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La Poterie - En studie ur en marknadssynpunkt om hur ett litet företag kan behålla och rekrytera nya kunder 

ABSTRACT  
 
Titel: La Poterie - En studie ur en marknadssynpunkt om hur ett litet företag kan behålla och 
rekrytera nya kunder. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 
 
Författare: Evelina Olsson Gunnarsson och Stina Rosvall. 
 
Handledare: Akmal Hyder, Högskolan i Gävle. 
 
Datum: 2008-01 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur La Poterie kan utöka sin kundkrets och 
behålla de redan befintliga kunderna, detta genom att se till olika marknadsföringsverktyg. La 
Poterie är ett svenskt företag som importerar och säljer portugisisk handmålad keramik och 
inredningsdetaljer. 
 
Metod: Studien är uppbyggd på två olika kvantitativa enkätundersökningar, med potentiella 
och befintliga kunder till La Poterie. Vidare har kvalitativa intervjuer genomförts med ägarna 
till företaget. Denna information har vi bearbetat tillsammans med relevant teori och olika 
marknadsföringsverktyg.  
   
Resultat och Slutsats: Det resultat vi har kommit fram till efter studiens genomförande är att 
La Poteries befintliga kunder främst är kvinnor i åldern 31-40. De flesta bor utanför Gävle 
och handlar på La Poterie ungefär 0-2 gånger per år. Många av kunderna skulle köpa mer 
produkter från företaget om priset var lägre. De flesta kände inte till att företagets produkter 
var miljövänliga. Företagets potentiella kunder är främst kvinnor i åldern 20-40 år som bor i 
centrala delen av Gävle. Dessa är intresserade av att köpa keramik och inredning och tycker 
att design/utseende är det som motiverar dem mest vid ett nytt inrednings inköp.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett område som vi tycker är intressant att studera djupare är 
säljarnas bristande engagemang för produkterna och företaget. Detta eftersom vi ser en brist 
hos La Poteries säljare, då de ej har det engagemang som krävs. En annan studie som skulle 
kunna genomföras är hur ett företag kan hitta en sund balans mellan olika distributionskanaler 
i ett och samma företag. Slutligen kan vi se en intressant fortsatt studie i orsaker till varför ett 
litet företag förlorar kunder till större företag. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi har kommit med en rad olika åtgärder och förbättringar som La 
Poterie kan tillämpa för att vidga sin kundkrets. Några av de viktigaste förslagen till 
förbättring är att:  
 

- Företaget skall satsa på utbildning av personal och rekrytera nya säljare. 
- Butikens läge måste diskuteras och företaget borde ta tillfället i akt och profilera sig 

som ett företag med miljövänliga produkter.  
- La Poterie borde även se över sina distributionskanaler och  sin produktportfölj. 
- Vårt sista förslag på förbättring är att separera sitt kontor och sin butik och att även 

arbeta med att göra butiken mysigare.  
 
Nyckelord: Marknadsföring, potentiella och befintliga kunder, miljövänliga produkter. 
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ABSTRACT 
 
Title: La Poterie - A study of a small company in retaining existing customers and recruiting 
new customers. 
 
Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Administration 
 
Author: Evelina Olsson Gunnarsson och Stina Rosvall. 
 
Supervisor: Akmal Hyder 
 
Date: 2008-01 
 
Aim: The aim of this study is to examine how La Poterie can increase their customer base and 
retain there already existing customers, by looking at different marketing instruments. La 
Poterie is a Swedish company that imports and sale Portuguese ceramic and home furnishings 
products. 
 
Method: The study is based on two surveys, one with the potential customers and the other 
with the existing customers. Further we have conducted two interviews with the owners of La 
Poterie to complement the data. We have together with the relevant theories and other 
marketing instruments dealt with the information.  
 
Result & Conclusions: The result of our study shows that La Poterie’s existing customers are 
mainly women between 31-40. Most of the women live outside Gävle city and they buy La 
Poteries products 0-2 times a year. The customers would buy more products from the 
company if the price was lower.  Most of the customers did not know that the company’s 
products are environment friendly. La Poterie’s potential customers are mainly women 
between 20-40 years old, which live in the central parts of Gävle. These women are interested 
in buying ceramic and home furnishings products and they think that design and appearance 
are the two most motivating factors for them when purchasing a new product. 
 
Suggestions for future research: One possible study that we think would be interesting to 
examine is the sellers’ lack of commitment in the products and the company. In our study, we 
observed the sellers’ inactive role which needs to be developed. Another possible study is to 
examine how a company can find a balance between the different distribution channels. Our 
last suggestion for further research concerns an investigation why small companies often 
loose there customers to bigger companies. 
 
Contribution of the thesis: After this study we have come up with different suggestions to 
La Poterie in expanding their customer base. Some of the most important suggestions for 
improvement are:  

- The company should improve the education of their sellers and recruit new 
sellers. 

- They should discuss the location of the shop and improve their marketing as a 
company selling environment friendly products.  

- La Poterie should look over their distribution channels and their different 
product lines. The company should also separate the office from the shop.  

 
Key words: Marketing, potential and existing customers, environment friendly product 
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FÖRORD 
 

Vi vill tacka ägarna till företaget La Poterie för att vi fick möjligheten att 
granska deras företag och allt stöd och hjälp under studiens gång. 

 
Vi vill även tacka vår handledare Akmal Hyder för ett gott samarbete och för de 

idéer och synpunkter som han kommit med under studiens gång. 
 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett väl genomfört samarbete. 
 

 

 
 

Evelina Olsson Gunnarsson 
Stina Rosvall 
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1. INLEDNING 
 
 
I detta inledande kapitel ges en kort beskrivning av bakgrunden till vår problemformulering. 
Vi ger även en kortfattad bild av inredningsmarknaden och företaget La Poterie. Vidare följer 
en problemformulering, där vi med hjälp av relevanta frågor vill belysa vårt problem. 
Därefter redogör vi för vårt syfte och visar hur vi tänker avgränsa oss för att uppnå detta 
syfte. Vår inledning avslutas med en disposition som underlättar läsningen för läsaren. 
  

1.1 BAKGRUND TILL PROBLEMFORMULERING 
 
I marknadsföringens värld kan det mesta hända, nya konkurrenter, ny teknik, nya spelregler, 
trender som kommer och går, människors tycken och smak ändras. Därför gäller det att arbeta 
metodiskt och planerat genom att använda den samlade kunskapen som faktiskt finns för att 
kunna överleva på marknaden. Alla företag måste förstå hur människor beter sig som 
konsumenter och vad som styr deras beslut om köp och konsumtion.1 Marknadsföringen är en 
kommersiell verksamhet, lönsamhet är viktigt, intäkterna måste vara större än kostnaderna. 
Det är därför marknadsföringens uppgift att skapa intäkter genom att skapa kunder.2 I takt 
med att intresset för inredning har ökat och fler inredningsbutiker har växt fram, har behovet 
av ett starkt varumärke och marknadsföring ökat för att nå kunderna.   
 
Idag är det svårt för företag på inredningsmarknaden konkurrensmässigt. Svårigheterna ligger 
i att företag kopierar varandra och använder sig av samma leverantörer, detta skapar ett stort 
strategiskt problem för företagen. Ett annat konkurrensmässigt problem är att det blir 
vanligare att företag flyttar sina tillverkningar utomlands till länder med billig arbetskraft, där 
priserna är lägre. Detta blir ett problem för företagen som väljer att producera i ett land där 
arbetskraften inte är lika billig, då de inte kan sälja sina produkter till ett lika långt pris som 
konkurrenterna.3   
 
I Gävle ser vi ett ökat intresse för inredning, detta genom alla nya inredningsbutiker som växt 
fram under de senaste åren. I nuläget ligger det nio olika inredningsbutiker längs en radie av 
cirka 150 m på Drottninggatan. Detta är ett stort problem i konkurrens om kunderna då det 
flesta butikerna riktar sig till samma segment.  
 
La Poterie AB är ett svenskt företag som importerar och säljer portugisisk handmålad keramik 
och inredningsdetaljer. Företaget grundades år 1992 och hade fram till sommaren år 2005 
kontor och lager i Eskilstuna. Från juli år 2005 finns företaget i Gävle med lager, kontor och 
en butik. Produkterna säljs genom olika distributionskanaler, främst genom hemvisningar, 
men även genom webbshop och i butik.4  
 

                                                 
1 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
2 Ibid  
3 Intervju med ägarna till La Poterie, 2007-09-28 
4 Informationsblad om La Poterie av Åsa Holmström   
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Eftersom en lyckad marknadsföring kan ses som ett lönsamt spel mellan marknaden 
(kunderna) och företaget, så är det viktigt att bibehålla sin kundkrets för att nå ett lyckat 
resultat.5 Detta problem ligger som grund för vår problemformulering.  
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
La Poterie upplever som ett litet företag att konkurrensen är väldigt stor. De har under senare 
år förlorat många kunder. Detta gör det extra intressant att undersöka hur kunderna uppfattar 
La Poterie och vilka som är de potentiella kunderna. På så sätt vill vi kunna identifiera de 
problem som ligger bakom de förlorade kunderna. För att kunna besvara vårt syfte ställs 
följande underfrågor: 
 

• Vilka är La Poteries befintliga kunder, och hur uppfattar de La Poterie? 
• Vilka är La Poteries potentiella kunder? 
• Med vilka medel kan La Poterie öka sin kundkrets? 

 

1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur La Poterie kan utöka sin kundkrets och behålla 
de redan befintliga kunderna, detta genom att se till olika marknadsföringsverktyg. 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
I denna uppsats vill vi se ur kundernas perspektiv på hur La Poterie kan utöka sin kundkrets. 
Vår analys utgår från enkätundersökningen och den teori vi har arbetet fram, inte från hur La 
Poterie tycker. Vi har även valt att inte fokusera på en specifik konkurrent, utan ser 
konkurrenterna mer som en hel bransch.  
 
Som grund för vår teori har vi valt att använda oss av MIO-modellen, utöver denna används 
marknadsföringsverktyg som vi anser är relevanta, för att nå vårt syfte. Dock har vi i vår teori 
enbart fokuserat på en nulägesanalys och en framtidsanalys. Vi är medvetna om att det finns 
en mängd olika verktyg som skulle kunna användas i denna studie. Men genom att en 
avgränsning krävs för att begränsa teorin har vi valt bort många verktyg och fokuserat oss 
främst på Kotlers och Aakers marknadsföringsverktyg.  
 
