. How has the establishment process in Sweden been comparing to the process in 

Austria? Has it been successful so far 

Marknadskunskap 

8. Why has Manner chosen to establish the product trough a distributor in Sweden 

instead of starting up a new part of the company?  
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9. Is there any distributor for your product in Austria or does the company alone 

handle the distribution? And if so why have you chosen to do that? 

Marknadsengagemang 

10. What has Manners establishments process looked like when choosing countries 

to establish the product Schoko Bananen? Which countries where chosen first 

and why? 

Etableringskedjan, nätverk 

11. Have you done any marketing research in Sweden or Austria? 

12. Why has Manner chosen to establish the product trough a distributor in Sweden 

instead of starting up a new part of the company? 

Följdfrågor till Günter Wilding, Brand Manager of Export, Manner 

Positionering 

1.  We found your answer on question number 11 very interesting and would like to 

know more about it.  

2. Could you be more specific about the subject and explain deeper how the economic 

situation and "living market place" should be to fit Manners business of branded goods? 

Etableringskedjan, nätverk 

3.  We would also like you to explain more on why continuous presence at product 

exhibitions has been an effective way for your company to get in contact with potential 

partners?   

Etableringskedjan, psykiskt avstånd, sambandet mellan psykiskt avstånd och 

etableringskedjan 

4. How has Manner establishment process looked when choosing countries to establish 

the product Schoko Bananen?  

5. Which countries where chosen first and why?  
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Frågor till Stefanie Ringwald, Brand Manager och Judith Innreither och Ingeborg 

Micheev International Area Manager, Manner: 

Etableringskedjan, samtliga steg, internationaliseringsmodeller, tillståndsaspekter 

Günter told us a little about how the establishment process has looked in Austria 

and gave us some interesting facts.  

13. We would like to know more about how the marketing process has looked from 

day one in Austria until today. What have you done in the past, and what are you 

doing now?   

Günter mentioned that Manner has a competitor in Austria, Hauswirth that makes a 

product called Schoko-Bananen.  

Differentiering, positionering 

14. What makes this product a competitor to Manners product, Schoko Bananen?  

15. How does Manner deal with the competition from this product?  

16. How does this competition affect Manner product, Schoko Bananen?  

Etableringskedjan, steg 1 och 4, psykiskt avstånd, sambandet mellan psykiskt 

avstånd och etableringskedjan, samtliga steg, nätverk.  

17. What made you choose to establish Manner product, Schoko Bananen, in 

Sweden?  

18. And why did you choose to establish the product, Schoko Bananen, in Sweden?  

19. Are you planning any more establishments in other countries?  If you are, 

where?  

Frågor till Alexander och Patrick Aschenbach på ASBA AB 

Psykiskt avstånd, etableringskedjan, etablering via distributör  

1. Hur kommer det sig att Manner valde att etablera sin produkt i Sverige? 

2. Varför tror ni att har Manner valt att använda er, en distributör i Sverige, 

istället för att starta upp sitt företag här?  
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Etableringsmodellen, informationsfasen 

3. När började ASBA AB etablera Schoko Bananen på den Svenska 

marknaden?  

4. Innan etableringen av produkten, genomförde ni någon 

marknadsundersökning som vi kan få tillgång till?  

Etableringskedjan, samtliga steg, etableringsmodellen samtliga steg, 

internationaliseringsmodellen tillståndsaspekter 

5. Hur har etableringsprocessen sett ut i Sverige av produkten Schoko Bananen 

i Sverige?  

6. Vilka aktiviteter har genomförts under internationaliseringen till den svenska 

marknaden? 

7. Vad har ni valt att göra, respektive inte göra, under denna process? 

8. Varför har valen gjorts?  

9. Har ni stött på några problem vid etableringen av produkten i Sverige? 

10. Hur har problemen i sådant fall hanterats? 

Etableringskedjan, samtliga steg, främst 1 och 4, sambandet mellan psykiskt 

11. Hur har det gått med etableringsprocessen i Sverige jämförelse med 

Österrike?  

Differentiering, positionering 

12. Hur står sig Manner på den svenska marknaden i jämförelse med 

konkurrenterna? 

13. Har Schoko Bananen några konkurrenter på den svenska marknaden? 

14. Vilka är i så fall konkurrenterna?  

15. Vad är det som gör konkurrerande produkter till konkurrenter? 

16. Har konkurrensen förhindrat etableringen av Schoko Bananen på något sätt?  
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17. Hur har ni hanterat konkurrensen?  

18. Vilka åtgärder har vidtagits? 

19. Hur ser det ut med konkurrensen i Sverig? 
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Bilaga 8  

Operationalisering av frågorna  

Observera att samtliga motiveringar och kopplingar endast finns med för att 

läsaren ska förstå varför vi ställt respektive fråga och hur vi tänkt då. Allt detta 

kommer vara borta i den slutgiltiga versionen av arbetet. 

Frågor till Manner 

1. How did the establishment process look in Austria when establishing the product 

Schoko Bananen?  