I den enkätundersökning som vi gjort har vi begränsat oss till de potentiella kunderna som 
finns i Gävle. Med potentiella kunder menar vi alla personer som inte handlar hos La Poterie 
idag. Anledningen till att vi valde Gävle är därför att La Poterie har sitt kontor och sin butik i 
Gävle och känner att de potentiella kunderna som bor där är de viktigaste att nå ut till. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
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1.5 DISPOSITION 
 
För att belysa uppsatsens innehåll beskrivs här de olika avsnitten: 
 
Kapitel 1 – Inledningen  
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund till vår problemformulering, där vi ger en bild 
över den aktuella marknaden och presenterar företaget och anledningen till vårt problem. 
Vidare följer en problemformulering följt av syfte och avgränsning. 
 
Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel behandlas uppsatsens metodavsnitt. Här har vi valt att visa det tillvägagångssätt 
som har använts för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Vidare förklaras 
reliabiliteten och validiteten i uppsatsen och vi går djupare in på hur vi har arbetat under 
studiens gång. Här presenteras även bortfallsfrekvensen i enkätundersökningarna. 
 
Kapitel 3 – Teori 
I teorikapitlet behandlar vi uppsatsens litterära material. Inledningsvis beskriver vi MIO-
modellens funktion och syfte av uppsatsen. Vidare går vi djupare in på en nulägesbeskrivning 
och en framtidsanalys genom att använda relevanta marknadsföringsverktyg. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
I denna del ingår flertalet intervjuer med ägarna till La Poterie.  
 
Kapitel 5 – Resultat och analys av enkätundersökningarna 
I detta kapitel redovisas resultatet från de genomförda enkätundersökningarna. Denna 
information förbinder vi samman med den teori vi har undersökt, samt med den information 
som vår empiridel har gett oss genom intervjuerna. Denna analys ger oss en grund för våra 
egna slutsatser. 
 
Kapitel 6 - Slutsats 
Här tänker vi återknyta till uppsatsens syfte och problemformuleringar och föra analysdelen 
till nästa nivå, det vill säga fundera ut egna idéer och åsikter på hur informationen i analys- 
delen kan förverkligas. Vidare följer olika förslag på fortsatta studier. 
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2. METOD 
 
 
I metodkapitlet beskrivs bakgrunden till val av ämne och även vilket tillvägagångssätt som vi 
har valt att använda under studiens gång. Detta för att läsaren skall känna en delaktighet och 
förståelse för uppsatsens genomförande. Vi avslutar kapitlet med att visa vilken typ av 
litteratur, intervjuteknik och enkätutformning vi använt oss av och dess validitet och 
reliabilitet. 
 

2.1 VAL AV ÄMNE 
 
Vid en studie så kan diskussioner och förfrågningar hjälpa till att välja ämne som kan vara 
intressant, genomförbart och värt besväret. Studien kan kanske till och med komma till 
användning i framtiden.  Detta innebär inte att man förnekar betydelsen av den forskning som 
inte har någon omedelbar praktisk betydelse. Men vilken omfattning och inriktning ens 
undersökning än har, kommer författaren i varje fall att ha analyserat och värderat den 
information som samlats in. Genom detta kan förändringar och förbättringar föreslås, både när 
det gäller mål och utförande av det som studerats.6 Genom Nu! Projektet (näringslivs- och 
arbetsintegrerad utbildning) på Högskolan i Gävle så kom vi i kontakt med företaget La 
Poterie. Företaget upplevde att de inte hade tillräckligt med kunder och skulle vilja utöka sin 
kundkrets och behålla de redan befintliga kunderna. Vi bestämde oss för att undersöka detta 
problem.  

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
I vår uppsats har vi valt att arbeta utifrån denna modell. Detta tillvägagångssätt är att föredra 
när en marknadsundersökning är inkluderad i studien.7                                                                             

      Analys & tolkning 

         Problem 

  Sekundär   Primär 

        Datainsamling 

 Urval 

                Metod 

 Rapport & Presentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1. Egen konstruktion av Christensen, L:s modell.  
 

                                                 
6 Bell, J. 2005 
7 Christensen, L. 2001 
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2.3 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 
 
I samhällsvetenskapliga studier används kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativ 
metod förknippas ofta med siffror och undersökningar där olika svarsalternativ 
experimenteras. I en kvalitativ metod införskaffas en djupare kunskap.8 Om frågeställningen 
gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall en kvantitativ undersökning genomföras. 
Om frågorna däremot handlar om att förstå eller att hitta ett mönster så är en kvalitativ 
undersökning att föredra.9 Vi kommer nedan att beskriva hur vi använt oss av dessa två olika 
metoder. 
 

2.4 LITTERATUR 
 
Vi började med att diskutera hur vi skulle gå tillväga för att samla in den information som 
behövdes till vår uppsats. Det bästa sättet för oss att undersöka vårt problem var att först se till 
litteraturen och granska sekundärdata, och sen undersöka vilka marknadsföringsverktyg som 
behövdes för att genomföra vår studie. Litteratur är all form av skrivet material, den 
information som presenteras är sekundärdata, vilket betyder att uppgifterna har tagits fram i 
ett annat syfte.10  
 
Vi valde att först söka information genom bibliotekets hemsida, både högskolans bibliotek 
och Gävle stadsbibliotek. Där fick vi många träffar på litteratur som var relevant för vår 
undersökning. Under studien fick vi även ta del av informationsmaterial från La Poterie, som 
var till stor hjälp för att stödja det material vi insamlade genom intervjuerna. Vidare gjordes 
även sökningar på Internet genom Google Scholar, denna söksida har samma utformning som 
”vanliga” Google men gör sökningen mer begränsad i akademiskt avseende.11  Här använde 
vi sökord som, marknadsföring, kundkrets och SWOT-analys. 
 
Som grund för vår studie har vi använt oss av Erikssons MIO–modell. Denna modell kan 
användas som ett verktyg för marknads- och kundorientering. MIO–modellen har tre 
huvudsyften; affärsutveckling och marknadsplanering, verksamhetsstyrning och marknads- 
revision.12 Vi har valt att fokusera på affärsutveckling och marknadsplanering. Denna modell 
anser vi är en bra grund för vår studie då den innehåller alla viktiga delar ett företag kan 
arbeta med för att öka sin kundkrets. Vi kommer i denna modell att gå djupare in på 
nulägesanalysen och framtidsanalysen, i dessa kommer vi att föra in andra marknadsförings- 
verktyg som vi anser är relevanta för studien. 
 

2.5 INTERVJUTEKNIK 
 
Det andra steget i vårt tillvägagångssätt var att se till primärdata. Primärdata är data som inte 
har behandlats och är därför framtaget för syftet. För att samla in primärdata har vi genomfört 
två intervjuer och haft kontinuerlig kontakt genom möten med Lennart Petterson och Åsa 
Holmström. Lennart och Åsa är sedan en tid tillbaka ägare till företaget La Poterie. 

                                                 
8  Patel, R. & Davidson, B. 2003 
9  Trost, J. 1997 
10 Björklund, M och Paulson, U. 2003 
11 Bell, J. 2005 
12 Eriksson, L-T. 2004 
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Vi valde att göra kvalitativa intervjuer. Detta för vi anser att en kvalitativ metod är att föredra 
vid denna typ av undersökning, eftersom den ger ett mer relevant och givande resultat. Vid en 
kvalitativ intervju ställs ofta enkla och raka frågor och tillbaka får intervjuaren ofta komplexa, 
innehållsrika svar.13   
 
Den första intervjun genomfördes i butiken La Poterie. Här gavs intressanta och innehållsrika 
svar till frågor vi ställt oss. Här hade vi inte några nedskriva frågor eller punkter utan hade en 
flytande diskussion. Svaren antecknade vi flitigt. Vid en intervju så är det även viktigt att 
respondenten känner sig trygg.14 Den andra intervjun genomfördes via e-mail, detta sätt 
kändes bäst och tryggast för dem. Vid denna intervju använde vi oss av ostrukturerade frågor 
där vi lämnade plats för olika svar. Här gav vi både utrymme för egna tankar och reflektioner 
men även för mer avgränsade svar. Vi utgick dock från fasta punkter för att på så sätt 
kontrollera att vi fick ta del av all information. Sådana punkter är att föredra vid en kvalitativ 
intervju.15 Nackdelen med en intervju genom mail är att vi inte kan ta del av diskussionen 
runt frågorna på samma sätt som om intervjun gjordes personligen. Detta påverkar dock inte 
vårt slutliga resultat eftersom vi träffat dem personligen vid fler tillfällen och på så sätt kunde 
diskutera frågorna flera gånger. 
 
Vid mötena valde respondenterna att vi skulle träffas i deras butik La Poterie. Detta tyckte vi 
var ett mycket bra tillfälle för oss att få se butiken och på så sätt få en bredare uppfattning om 
produkterna och företaget. Vi valde även att båda författarna till uppsatsen skulle delta vid 
mötena för att undvika missförstånd och för att kunna skapa mer diskussioner.  
 
Informationen från dessa intervjuer och möten har vi sedan bearbetat och kortat ner för att 
sedan korrelera med teorin.  
 

2.6 ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
För att samla in ytterliga primärdata har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av två 
enkätundersökningar. Denna undersökning anser vi har mycket stor vikt i vår studie och är 
grunden till våra slutsatser. Vi valde att göra två olika enkäter för att få en bättre inblick i hur 
befintliga och potentiella kunder uppfattar företaget. 
 
Det som skiljer information från en enkätundersökning från annan information är att den har 
samlats in systematiskt, tolkats och analyserats med utgångspunkt från ett specifikt och 
definierbart marknadsföringsproblem. Undersökningen fungerar som en metod för att försöka 
identifiera vad som gjorts dåligt eller bra. Genom att skapa förståelse för varför marknaden 
fungerar som den gör kan ett företag bättre anpassa sin verksamhet till marknadsaktörernas 
olika behov.16  
 
Vid en undersökning är det viktigt att fråga sig om en enkät är ett bättre sätt att få fram den 
information som behövs, än intervjuer och observationer. Om så är fallet, måste en enkät 
konstrueras, som ger den information som behövs för att inga problem skall uppstå när 

                                                 
13 Trost, J. 1997 
14 Ibid  
15  Patel, R. & Davidson, B. 2003 
16 Christensen, L. 2001 
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enkäterna sedan skall analyseras. Här är det viktigt att gå tillbaka till den problem- 
formuleringen som har arbetats fram och se vilka frågor som behövs ställas.17

 
En viktig fråga som inledningsvis måste ställas är om det över huvudtaget är nödvändigt att 
genomföra en enkätundersökning. Även om det är svårt att beräkna värdet på undersökningen 
måste ändå kostnaden för att ta fram informationen ej överstiga värdet av de beslut som 
framkommer genom undersökningen. Därför valde vi att diskutera de enkäter vi utformade 
med ägarna till La Poterie för att beräkna värdet av att göra en enkätundersökning, men även 
för att de skulle godkänna den och lägga till eventuella ändringar. I detta fall är kostnaden för 
La Poterie de gåvor och presentkort som delas ut vid enkätundersökningen, dock anser både 
Åsa och Lennart att det slutgiltiga värdet av enkätundersökningen överstiger kostnaden. 
 
Vid undersökningen har vi använt oss av vad Judit Bell kallar för kategorifrågor. Vid dessa 
frågor får respondenterna endast ange ett svar av ett antal svarsalternativ.18  Vi föredrar detta 
sätt då vi anser att svaren blir mer korrekta och lätta att jämföra med varandra. I vissa frågor 
har vi dock gjort följdfrågor, då vi vill ta reda på orsaken till varför just den kategorin valdes. 
Vid en sådan ”öppen” fråga kan vi få fram eventuella klagomål och åsikter om förändringar. 
 
Det har visat sig att svarsfrekvensen ökar om respondenterna erbjuds en gåva. Gåvan kan till 
exempel vara en lott eller en biobiljett, eller så kan gåvorna lottas ut.19 I vår ena 
enkätundersökning som riktar sig till befintliga kunderna använde vi oss av en utlottning för 
att öka svarsfrekvensen. I denna utlottning kunde en person vinna ett presentkort på 500 kr på 
La Poterie. Vid den andra enkätundersökningen som gjordes för de potentiella kunderna 
delade vi ut ett kort som kunde bytas ut mot en gåva i La Poteries butik. Genom denna gåva 
tror vi att de som deltog i undersökningen var mer aktiva och motiverade att svara på 
frågorna. Givetvis berättade vi om gåvan innan vi började med undersökningen. 
 
I denna studie har vi valt att göra en marknadsundersökning med 100 personer, 50 befintliga 
kunder till La Poterie och 50 potentiella. Vi valde att studera och analysera ett fenomen på 
bredden, det vill säga en bred och ytlig studie av relativt många undersökningsenheter. 
  
Innan en enkätundersökning genomförs är de bra att välja ut försökspersoner i syfte att 
garantera generalisering.20 Detta gjorde vi genom att prata med några studenter som fick fylla 
i enkäten som var riktad till de potentiella kunderna i syfte att ge förslag till förbättring. Det 
kan påpekas att dessa personer inte är med i undersökningen och det slutgiltiga resultatet. I 
enkätundersökningen som är riktad till de befintliga kunderna gjordes ej någon förstudie. 
Detta eftersom vi deltog på en hemvisning och där fick bra respons på frågorna. 
 
För att lättare få kontakt med de befintliga kunderna tog vi hjälp av La Poterie, där 
diskuterade vi hur vi på lättast sätt skulle få kontakt med deras kunder. Det enklaste sättet var 
att lämna enkäterna till säljarna, som i sin tur delade ut dem till kunderna vid hemvisningarna. 
Vi deltog även på en visning för att få en inblick i hur en sådan går till. Det finns dock en risk 
med att lämna enkäterna till säljarna. Kunderna kan bli påverkade av säljarna och det finns då 
en risk att kunderna inte svarar ärligt på frågorna. För att undvika oärliga svar var vi noga 
med att informera på enkäten att vi kommer från högskolan och inte från La Poterie. Vi var 

                                                 
17 Bell, J. 2005 
18 Ibid  
19 Christensen, L. 2001 
20 Backman, J. 1998 

 - 12 -



La Poterie - En studie ur en marknadssynpunkt om hur ett litet företag kan behålla och rekrytera nya kunder 

även noga med att påpeka i enkäten att de kunde vara anonyma, på detta sätt försökte vi 
minimera risken för påverkan av säljarna. 
 
De potentiella kunderna bestämde vi att få kontakt med genom att gå runt i centrala Gävle 
under två dagar och fråga olika personer om deras kännedom om företaget La Poterie och 
deras intresse för inredning och keramik. Vi är medvetna om att detta val av område kan 
påverka resultatet, då de flesta vi frågade bodde in närliggande områden. Men vi valde 
tillsammans med Åsa och Lennart att bara använda Gävle som undersökningsområde, detta 
medvetet för att La Poteries butik ligger i Gävle. Därför var de mer intressant att studera de 
lokala potentiella kunderna. 
 
Vi valde att ställa våra frågor till personer som passerade oss, detta kallas för tillfällighets- 
urval.21 Enkäten är utformad så att den första frågan skiljer ut vilka som är intresserade av att 
köpa inredningsdetaljer och vilka som inte är det. Vi valde dock att även fortsätta prata med 
de personer som inte var intresserad av att köpa dessa produkter, detta på grund av att vi ville 
se vilken segmentgrupp som inte är intresserade och varför. Vi konstruerade enkäten så att 
respondenterna själva fick fylla i den. Dock insåg vi svårigheten i detta, och vi valde därför att 
fylla i deras svar själva. Vi försökte även fråga personer i olika åldrar och kön för att få ett 
mer trovärdigt resultat. Vid vår sammanställning började vi med att samla och ordna rådata i 
en frekvenstabell. Patel menar att denna tabell är okomplicerad för att läsa hur fördelningen i 
variabeln ser ut. Vi korrelerar sedan den information vi får fram genom marknads- 
undersökningen med de marknadsföringsverktyg vi har valt att använda för att komma fram 
till de bästa lösningarna på hur företaget kan bibehålla och öka sin kundkrets. Vi är medvetna 
om att denna enkätundersökning inte kan ge svar på alla problem som ett företag ställs inför, 
vanligtvis utgör den endast en del av ett större beslutsunderlag.   
 

2.7 RELIABILITET   
 
Vid insamling av information måste den alltid kritiskt granskas för att avgöra hur tillförlitlig 
och giltig informationen är. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under övrigt lika omständigheter.22 
För att kontrollera reliabiliteten kan två olika observatörer användas vid intervjuer. De olika 
svaren och observationerna utgör då ett mått på reliabilitet. När en enkätundersökning utförs 
så är det väldigt svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg. Det som kan göras är att vara noga 
med instruktioner i enkäten så att individerna besvarar den så som det är tänkt.23

 
Vi är medvetna om att de svar som intervjun har gett kan ha låg reliabilitet, både eftersom att 
vi bara har åsikter från två personer och för att dessa två personer är ett par och kanske inte 
vill utrycka sin personliga åsikt utan ”svarar för den andra”. Skulle intervjun göras en gång till 
så skulle kanske den andra personen leda samtalet, därav kan svaren bli annorlunda. Men 
dock tycker vi att svaren är tillförlitliga för att vi har haft kontinuerliga möten med 
respondenterna. Vid dessa möten har diskussionerna följt samma linje och gett oss samma 
svar. Svaren har blivit extra tillförlitliga genom att vi har fått ta del av nedskriven fakta från 
företaget och erhållit e-post av respondenterna.  
 

                                                 
21 Halvorsen, K. 1992 
22 Trost, J. 1997 
23 Patel, R. & Davidson, B. 2003 
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I enkätundersökningen som vi har gjort känner vi att reliabiliteten är relativt hög. Detta 
eftersom vi enbart har undersökt en geografisk marknad, och genom detta anser att utfallen 
skulle bli ungefär detsamma om vi skulle utföra undersökningen igen.  
 

2.8 VALIDITET 
 
Validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en fråga mäter eller 
beskriver det man vill att den skall mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, saknar 
den också validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög. Till 
exempel kan en fråga ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd 
till att mäta.24 För att undvika låg validitet i enkätundersökningar är det viktigt att studera 
praktiska råd om hur en undersökning kan gå till och att vara noggrann.25 För att undvika låg 
validitet har vi noggrant studerat olika teorier om hur en bra enkätformning kan se ut.  Vi har 
även varit noggranna med att enkäten innehåller välstrukturerade frågor. 
 
Validiteten i intervjun är inte fullt så god, med tanke på att vi bara har intervjuat två 
respondenter. Men detta anser vi vägs upp både genom att respondenterna har stor 
företagskunnighet och genom enkätundersökningarna som ger problemet fler olika 
synvinklar. För att höja validiteten i intervjun har båda författarna deltagit och på så sätt så har 
eventuella missförstånd undvikits. I enkätundersökningen anser vi att validiteten är hög. Detta 
på grund av att vi har utarbetat den noggrant, både med vår handledare och med La Poterie. 
Vi har även använt oss av olika litteraturer om hur man kan utforma så korrekta frågor som 
möjligt så att ingen missuppfattning skall kunna uppstå. Genom att vi gjorde en förstudie med 
en grupp studenter så ger även det studien mer validitet.  
 
I det stora hela tycker vi att vår uppsats når giltighet och relevans då vi både har gjort 
intervjuer och enkätundersökningar. 
 

2.9 BORTFALL 
 
Innan materialet bearbetas bör en bortfallsanalys göras, såvida undersökningen inte har fått en 
mycket hög svarsfrekvens.26 I enkätundersökningen som delades ut av säljarna till de 
befintliga kunderna fick vi en bortfalls frekvens på 12 %. Anledningen till bortfallet var att 6 
stycken enkäter försvann genom posten. Vi är medvetna om att detta kan påverka vårt 
resultat, då vi hade för avsikt att endast inkludera 50 stycken i denna undersökning. Vi har 
ändå valt att analysera resultatet och är försiktiga med att dra för kritiska slutsatser. Däremot 
är bortfallsfrekvensen 0 % i den enkätundersökning som var riktad mot de potentiella 
kunderna. Vi anser att vi inte kunde påverka bortfallsfrekvensen, då det är omöjligt att 
förutspå att brev försvinner på posten. 
 
 
 
 

                                                 
24 Patel, R. & Davidson, B. 2003 
25 Ibid  
26 Trost, J. 2001 
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3. TEORI 
 
 
I denna del av studien presenteras först MIO-modellen och dess funktion av undersökningen.  
Vidare är teorin är uppdelad i två olika delar, utifrån MIO-modellens nulägesbeskrivning och 
framtids- analys. Genom dessa delar använder vi oss sedan av relevanta marknadsförings- 
verktyg, för att lättare förstå innebörden och vikten med att utföra denna modell.  
 