 

Motivering: Frågan ställs för att få en förståelse för hur etableringsprocessen har sett 

ut i Österrike. För att vidare ta lärdom av det som tidigare gjort i Österrike och ta 

lärdom av tidigare erfarenheter. Kanske finns det liknande metoder som kan användas 

i Sverige och kanske får vi reda på sådant som bör undvikas i Sverige.  

Frågan är kopplad till etableringsmodellen, informationsfasen, då denna fråga hjälper ASBA 

AB att få information om hur etableringen har sett ut i andra länder.  

 
2. (Lead question to question no 1) What did you do, and what did you not choose to 

do? And why? 
 

Motivering: Följdfrågan ställs för att fördjupa sig på det som fråga ett tar upp. Med 

andra ord för att få en djupare förståelse för hur valen har gjorts och varför.  

Frågan är kopplad till etableringsmodellen, informationsfasen, då denna fråga hjälper ASBA 

AB att få information om hur etableringen har sett ut.  

 
 

3. Have you encountered any problems when establishing the product to the market 

in Austria?  

 

Motivering: Frågan ställs för att få förståelse för den eventuella konkurrensen som 

finns och vidare förstå hur etableringen sett ut samt för att få förståelse för eventuella 

problem som kan ha uppstått under denna process. Vi kommer att jämföra svaret med 
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svaret på en liknande fråga till ASBA AB för att sedan kunna jämföra om ASBA AB 

har stött på liknande problem i Sverige. Frågan är kopplad till etableringsmodellen, 

etableringsfasen, då den ska besvara vilka problem som Manner har stött på under 

etableringen i Österrike.  

4. (Lead question to question no 3) How have you in this case, dealt with these 

issues? 

 

Motivering: Vi vill dels få förståelse för hur Manner har löst eventuella problem för 

att kunna ta lärdom att det. Vidare vill vi, precis som med frågan ovan, se om det 

finns likheter mellan hur problem har lösts hos Manner VS ASBA AB. Frågan är 

kopplad till etableringsmodellen, etableringsfasen.  

 

 

5.  Are there any competitors to the product Schoko Bananen in Austria? 

 

Motivering: Vi vill här få förståelse för hur stor konkurrensen är i Österrike och 

hur Manner ser på konkurrensen. Frågan är kopplad till etableringsmodellen, 

informationsfasen och projektfasen.  

 

6.  (Lead question to question no 5) What makes the product a competitor and has 

this product in any way enabled the establishment of the product, Schoko 

Bananen? Frågan är kopplad till projektfasen i etableringsmodellen. 

 

Motivering: För att få en djupare bild av hur Manner ser på den eventuella 

konkurrensen. Frågan är kopplad till etableringsmodellen, informationsfasen, viss 

differentiering då vi här kan få information om vad som skiljer andra produkter från 

Schoko Bananen.   

 

7. How has the establishment process in Sweden been comparing to the process in 

Austria? Has it been successful so far?  
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Motivering: Frågan ställs för att dels få en bild av hur Manner ser på 

etableringsprocessen i Sverige men även för att jämföra hur Manner ser på det 

och hur ASBA AB ser på det. Frågan är kopplad till löpande aktivitet och 

engagemangsbeslut i internationaliseringsprocessmodellen. 

 

8.  Why has Manner chosen to establish the product trough a distributor in Sweden 

instead of starting up a new part of the company? 

 

Motivering: Frågan är ställd för att få en förståelse för varför Manner valt att ha 

en distributör i Sverige istället för att starta upp en del av företaget här.  

Frågan är kopplad till internationaliseringsprocessmodellen, marknadsengagemmang och 

marknadskännedom.   

 

9. Is there any distributor for your product in Austria or does the company alone 

handle the distribution? Why have you chosen to do that? 

 

Motivering: Finns en distributör för produkten i Österrike vill vi i så fall komma i 

kontakt med denna för att ställa liknande frågor som de som ställts till ASBA för 

att sedan göra en jämförelse för att se om distributörerna gör något annorlunda 

etc. Frågan är kopplad till marknadskunskap och marknadsengagemang i 

internationaliseringsprocessmodellen. 

 

10.  Is there a possibility for us to receive figures on the sales of Schoko Bananen?  

 

Motivering: Informationen är av intresse dels för att jämföra siffrorna för att 

kunna se hur Sveriges försäljning går i jämförelse med Österrike, även för att få 

en bild av hur etableringen går i Sverige. Exempelvis hur snabbt ökar 

försäljningen. Frågan är kopplad till etableringsmodellen och är del av samtliga faser i 

denna modell.  
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11. How has Manner establishment process looked when choosing countries to 

establish the product Schoko Bananen? Which countries where chosen first and 

why? 

 

Motivering: Frågan ställs för att vi ska få förståelse för hur etablerings- och 

internationaliseringsprocessen har sett ut. Frågan är kopplad till etableringsfasen i 

etableringsprocessen och marknadsengagemang och marknadskunskap i 

internationaliseringsprocessen.  