3.1 MIO-MODELLEN 
 
På marknaden idag anstår företagens framgång mer än någonsin på förmågan att lyckas hos 
kunderna. Osäkerheten i företagens ekonomiska beslut är därför störst när det gäller 
marknadsföringen.  Det är därför viktigt att bygga en gemensam bild av företaget, där hela 
företagets situation beskrivs och analyseras, för att skapa en långsiktig framgångsrik 
kundorientering. För att komma åt dessa problem behövs ett verktyg för marknads- och 
kundorientering. Erikssons MIO-modell står för företagets marknad, interaktion och 
organisation och kan vara ett bra verktyg för att få en helhetsbild av företaget och den aktuella 
marknaden. MIO-modellen används till tre olika huvudsyften. Det första är affärsutveckling 
och marknadsplanering, till exempel vid en total genomgång av företaget. MIO-modellens 
andra syfte är att användas vid verksamhetsstyrning, avsikten med detta är att koppla 
affärsutveckling till en strategisk och operativ styrning. Det sista användningsområdet är 
marknadsrevision, då sker en intern och extern genomgång av företaget.27 Vi har valt att 
fokusera på användningsområdet affärsutveckling och marknadsplanering. 
 
MIO-modellens utgångspunkt är tre centrala frågor. Dessa frågor är grundperspektiven som 
används för att ge en bredare syn på företagets verksamhet. 
 

• Vem skall vi erbjuda något? (marknad) 
• Vad skall vi erbjuda? (interaktion) 
• Hur skall vi producera vårt erbjudande? (organisation) 

 
Det är MIO-modellens uppgift att omvandla affärsidén till en fungerande affärslogik genom 
att binda samman de olika grundperspektiven med beslut och åtgärder. 
 
Själva beslutsprocessen i MIO-modellen består av fyra olika faser. Den första fasen är 
nulägesbeskrivningen, här lyfts kärnan i företagets marknadssituation fram, tyngdpunkten 
ligger på kundrelationen och organisationen. Vid den andra fasen, framtidsanalysen, tas ny 
information fram. Här försöker företagen hitta alternativ till marknadsval, interaktionsformer 
och organisationsformer. Strategifasen är den tredje fasen. Denna fas är ett viktigt vägval 
eftersom man då ser till företagets handlande i framtiden. Då måste även alternativa beslut 
sållas, detta tycker många företag är svårt då de vill hålla alla vägar öppna. Den sista fasen är 
handlingsfasen, i denna fas ingår de kampanjer som företaget har som ram för vad som skall 
göras under en tid. Några exempel är besöksresor, reklamkampanjer och rabattinsatser. 28

 

                                                 
27 Eriksson, L-T. 2004 
28 Ibid  
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I figur 2 visas MIO-modellen och dess marknad, interaktion och organisation hos ett företag i 
de olika faserna som vi har valt att fördjupa oss i, det vill säga nulägesbeskrivningen och 
framtidsanalysen. I varje kolumn visas vad vi vill lyfta fram ur varje fas för att få en enhetlig 
bild om företagets situation. Dessa begrepp igår i Erikssons modell, dock har vi valt att lägga 
till begreppen positionering och BCG-modellen. Detta på grund av att vi anser att det är 
viktiga begrepp att inkludera i denna studie. Anledningen till att vi valde bort strategifasen 
och handlingsplanen är att dessa faser mer handlar om företagets agerande, vilket vi inte kan 
besluta om. Vi har dock valt att komma med förslag på olika strategier och handlingsåtgärder 
i uppsatsens slutsats.  

 
                      Marknaden                          Interaktion                    Organisation
                                            
 
Nulägesbeskrivning 

Kundanalys  
Konkurrentanalys 

Produkt           BCG- 
Påverkan       modellen 
Plats  
Pris 

 
Personal & Kompetens 

 
Framtidsanalys 

Omvärlden 
Hot 
Möjligheter 
 

 
Positionering 

Internt 
Svaga sidor 
Starka sidor 
 

 
Figur 2. Egen bearbetning av Erikssons MIO-modell. 
 

3.2 NULÄGESBESKRIVNING  
 
Det första steget i MIO-modellen är att se hur företaget och marknaden ser ut idag. Centrala 
frågor kan vara: vilka kunder har företaget idag? Vilka alternativ överväger de istället, det vill 
säga vilka konkurrenter har företaget? Hur ser produktportföljen ut idag?  Hur ser 
organisationens kompetens ut?29 Vi kommer i denna nulägesbeskrivning att redogöra för 
olika marknadsverktyg som vi tycker besvarar dessa frågor.  
 

3.2.1 KONKURRENTANALYS 
 
Konkurrens är ett positivt begrepp för de flesta företag. Genom konkurrenter utvecklar 
företagen tävlingslust, stimulans, utveckling och en strävan efter förbättring. Men för det 
enskilda företaget kan det ibland vara svårt att njuta av konkurrensen. Företaget utsätts för en 
press att ständigt prestera mer och bättre. Det är därför ett måste att ständigt ha 
konkurrenterna under uppsikt.30

 
För att se vilka konkurrenterna är måste ett företag avgränsa marknaden, och på så sätt spåra 
upp konkurrenterna. Konkurrenterna behöver inte vara de företag som finns närmast, utan kan 
även befinna sig långt borta. Den relevanta marknaden kan geografiskt vara mycket större än i 
den egna kommunen. Samma behov kan uppfyllas på olika sätt. Ett exempel är en 
kvällstidning. Den uppenbara konkurrenten är givetvis de andra kvällstidningarna, detta är 
den enkla analysen. Men egentligen kan samma behov tillgodoses genom radio, tv och 

                                                 
29 Eriksson, L-T. 2004 
30 Ibid 
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Internet. Detta är en behovskonkurrent. Konkurrenterna är alltså betydligt fler och trycket är 
mycket större än vad den enkla analysen visar. På längre sikt är det mycket viktigt att ta 
hänsyn till behovskonkurrenterna.31 Genom att göra det minskar företagen risk att drabbas av 
marknadsnärsynthet, det vill säga när ett företag bara fokuserar på sina egna strategier och 
inte ser hur konkurrenterna runt omkring agerar. 
 
För att planera en effektiv konkurrensstrategi måste ett företag ta reda på så mycket som 
möjligt om sina konkurrenter. Kotler tar upp sex olika steg som är viktiga vid en 
konkurrentanalys. 
 

1. Identifiera företagets konkurrenter 
2. Bestämma konkurrenternas mål och syften 
3. Identifiera konkurrenternas strategier 
4. Uppskatta konkurrenternas styrkor och svagheter 
5. Uppskatta konkurrenternas reaktionsmönster 
6. Välja vilka konkurrenter man skall attackera eller undvika 

 
När ett företag vet vilka deras huvudkonkurrenter är, måste de ta reda på vad dessa söker på 
marknaden och vad som ligger bakom deras beteende. Det är även viktigt att se till 
konkurrenternas strategier för att kunna urskilja sig från konkurrenterna. Har företaget en 
liknande strategi blir konkurrensen större. Därför är det viktigt att se till konkurrenternas 
svagheter och styrkor för att på så sätt urskilja sin strategi. Genom dessa styrkor och svagheter 
kan företaget se konkurrenternas reaktionsmönster, vilket ger insikt om hur de på bästa sätt 
kan attackera dem och försvara sig. Nästa steg är att fundera ut vilken konkurrent som lämpar 
sig bäst att attackera.32

 

3.2.2 KUNDANALYS 
 
För att överleva på dagens marknad krävs det att företagen sätter kunden i fokus, inte 
produkten. Företagen ska vara kundcentrerande vilket innebär att de skall leverera ett högt 
kundvärde till kunden. Det är därför mycket viktigt att alla i företaget strävar åt samma håll 
och att alla ställer upp på företagens ”kundmål”.33

 
Det är även viktigt för ett företag att se vilka kunder de har och vilka potentiella kunder som 
finns på marknaden. Kunskapen om konsumenten och de faktorer som påverkar deras 
beteende är av stor vikt för företagen. Viktiga frågor för företaget att ställa sig är enligt 
Eriksson: Var finns köparna?  Vilka köper företagets produkter? Vilka volymer köper 
kunderna?34

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
32 Kotler, P. m.fl. 2005 
33 Ibid 
34 Eriksson, L-T. 2004 
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Koter anser även att det är viktigt att se till konsumenternas köpbeteende. Detta beteende 
påverkas mycket av olika faktorer som företaget inte kan påverka, men som företaget måste 
ha i baktanke när de formar sin marknadsföring. I boken Strategic market management 
berättar Aaker om en kundanalys som borde vara ett företags första logiska steg i en strategisk 
marknadsplanering. Kundanalysen kan vara värdefull för att förstå hur marknads- 
segmentering, kundmotivation och omättade behov fungerar.35

 
Segmentering: 

• Med segmentering menas identifikation av kundgrupper som svarar olika på olika 
erbjudanden. Segmentering är ofta nyckeln till att utveckla ett hållbart konkurrens- 
mässigt övertag. Det är viktigt för företaget att se vilka som är de största och mest 
attraktiva kunderna och vilka som är de mest lönsamma. Det är även viktigt att se om 
kunderna faller in i några logiska grupper baserat på deras behov, motivation eller 
köpbeteenden.  

 
Kundmotivation: 

• Efter identifikationen av kundsegmenten är nästa steg att fundera på vad som 
motiverar kunderna. Vad hos produkten eller tjänsten motiverar kunden mest och vad 
det är som kunden egentligen köper. Företaget måste även försöka se vad som ligger 
bakom segmentens olika köpbeslut.  

 
Omättade behov: 

• Ett omättat behov är hos kunden det behov av en produkt som inte finns tillgänglig på 
marknaden. Till exempel är det svårt att åka skidor på sommaren då det inte finns 
någon snö. Kundernas omättade behov är viktiga för att de ger företagen möjlighet att 
öka deras marknadsandelar, träda in på nya marknader eller skapa och äga nya 
marknader. De kan även representera hot till redan existerande företag genom att 
komma in på deras område och förstöra deras ledande position. Viktiga aspekter som 
ett företag måste fundera över när det gäller kundernas omättade behov är om 
kunderna är missnöjda, varför kunderna byter märke och leverantör, om kunderna kan 
identifiera de omättade behoven och om det finns behov som kunderna själv inte 
märker av.36 

 
Företagens mål skall inte bara vara att skaffa nya kunder, utan även att behålla de nuvarande 
kunderna. Enligt Kotler är det viktigt att se hur många kunder företaget förlorar och vad 
orsaken till detta är. I vissa fall kostar det fem gånger mer att få en helt ny kund än att behålla 
en redan befintlig kund, därför är det viktigt att vårda kunden genom att erbjuda hög 
tillfredsställelse.37

 
 
 
 

 
 

                                                 
35 Aaker D. 2007 
36 Ibid 
37 Kotler, P. m.fl. 2005 
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3.2.3 DE FYRA P:NA 
 
För att göra en enkel beskrivning av marknadssamspelet kan ett företag koncentrera sig på de 
grundläggande fyra P: na. Dessa fyra P: n står för pris, plats, påverkan och produkt.38 Här 
presenteras dessa fyra P lite mer ingående. 
 
Pris  
Detta P står för prisnivån på produkten och vilka betalningsformer och rabattsystem som skall 
erbjudas. Olikheter i pris kan bero på produktionens kostnad, transportkostnader, 
distributionssystemets struktur, skatter etc. Priset kan även vara avgörande för vilken 
kvalitetsbild kunden får av företaget. Men i slutändan är det marknaden som bestämmer 
priset.  
 
Plats  
Med platsen menas distributionskanaler, lager och marknadstäckning. Genom platsen ser 
företaget till att rätt produkt finns tillgänglig på rätt ställe, vid rätt tidpunkt.  Den ”klassiska” 
distributionskanalen utgörs av producenten – grossisten - detaljisten, fram till den slutliga 
konsumenten. Genom användning av mellanhänder förenklas hanteringen av produkterna.  
 
Påverkan  
Påverkan handlar om vilket sätt företaget kommunicerar och bearbetar sina kunder och 
målgrupp. Detta kan ske genom reklam, personlig försäljning och PR. 
 
Produkt  
En produkt är det som erbjuds till konsumenterna på en marknad. Denna produkt tillfreds- 
ställer ett behov eller en önskan.39 Till produkt räknas även egenskaper, design, förpackning 
och tillhörande service.40

 
Många marknadsförare anser att det är viktigt att inte glömma bort någon av dessa P:n, för de 
är alla nödvändiga. Dock beskriver inte de fyra P: na hur företagen skall gå tillväga och hur 
mycket de skall satsa på varje P. Därför är det viktigt för ett företag att hitta det bästa sättet att 
kombinera de fyra P: na.41

 

3.2.4 BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
 
Boston consulting group byggde under 70-talet upp en modell för analys av produkt- 
portföljer.42 Denna modell utgår från två grundbegrepp. Det första är marknadens tillväxttakt 
som ger skillnaden mellan tillväxtmarknader och mogna marknader. En tillväxtmarknad 
kännetecknas av att nya kunder hela tiden strömmar in. Det andra grundbegreppet är 
företagets relativa marknadsandel, denna andel får företaget fram genom att jämföra den egna 
marknadsandelen med den främste konkurrentens.43

  
 

                                                 
38 Kotler, P. m.fl. 2005 
39 http://dvg.furu.kalix.se/digibok/dgl/Innehall/Mf/marknad.html. 071023 09:23  
40 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
41 Ibid  
42 www.12 manage.com/mathods_bcgmatrix_sv_html. 071022 13:45  
43 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
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I figur 3 beskrivs BCG-modellen och dess innehåll. 
 

 

 

 

                         
 
 

 
     

 

              

Tillväxttakt                     
             Relativ marknadsandel  

 
Figur 3. Egen bearbetning av BCG gruppens Boston matris. 
 
Den relativa marknadsandelen är den horisontella axeln. Den vertikala axeln visar 
tillväxtmarknaden, vilket visar olika tillväxtnivåer. I varje ruta placeras företagets olika 
produktgrupper in.  
 
I rutan längs ner till höger befinner sig hundarna, dessa produkter vill inte företagen ha. Dessa 
produkter finns på mogna marknader och har en låg marknadsandel. I vissa fall kan de vara 
självförsörjande, men knappast mycket mer än så. Det skulle kosta företagen för mycket att 
utveckla dem till marknadsledare, och det är ett dåligt tecken om hela företagets 
produktportfölj är full av hundar. I rutan längs upp till höger befinner sig frågetecknen, dessa 
befinner sig i en tillväxt marknad och på en sådan marknad händer saker fort. En del 
frågetecken kan utvecklas till en stjärna, men att öka marknadsandelen för ett frågetecken kan 
vara svårt.44 Frågetecknen har det sämsta kassaegenskaperna av alla, därför att det har stort 
kontant behov och genererar låga vinster. Detta på grund av deras låga marknadsandel.45 I 
detta stadium måste företaget noga överväga vilka produkter som de skall satsa på. De 
produkter som företaget väljer måste de satsa mycket pengar och energi på. Dessa produkter 
skall med tiden bli stjärnor och slutligen bli kassakor. I rutan längst upp till vänster finns 
stjärnorna, dessa är marknadsledare på en tillväxtmarknad. Stjärnorna genererar mycket 
pengar och kräver fortsatta investeringar i både marknadsföring och fortsatt produkt- 
utveckling. Längst ner i rutan till vänster befinner sig kassakon. En sådan produkt är nummer 
ett på en mogen marknad och är i princip färdigutvecklad, välkänd och utan större krav på 
marknadsföring. Det är kassakon som är poängen i BCG- modellen. Denna ger nämligen ett 
kontinuerligt flöde av pengar. 46

 
 
                                                 
44 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
45 www.12 manage.com/mathods_bcgmatrix_sv_html. 071022 13:45 
46 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
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Denna modell visar på ett pedagogiskt sätt hur viktigt det är för ett företag att ha en 
balanserad produktportfölj med åtminstone några kassakor. Den visar även att företag med 
jämna mellanrum kritiskt måste granska innehållet i sin portfölj. Detta för att hålla sig 
uppdaterad om hur marknaden ser ut och vad kunderna efterfrågar. 47

 

3.2.5 PERSONAL OCH KOMPETENS  
 
Personalen har stor betydelse, därför brukar man ibland tala om ett femte P, som står för 
företagets personal. Här menas all personal, inte bara säljare.48

  
Personalen är ett mycket viktigt konkurrensmedel. En person som är glad och trevlig i 
företagets telefonväxel, eller som pratar om företaget på fritiden kan sprida både positiva och 
negativa tankar om företaget.49 Numera ägnar företag mycket tid till att rekrytera, utveckla 
och motivera personalen, så att deras kompetens används på ett lönsamt sätt. Personalens 
inställning till företaget kallas för företagskultur eller företagsanda. Är den positiv bidrar 
personalen medvetet och omedvetet till att stärka företagets image bland kunderna, är den 
däremot negativ är effekten den motsatta. Det är för att utveckla och behålla en positiv 
företagsanda som företag använder sig av intern marknadsföring. Målgruppen för denna 
marknadsföring är personalen inom företaget. Om företagsledningen ger sitt fulla stöd till en 
sådan marknadsföring, har de en stor fördel mot de konkurrenter som inte ser personalen som 
ett viktigt konkurrens medel.  
 
Kompetens som begrepp är såväl svårfångat som väsentligt, inte minst borde faktorn 
kompetens i stort få allt större ekonomisk betydelse för företag. Lundmark och Söderström 
beskriver kompetens som en produktionsfaktor som är viktig. Därför borde företag ställa sig 
dessa frågor som får allt mer strategisk innebörd: Vilken kompetens behövs för att utveckla 
verksamheten för en viss tid? Vilka olika möjligheter finns för att skaffa, utveckla, behålla 
och använda denna kompetens på bästa sätt? Vilka ekonomiska konsekvenser kan vara 
förenade med olika alternativ för detta?50

 
I denna modell ingår kompetens som en produktionsfaktor. Här beskrivs kompetens som 
”know how”, vilket innebär människors kunskaper, ambitioner och potential.51  
 
Övriga Produktionsfaktorer 

Affärsidé 
 
Marknad 

 
”know how” eller kompetens 
 
Figur 4.  Egen konstruktion av Lundmark  & Söderströms modell. 
 
 

                                                 
47 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
48 Arfwidsson, H. m.fl. 2004 
49 Ibid  
50 Lundmark A. & Söderström M. 1988 
51 Ibid 
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De snabba förändringarna som sker idag i både arbetslivet och samhället kräver ständigt ny 
kompetens eller ”know how”. Kompetens är på väg att bli en alltmer viktigare produktions- 
faktor. I nuläget och framtiden pekar utvecklingen mot att utbildning i arbetet, främst genom 
personalutbildning kommer att bli ett allt viktigare inslag i de flesta branscher.52

  

3.3 FRAMTIDSANALYS 
 
Nästa steg i MIO-modellen är en analys där nulägesbeskrivningen ställs mot branschens 
framtidsbild. I denna analys skall företaget framställa ny information och finna alternativ när 
det gäller marknadsval, interaktionsverktyg och organisationsformer.53 Här beskrivs de två 
variablerna som ingår i framtidsanalysen. 
 

3.3.1 POSITIONERING 
 
Att positionera sig innebär att företaget anpassar sin produkt till en marknad och i förhållande 
till konkurrerande produkter. Företagets produkt får en position med hänsyn till hur den 
uppfattas av kunderna.54 En produkts position är sättet som den uppfattas av kunderna eller 
platsen produkten har i kundernas medvetande gentemot konkurrenterna. Positionering kan 
liknas vid en trappstege. Det mest kända varumärket ligger överst medan det mindre kända 
ligger några steg nedanför i kundernas medvetande.55 Om ett företag redan ligger överst på 
stegen är de i flesta fall omöjligt att rubba. Det gäller då för de företag som ligger nedanför i 
stegen att acceptera detta och utveckla sin positioneringsstrategi efter vad de redan har för 
plats i kundernas medvetande.56  
 
Det enklaste sättet att ta sig in i kundernas medvetande är att vara först, anser Ries och 
Trout.57 Enligt Ries och Trout finns det tre olika positioneringsstrategier: 

 
• Stärka varumärkets redan aktuella position i konsumenternas medvetande. 
• Söka efter nya lediga positioner som värderas tillräckligt mycket för att 

konsumenterna skall välja det. Företaget försöker att hitta ett hål i marknaden. 
• Företaget ompositionerar sig på marknaden och väljer en annan nisch eller riktning.  