  

12.  Have you done any marketing research in Sweden or Austria that you could share 

with us?  

 

Motivering: Får vi tillgång till en marknadsundersökning får vi information som 

kan förklara varför etableringen sett ut som den gör. Frågan är kopplad till 

etableringsprocessens alla delar och kan även kopplas pågående aktivitet, 

marknadskunskap och marknadsengagemang i internationaliseringsprocessen.  

 

13. Is there someone in another country then Austria that we could contact to ask 

these questions? (If yes, please write contact-information here)  

 

Motivering: Det skulle vara intressant att jämföra hur delar av företaget andra länder 

ser på de frågorna som vi ställt. Frågan blir kopplad till både 

internationaliseringsprocessen och etableringsprocessen då samma frågor ställs som till 

Casali i Österrike, med viss anpassning.   
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Frågor till ABSA AB  

Observera att samtliga motiveringar och kopplingar endast finns med för att läsaren ska 

förstå varför vi ställt respektive fråga och hur vi tänkt då. Allt detta kommer vara borta i 

den slutgiltiga versionen av arbetet. 

1. Hur har etableringsprocessen sett ut i Sverige under den pågående 

etableringen av produkten Schoko Bananen i Sverige?   

  

Motivering: Frågan ställs för att få en förståelse för hur etableringsprocessen 

har sett ut i Sverige. För att vidare se ASBA AB har tagit till vara på tidigare 

erfarenheter och lärdomar av Manner. En liknande fråga har ställts till Manner 

och därför kommer svaren att jämföras. Frågan är kopplad till 

etableringsmodellen, informationsfasen.  

 

2. (följdfråga till fråga 1) Vad har ni valt att gör, respektive inte göra, under 

denna process, Varför har valet gjorts?  

 

Motivering: Följdfrågan ställs för att fördjupa sig på det som fråga ett tar upp. 

Med andra ord för att få en djupare förståelse för hur valen har gjorts och 

varför. Frågan är kopplad till etableringsmodellen, informationsfasen.  

 

3. Har ni stött på några problem vid etableringen av produkten i Sverige?  

 

Motivering:  Frågan ställs för att få förståelse för den eventuella 

konkurrensen som finns och vidare förstå hur etableringen sett ut samt för att 

få förståelse för eventuella problem som kan ha uppstått under denna process. 

. Vi jämföra svaret med svaret på en liknande fråga till Manner för att sedan 

kunna jämföra om Manner har stött på liknande problem i Österrike. Frågan är 

kopplad till etableringsmodellen, etableringsfasen, då den ska besvara vilka problem 

som ASBA AB har stött på under etableringen i Sverige.  

 



6 

 

4. Hur har problemen hanterats?  

 

Motivering: Vi vill dels få förståelse för hur ASBA AB har löst eventuella 

problem för att kunna ta lärdom att detta. Vidare vill vi, precis som med 

frågan ovan, se om det finns likheter mellan hur problem har lösts hos ASBA 

AB VS Manner. Frågan är kopplad till etableringsfasen i etableringsmodellen.  

 

5. Hur anser ni att Manner skiljer sig från liknande produkter på marknaden? 

Denna fråga är kopplad till differentiering, hur företaget kan differentiera Schoko 

Bananen på den nya marknaden.    

 

6. Hur har ni hanterat “problemet” med att det redan finns en etablerad produkt 

på marknaden som konsumenterna anser påminna om Manners Schoko 

Bananen?  

 

Motivering: För att jämföra hur Manner vs. ASBA AB hanterar problem) 

Kopplat till etableringsfasen i etableringsmodellen. Marknadsengagemang i 

internationaliseringsprocessmodellen. 

 

7. Hur har det gått med etableringsprocessen i Sverige jämförelse med 

Österrike? Har den varit framgångsrik hittills? 

 

Motivering: Frågan ställs för att dels få en bild av hur ASBA AB ser på 

etableringsprocessen i Sverige men även för att jämföra hur ASBA AB ser på 

det och hur Manner ser på det. Frågan är kopplad till löpande aktivitet och 

engagemangsbeslut i internationaliseringsprocessmodellen. 

 

 

8. Varför har Manner valt att använda er, en distributör i Sverige istället för att 

starta upp sitt företag här?  
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Motivering: Frågan är ställd för att få en förståelse för varför ASBA AB tror 

att Manner använder en distributör i Sverige istället för att själva starta upp en 

del av företaget här. Svaren från ASBA AB och Manner kommer sedan att 

jämföras med varandra. Frågan är kopplad till  marknadskännedom och 

marknadsengagemang i internationaliseringsprocessmodellen.   

 

 

9. Kan vi få tillgång till försäljningssiffror och en eventuell 

marknadsundersökning?  

 

Motivering: För att dels jämföra siffrorna för att kunna se hur Sveriges 

försäljning går i jämförelse med Österrike, även för att få en bild av hur 

etableringen går i Sverige. Exempelvis hur snabbt ökar försäljningen. Frågan 

är kopplad till informationsfasen, etableringsmodellen. 