 
Positionering av olika produkter kan variera beroende på vilka fördelar företaget vill 
framhäva. Företaget kan t.ex. framhäva produktens egenskaper eller fördelar. De är även 
viktigt vid positionering att framhäva olika tillfällen då produkten kan användas. Företaget 
kan även positionera sig mot kundernas personlighet, d v s rikta olika produkter mot olika 
segment. 58  
 
Enligt Liljedal är det viktigt att skapa en fast position i kundernas medvetande. Positionen 
skall inte enbart bygga på företagets egna tillgångar utan också på konkurrenternas. Det 
handlar med andra ord om att utveckla och bygga upp ett erbjudande som skiljer sig från 

                                                 
52 Lundmark A. & Söderström M. 1988 
53 Eriksson, L-T. 2004 
54 Arfwidsson H. m.fl.2004 
55 Säll O, & Thorsson M. 1997 
56 Liljedal O. 1987 
57 Ries and Trout, 1985 
58 Kotler, P. m.fl. 2005 
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konkurrenternas.59 Många marknadsförare anser att ett företag enbart skall kommunicera ut 
en fördel mot marknaden och på så sätt utveckla en unique selling position, (USP), 
exempelvis bästa kvalité eller pris. Kotler nämner att de är svårt för företag att skapa ett starkt 
övertag genom USP. Därför har företag börjat fokusera på ett nytt begrepp som kallas, unique 
emotional selling position (ESP), istället för USP. Detta innebär att en produkt har en unik 
emotionell association. 60

 
Kotler nämner även tre olika fel som ett företag skall försöka att undvika när det gäller 
positionering: 
 

1. Underpositionering; Företaget misslyckas med sin positionering. 
2. Överpositionering; Företaget ger kunden en för snäv bild. 
3. Förvirrad positionering; Kunden får en oklar bild av företaget. 

 
De konkurrensfördelar som lyfts fram bör vara i linje med företagets målsättningar, samt vara 
sådana att det är svårt för konkurrerande företag att kopiera. Ett företags positioneringsbeslut 
talar om vilka konkurrenter företaget kommer att få. Det kan ta flera år att bygga upp en stark 
positionering, men bara några dagar att förlora den. 61

 

3.3.2 SWOT-ANALYS 
 
För att på bästa sätt försöka bedöma förhållandet mellan det egna företaget och 
konkurrenterna, kan företaget göra en SWOT-analys. Denna analys avser både marknaden 
och den egna organisationen. Genom analysen kan företaget se sina styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot.62 Denna analys ger en bra överblick beträffande företagets situation och 
är ett bra verktyg för att tänka ut eventuella åtgärder.63 Modellen passar alla företag, både små 
och mycket stora. 64

 
Styrkor och svagheter är företagets interna faktorer som skapar eller förstör värde. Dessa 
faktorer kan inkludera tillgångar, förmågor eller resurser som ett företag har till sitt 
förfogande jämfört med konkurrenterna. De yttre faktorerna är möjligheter och hot, dessa kan 
också skapa och förstöra värde. Ett företag kan inte kontrollera dessa faktorer. De kan dyka 
upp från konkurrensdynamikern i en marknad eller från demografiska, politiska, ekonomiska, 
sociala, tekniska, juridiska eller kulturella faktorer.65

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Liljedal O. 1987 
60 Kotler, P. m.fl. 2005 
61 Ibid 
62 Arfwidsson H. m.fl. 2004 
63 Andberg L. & Eliasson B. 2005 
64 Albertson, S. & Lundqvist, O. 1997 
65 www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 071022 13:45 

 - 23 -

http://www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html


La Poterie - En studie ur en marknadssynpunkt om hur ett litet företag kan behålla och rekrytera nya kunder 

I figur 5 visas hur en SWOT-analys kan se ut och olika styrkor, svagheter, hot och möjligheter 
som denna analys kan innehålla. 
 
Styrkor: är starka sidor för det egna företaget.66  

• Patent 
• Starkt varumärke 
• Läget på butik 
• Nya innovativa produkter eller tjänster67 

Svagheter: är svagheter för det egna företaget. 68

• Låg kompetens (personal) 
• Läget på butik 
• Dålig kvalité på varor och tjänster 
• Skadat anseende69 

Hot: är hot på marknaden.70

• Nya konkurrenter 
• Priskrig 
• Ökade handelsbarriärer 
• Konkurrenten har en ny produkt71 

Möjligheter: är möjligheter som marknaden 
ger.72

• Utvecklingsmarknader 
• Strategiska allianser 
• Nya marknadssegment 
• En marknad med en svag ledare73 

 
Figur 5. Egen bearbetning av SWOT-analysen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
66 Arfwidsson H. m.fl. 2004 
67 www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 071022 13:45 
68 Arfwidsson H. m.fl. 2004 
69 www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 071022 13:45 
70 Arfwidsson H. m.fl. 2004 
71 www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 071022 13:45 
72 Arfwidsson H. m.fl. 2004 
73 www.12manage.com/methods_swot_analysis_sv.html 071022 13:45 
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4. EMPIRI 
 
 
Studiens empiridel bygger på resultat från flertalet intervjuer med ägarna till företaget La 
Poterie. Materialet har bearbetats för att ge läsaren en bättre förståelse. De frågor som 
ligger som grund för vår intervju finns som bilaga i slutet av arbetet. 
 
 
4.1 LA POTERIE74

 
Företaget La Poterie startade 1992 i Eskilstuna med försäljning av handgjord keramik från 
Provence i Frankrike. Dåvarande ägaren hade till en början lager hemma i sitt garage och 
säljarna bestod av anhöriga och vänner till familjen. Företaget växte snabbt och hade som 
mest 240 säljare i Sverige, Finland och Norge, samt ett trettiotal fast anställda i Eskilstuna.  
 
När fabriken i Provence, den ende leverantören, gick i konkurs år 2002, startade ett 
omfattande rekonstruktionsarbete för att söka nya leverantörer och produkter. Nya serier 
tillverkades samtidigt som produkterna från den gamla leverantören såldes ut. Detta var en 
svår period för företaget och många säljare valde att sluta. Parallellt med konkursen 
genomfördes byte av lokal samt anpassning av personalstyrkan. Verksamheten flyttades 2005 
från Eskilstuna till Gävle där La Poterie numera har sitt kontor, lager och en tillhörande butik.  
 
Företaget ägs numera av Lennart Pettersson och Åsa Holmström, som också är de som sköter 
verksamheten i Gävle. Företaget har idag en omsättning på 1,5-2 miljoner. Det finns ungefär 
25 säljare runt om i landet som säljer La Poteries produkter via hemvisningar direkt till 
kunderna. På senare år har det tillkommit flera keramikserier med tillverkning i Portugal och 
företaget tillhandahåller även andra produkter som ljus, glas, smide, servetter och bestick. 
Utveckling och anpassning av sortimentet sker kontinuerligt.  
 
 
4.2 INTERVJU MED ÄGARNA TILL LA POTERIE75

 
Lennart och Åsa berättar att för 10 år sedan fanns det i stort sett inga andra hemvisningar än 
Tupperware (plast) och La Poterie (keramik). Då hade kunderna mer tid, intresse och pengar 
att spendera på den typen av inköp. Idag finns det många aktörer på marknaden som använder 
sig av denna typ av distributionskanal. På dagens marknad finns det även en viss mättnad, då 
hemvisningar och inredning har blivit mer populärt.  
 

4.2.1 VERKSAMHETEN IDAG 
 
Lennart och Åsa berättar att företagets affärsidé går ut på att La Poterie skall i Sverige 
marknadsföra direktimporterad brukskeramik och övriga inredningsprodukter, av hög kvalité, 
främst från Portugal. Företagets försäljning genom hemvisningar har prioritet framför butiks- 
och webbförsäljningen. Denna försäljning skall ske med unik kundservice. I dagsläget ligger 
butiken placerad i östra Gävle. I samma lokal ligger även deras kontor och lager. De berättar 

                                                 
74 Intervju med ägarna till La Poterie 07-09-28, 07-10-09, 07-12-03 
75 Ibid 
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även att tillverkningen av företagets produkter skall göras i miljö- och i övrigt certifierade 
fabriker.  
 
Idag har La Poterie två anställda (ägarna) som arbetar i Gävle, samt ungefär 25 säljare som är 
provisionsanställda. Dessa säljare arbetar allt mellan 3-5 kvällar i veckan, till en kväll i 
månaden. Åsa och Lennart berättar att de kräver aktivitet från säljarna varje månad, 
undantaget är sommar- ledighet. Denna regel fungerar dock inte för alla säljarna, då vissa har 
en tendens att prioritera fritid framför arbete och genom detta visar dåligt engagemang för 
företaget. Säljarnas utbildning består av en startmanual, telefonsupport och många tips. De 
säljare som har arbetat hos företaget en längre tid har dock fått en två dagars grundutbildning i 
säljteknik, produktinformation och motivation.  
 
Företaget säljer fyra olika produktserier: Petite, Basico, Rococo och Quinta Do Gallo. Dessa 
serier säljs genom hemvisningar, webbshopen och i butiken. Petite är den produktserie av 
dessa som företaget har sålt under längst tid, denna är mycket omtyckt av kunderna. Serien 
Basico är även den relativt gammal, men Åsa och Lennart berättar att denna serie har sedan 
november 2007 fått ett upplyft då nya ”tuffare” produkter har framtagits. Rococo är en av de 
nyaste serierna, och är därför svårplacerad när det gäller popularitet. Den sista av dessa 
produktserier är Quinta Do Gallo som är företagets senaste tillskott i produktportföljen. Denna 
serie kallar de för njutningssortimentet, då det tillkommer tips på när och hur produkterna kan 
användas. Företaget har även tre produktserier som endast säljs i butiken, Classic, Obrigado 
och Palette. Classic och Palette är utgående produkter och Obrigado finns bara i ett begränsat 
antal. Åsa och Lennart berättar att kunderna har fått ett större urval i och med de nya 
kollektionerna, som har blivit tuffare och modernare. Detta har givit en god respons hos både 
nya och gamla kunder. Här visas La Poteries olika produktserier. 
               
 
 

           

 
 

                       

 
Alla bilderna är hämtade från www.lapoterie.se 
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4.2.2 LA POTERIES KUNDER 
 
Inom företaget är det främst säljarna som träffar kunderna. Dessa får oftast en väldigt 
personlig kontakt med både kunder och värdinnor då de ibland träffas ganska regelbundet.  
Värdinnorna är de som bjuder hem säljarna och som bjuder in alla kunder. Värdinnorna får 
alltid gåvor och ibland extra förmåner.  
 
La Poterie har ungefär 25 säljare och varje säljare har i snitt 20 värdinnor var. Varje värdinna 
har i sin tur ungefär 10 kunder, vilket blir cirka 5 000 kunder om året. Sen tillkommer 
butikens och webbshopens kunder som är ungefär 400. Lennart och Åsa poängterar dock att 
detta är en stor skillnad jämfört med antalet kunder som La Poterie hade förr, som var ungefär 
50 000 stycken. Åsa och Lennart berättar att denna kundminskning är ett mysterium för dem, 
då de inte vet varför företaget har förlorat sina kunder. De har ett antal teorier men har inga 
fasta belägg för det.  
 
La Poterie gör inga kundundersökningar, men ägarna till La Poterie berättar att de ändå får 
mycket information om kundernas uppfattningar och önskemål genom att säljarna har 
personlig kontakt med kunderna. Både Lennart och Åsa anser att företaget har lojala kunder, 
varav de flesta bor utanför Gävle. Företaget har även en kundklubb där Åsa och Lennart 
skickar ut kundbrev varje månad till alla som är medlemmar. De anordnar också tävlingar och 
varje månad har de kampanjer och specialerbjudanden.  
 

4.2.3 LA POTERIES MARKNADSFÖRING OCH POSITIONERING 
 
Åsa och Lennart berättar att fördelen med hemvisningar är att det ofta inte behövs någon 
marknadsföring, eftersom ryktet sprids från mun till mun. La Poteries övriga marknadsföring 
går via hemsidan och ibland genom annonsering i lokaltidningarna, då främst för butikens 
skull. La Poterie arbetar med intern marknadsföring främst genom hemsidan, där de har 
kontakt med säljarna. Åsa berättar att de lägger ut inspirerande bilder, skriver texter och ger 
tips, men att de även har säljmöten. La Poterie vill uppfattas som unika, både för att de ger en 
bra service och för att de är trovärdiga och seriösa. De vill även uppfattas som ett företag med 
bra kvalité och unika produkter. Åsa och Lennart tror att företaget uppfattas som kundvänliga, 
personliga och lyhörda för kundernas önskemål.  
  

4.2.4 LA POTERIES KONKURRENTER OCH DIFFERENTIERING  
 
La Poteries främsta konkurrenter idag är andra företag som använder sig av hemvisningar, 
samt porslins – och inredningsbutiker. La Poteries försäljningssätt genom visningar ger 
företaget en konkurrensfördel, då det idag inte finns något liknande hemförsäljningsföretag 
för keramik.  
 
Åsa och Lennart anser att företaget differentierar sig mot konkurrenterna genom att de har ett 
eget, och ibland egen designat sortiment, som de direktimporterar från Portugal. Produkterna 
har deras namn och finns inte att köpa någon annanstans. La Poterie har även bestämda 
uppfattningar om att produkterna skall tillverkas i miljöcertifierade fabriker där personalen 
har bra arbetsmiljö och får bra lön för sitt arbete. Åsa och Lennart brukar besöka fabrikerna 
regelbundet några gånger per år.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS AV ENKÄTUNDERSÖKNINGARNA 
 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de två olika enkätundersökningar som vi genomfört 
med de potentiella och befintliga kunderna till La Poterie. Denna information framställs 
genom diagram, tabeller, figurer och procentenheter, samtidigt som den analyseras 
tillsammans med den teori vi studerat, samt den information vi fick fram genom intervjuerna.  
För att ytterligare förenkla för läsaren har vi i detta kapitel delat upp all information i La 
Poteries nulägesbeskrivning, och La Poteries framtidsanalys. Denna analys ger oss sedan 
grunden för vår slutsats. 

5.1 LA POTERIES NULÄGESBESKRIVNING 
 
I La Poteries nulägesanalys presenteras hur företaget fungerar i dagsläget. 
 

5.1.1 LA POTERIES KONKURRENTANALYS 
 
I enkätundersökningen framgick det att La Poterie har fler konkurrenter än vad den enkla 
analysen visar, som är andra inrednings – och keramikbutiker. Genom att de flesta av La 
Poteries kunder besöker andra hemvisningar, ger det La Poterie ännu fler konkurrenter.  Detta 
stärks genom informationen från intervjuerna, där det framkom att andra hemvisningar kan 
ses som La Poteries konkurrenter. Enligt Albertsson och Lundqvist är dessa konkurrenter 
företagets behovskonkurrenter, då de tillfredsställer samma behov hos kunden. 
Konkurrenterna är alltså betydligt fler och trycket är mycket större än vad den enkla analysen 
visar. På längre sikt är det mycket viktigt att ta hänsyn till behovskonkurrenterna. Genom att 
ta hänsyn till dessa blir företag som säljer smink och kläder genom hemvisningar, La Poteries 
behovskonkurrenter. Kundernas behov fylls genom besöka en visning, inte genom själva 
produkterna. I figur 6 framgår det hur många av La Poteries kunder som har besökt andra 
hemvisningar. 
 

Har du besökt andra hemvisningar?

98% 

2% 

Ja
Nej

 
 
Figur 6. 
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I denna figur ser vi 98 % av La Poteries befintliga kunder har besökt en annan hemvisning. 
Det framkom även genom enkätundersökningen att de vanligaste produkterna som såldes 
genom dessa visningar var plastprodukter, smink och kläder. 
 
Kotler anser att när ett företag vet vilka deras huvudkonkurrenter är måste de sedan ta reda på 
vad dessa konkurrenter söker på marknaden, och vad som ligger bakom deras beteende. Det 
är även viktigt att se till konkurrenternas strategier för att kunna urskilja sig från 
konkurrenterna. Genom intervjuerna framkom det att La Poteries konkurrerande butiker i 
Gävle beställer hem varor från samma leverantör, detta ger La Poterie en konkurrensfördel då 
de har en egen leverantör. Denna fördel stöds av Kotler då han anser att om företag har 
liknande strategier blir konkurrensen oftast större.  
 

5.1.2 LA POTERIES KUNDANALYS 
 
Genom intervjuerna med respondenterna framkom det att de befintliga kunderna främst bor 
utanför Gävle. Däremot framkom det i enkätundersökningen att de mest potentiella kunderna 
som har ett intresse av att köpa inrednings - och keramikprodukter bor i centrala Gävle. 
Eriksson anser att det är viktigt för företaget att urskilja vart kunderna finns. Detta visas i 
tabell 1, där vi ser att intresset för keramik och inredningsdetaljer främst finns i centrala delen 
av Gävle.    
 
                                                      Intresse                      Ej intresse                 
Centralt 26 st 9 st
Utanför City 10 st 5 st
Totalt 36 st 14 st

 
Tabell 1. 
 
Enligt Kotler är segmentering ofta nyckeln till att utveckla ett hållbart konkurrensmässigt 
övertag. Aaker anser även att det är viktigt för företaget att se vilka som är de största och mest 
attraktiva kunderna och vilka som är de mest lönsamma. Detta stöds av Eriksson då han 
påpekar att det är viktigt att se vilka som köper företagets produkter. Det framkom genom 
undersökningen att de som främst handlar La Poteries produkter är kvinnor i åldern 31-40. 
Kotler menar även att de är viktigt att se till kundernas köpbeteende, det visade sig att 84 % 
av kvinnorna i åldern som tidigare nämndes handlar La Poteries produkter 0-2 gånger per år.  
Vikten av denna variabel stöds av Eriksson då han anser att det är viktigt att se i vilka 
volymer kunderna köper. 
 
Av de tillfrågade männen i undersökningen för potentiella kunder visade det sig att endast 8,3 
% hade ett intresse för att köpa keramik - och inredningsprodukter. Den mest attraktiva 
kundgruppen för de potentiella kunderna är kvinnor i åldern 20-40 år, där de visade sig att 100 
% av dessa har ett intresse för inredning och keramik. 
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Aaker anser även att det är viktigt att identifiera vad hos produkten eller tjänsten som 
motiverar kunden mest. Företaget måste även försöka se vad som skiljer segmenten åt i deras 
olika köpbeslut. I diagram 1 visas vad män och kvinnor anser är den viktigaste variabeln vid 
ett nytt inredningsinköp.  
 

Män och kvinnors prioriteringsval vid ett 
nytt inredningsinköp
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Diagram 1. 
 
Här framkommer det att utseende/design är den viktigaste variabeln för både män och kvinnor 
vid ett inrednings inköp. Däremot ser vi att variabeln ”att vara ensam om produkten” är den 
minsta prioriteringen hos både män och kvinnor. 
 
Kotler menar att ett omättat behov hos kunden är det behov av en produkt som inte finns 
tillgänglig på marknaden. Kundernas omättade behov är viktigt för att det ger företag 
möjligheter att öka deras marknadsandelar, komma in på nya marknader eller skapa och äga 
nya marknader. Enkätundersökningen visar att de flesta av La Poteries kunder är nöjda med 
sortimentet, men om La Poterie skulle föreslå alternativa produkter så skulle kunderna vara 
intresserade av detta. Undersökningen visade att smycken var populärast av de alternativa 
produkter som föreslogs.  
 
Viktiga aspekter som ett företag måste fundera över när det gäller kundernas omättade behov 
är om kunderna är missnöjda? Enkätundersökningen visade att 4,5 % av La Poteries 
nuvarande kunder var missnöjda. Anledningar till detta var att vissa produkter som kunderna 
vill köpa är utgående och att kunderna uppfattade butiken som förvirrande då kontoret och 
butiken ligger i samma lokal. Vi uppmärksamma även under hemvisningen som vid deltog i, 
att flertalet kunder var missnöjda med dessa aspekter.  
 
Företagens mål skall inte bara vara att skaffa nya kunder, utan även att behålla de nuvarande. 
Det är viktigt att se hur många kunder företaget förlorar och vad orsaken till detta är. I vissa 
fall kostar det fem gånger mer att få en helt ny kund än att behålla en gammal, därför är det 
viktigt att vårda kunden genom att erbjuda hög tillfredsställelse. La Poterie har en kundklubb 
för kunderna där de skickar ut kundbrev varje månad. De ger även kunderna erbjudanden och 
har kampanjer, detta för att kunderna ska känna sig speciella. 
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5.1.3 LA POTERIES FYRA P  
 
Lennart från La Poterie berättar att företaget har relativt sett högre priser än sina konkurrenter, 
detta på grund av att deras produkter produceras i ett I-land, vilket ger högre produktions- 
kostnader. Genom de högra produktionskostnaderna anser han att produkterna får en högre 
kvalité och kan därför hålla ett högre pris. Denna faktor stöds även av Kotler då han påpekar 
att pris kan vara avgörande för vilken kvalitetsbild kunden får av företaget. I enkät- 
undersökning med de potentiella kunderna framkom att det att endast 10 % av de tillfrågade 
tyckte att priset är det viktigaste när de köper en ny inredningsprodukt. Vi ser även i 
undersökningen att de flesta av de potentiella kunderna var villiga att betala ett högre pris om 
de visste att produkterna var tillverkade i miljöcertifierade fabriker med personal som har 
goda avtal och löner. Detta visas i figur 7, där det framgår att 92 % skulle betala ett högre 
pris.  
 

Skulle du kunna betala ett högre pris för en produkt 
om du visste att produkten var tillverkad

i miljöcertifierad fabrik?

92% 

8%

Ja
Nej

 
 
Figur 7. 
 
Däremot ser vi en tendens att 91 % av La Poteries kunder skulle handla mer om priset var 
lägre.  
 
Med platsen menas distributionskanaler, lager och marknadstäckning. Lennart och Åsa 
berättar att La Poterie är ett relativt litet företag med tillhörande lager. La Poteries använder 
sig av flera olika distributionskanaler; butik, webbshop och hemvisningar. Enkät- 
undersökningen visar att det vanligaste sättet som kunderna köper La Poteries produkter på är 
genom hemvisningar. Genom undersökningen med de potentiella kunderna framkom det även 
att 92 % känner sig mest bekväma att handla i butik, medan Internet och hemvisningar hade 
en betydligt mindre procentandel. Den största anledningen till detta är att kunderna känner ett 
köptvång vid en visning och att de i en butik kan ta och känna på produkterna. Däremot 
visade undersökningen att mer än hälften av dem som valde butik och hemvisning som det 
mest bekväma alternativet även kände sig mycket bekväma eller bekväma att handla på 
Internet. Enkätundersökningen visade även att 78 % av de tillfrågade potentiella kunderna 
skulle kunna tänka sig att köpa något på en hemvisning. 
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En produkt är någonting som erbjuds till konsumenterna på en marknad. Denna produkt 
tillfredsställer ett behov eller en önskan. Enligt enkätundersökningen är 93 % nöjda med La 
Poteries produktsortiment. Till produkt räknas även egenskaper, design, förpackning och 
tillhörande service.  
 
Påverkan handlar om vilket sätt företaget kommunicerar och bearbetar sina kunder och 
målgrupp. Detta kan ske genom reklam, personlig försäljning och PR. Undersökningen visade 
att 54 % av de tillfrågade potentiella kunderna inte kände till La Poterie som företag eller 
varumärke. Många av dem som kände till företaget gjorde det genom vänner eller genom att 
de själva varit på hemvisningar. Av de tillfrågade befintliga kunderna kände 79,5 % till La 
Poteries olika produktserier. Däremot kände endast 41 % till att La Poteries produkter är 
tillverkade i miljöcertifierade fabriker, detta illustreras i figur 8. 
                                                  
                                                       

Känner du till att La Poteries
produkter är tillverkade i
miljöcertifierade fabriker? 

59% 

41%
Ja

Nej

 
 
Figur 8. 
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5.1.4 LA POTERIES BCG-MODELL 
 
I figur 9 har vi konstruerat en BCG-modell, där vi placerat in de olika produktserier som La 
Poterie använder sig av idag. De olika placeringarna baseras på produkternas omsättning och 
livslängd. 
 
  

                                                     

                    

                           
 

              
  
 

                                       

          
                                                         

Tillväxttakt                     
             Relativ marknadsandel  

 
Figur 9. Egen konstruktion av BCG-modellen. 
 
 
I rutan längst upp till vänster finns stjärnorna. De genererar mycket pengar, men kräver 
fortsatta investeringar i både marknadsföring och fortsatt produktutveckling. La Poteries 
Basico serie kan ses som en stjärna, då de nya ”tuffa” produkterna är mycket omtyckta av 
kunderna. I rutan längs upp till höger befinner sig frågetecknen. Dessa produkter har de 
sämsta kassaegenskaperna av alla, därför att det har stort kontant behov och genererar låga 
vinster. La Poteries nyaste serie är njutningserien Quinta do gallo, denna kan ses som ett 
frågetecken då denna serie har stor potential till att bli en stjärna, men kräver mer tid och 
energi för att lyckas på marknaden. Även La Poteries Rococo serie kan ses som ett 
frågetecken, då den behöver mer tid för att stabiliseras bland företagets produktserier. Här kan 
även företagets serie Obrigado placeras då den säljs i liten skala, men ändå omtyckt av 
kunderna. Längst ner i rutan till vänster befinner sig kassakon. Det är kassakon som är 
poängen i BCG- modellen. Denna ger nämligen ett kontinuerligt flöde av pengar och har inga 
större krav på marknadsföring. Petite är den serie som företaget har haft längst och som kan 
ses som en kassako. Denna serie kräver inte någon större marknadsföring, utan säljer av sig 
själv. I rutan längs ner till höger befinner sig hundarna, här har vi placerat de två utgående 
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produktserierna Classic och Palette. Dessa produkter vill inte företaget längre ha, då de har 
funnits länge men inte längre säljer i samma volym. 
 
Enligt Boston Consulting Group är det ett dåligt tecken om hela produktportföljen enbart 
består av hundar. Därför är det viktigt att regelbundet se över företagets produktportfölj. 
Bland La Poteries produkter tillkommer även ljus, afrikanska smycken, glas och bestick. 
Dessa har vi valt att inte placera in i modellen då vi anser att dessa är enbart komplement till 
La Poteries produktserier. 
 

5.1.5 LA POTERIES PERSONAL OCH KOMPETENS 
 
I figur 10 visar vi Lennart Petterssons modell som vi fick ta del av vid ett av våra möten. På 
detta sätt försöker La Poterie urskilja vilka säljare som har den rätta kompetensen och 
inställningen till företaget och dess produkter. 
                                                 
  

 
 
  

           H Nonchalant Stjärna 
 

Sälj  
 kompetens 

 
 

          L 

               L             H 

Ut! 

 
Engagerad, men 

behöver mer utbildning 

 
  Energi och drivkraft 

 
Figur 10. Egen konstruktion av Lennart Petterssons kompetens/engagemang modell. 
 
I rutan längst upp till vänster befinner sig de säljarna som har en hög sälj kompetens, men är 
på grund av bristande energi och drivkraft nonchalanta. Dessa vill företaget inte ha kvar, då de 
inte är engagerade i företaget. I rutan bredvid befinner sig stjärnorna. Dessa säljare får 
företaget att fungera, då de både har hög säljkompetens, drivkraft och har ett stort 
engagemang för företagets och dess produkter. Rutan nedanför stjärnorna är de säljare som är 
engagerade i företaget och har en stark drivkraft, men som inte har rätt kompetens för att sälja 
produkterna. Dessa säljare är värdefulla för företaget, även om det inte är de som får företaget 
att fungera. Det är dessa som är företagets framtid och som, genom en grundlig säljutbildning, 
kan bli företagets stjärnor. De som befinner sig i rutan där det står UT! är de säljare som är de 
minst värdefulla för företaget. Dessa säljare har varken säljkompetens eller drivkraft angående 
företaget. Företaget skall satsa på de säljarna som befinner sig i de två rutorna till höger. 
Genom att ägna mer energi till dem kan företaget öka försäljningen. De flesta av La Poteries 
säljare befinner sig dock i rutan längst ner till höger. 
 
Arfwidson anser att personalen är ett mycket viktigt konkurrensmedel. En person som är glad 
och trevlig i företagets telefonväxel, eller som berättar om företaget på fritiden kan sprida 
både positiva och negativa tankar om företaget. Personalens inställning till företaget kallas för 
företagskultur eller företagsanda. Är denna positiv bidrar personalen medvetet och omedvetet 
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till att stärka företagets image bland kunderna, är den däremot negativ är effekten den 
motsatta.  
 
Enkätundersökningen visade att 40 % av La Poteries kunder tycker att säljarens agerande är 
mycket viktigt vid en hemvisning, medan 14 % tycker att säljarens agerande är mindre viktigt. 
Detta illustreras i figur 11, där det framgår att säljarens agerande således kan generera 
företaget mer intäkter. 
 

Hur viktigt är säljarens agerande 
              vid ett nytt inköp? 

40% 

46% 

14% 
Mycket viktigt

Viktigt

Mindre viktigt

 
 
Figur 11. 
 
Företag kan använda intern marknadsföring för att utveckla och behålla en positiv företags- 
anda. La Poterie försöker att ha kontakt och informera säljarna kontinuerligt genom företagets 
hemsida och genom telefonkontakt.  
 
Lundmark och Söderström beskriver kompetens som en produktionsfaktor som är viktig. I 
denna modell ingår kompetens som en produktionsfaktor. Här beskrivs kompetens som 
”know how”, vilket innebär människors kunskaper, ambitioner och potential. I nuläget och 
framtiden pekar utvecklingen mot att utbildning i arbetet, främst genom personalutbildning, 
kommer att bli ett allt viktigare inslag i de flesta branscher. I dagsläget har La Poterie 
utbildningar med säljarna genom en startmanual, telefonsupport och tips. Här visas hur viktigt 
det är för La Poterie att använda ”know how” för att få affärsidén att fungera och på så sätt 
utöka sin marknadsandel och kundkrets. 
 
Övriga produktionsfaktorer 

 
”Know how” eller kompetens 

Affärsidé 
La Poterie skall i 

Sverige marknadsföra 
direkt- importerad 
bruks- keramik och 
övriga inrednings 
produkter, av hög 

kvalitet, främst från 
Portugal. 

Keramik 
och 

inrednings 
marknaden 

 
Figur 12. Egen konstruktion av Lundmark & Söderströms modell.  
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5.2 LA POTERIES FRAMTIDSANALYS 
 
I denna analys ser vi till La Poteries framtid, och till hur markanden kan påverka företaget. 
 

5.2.1. LA POTERIES POSITIONERING 
 
La Poterie vill positionera sig som unika, både för att de ger en bra service och för att de är 
trovärdiga och seriösa. De vill även uppfattas som ett företag med bra kvalité och unika 
produkter. Att positionera sig innebär att företaget anpassar sin produkt till en marknad och i 
förhållande till konkurrerande produkter. Företagets produkt får en position med hänsyn till 
hur den uppfattas av kunderna. En produkts position är sättet som den uppfattas av kunderna 
eller platsen produkten har i kundernas medvetande gentemot konkurrenterna.  
 
Ries och Trout anser att det enklaste sättet att ta sig in i kundernas medvetande är att vara 
först. Enligt dem finns det tre olika positioneringsstrategier. En av dem är att företag skall 
söka efter nya lediga positioner, dessa skall värderas tillräckligt mycket för att konsumenterna 
skall välja det. Företaget skall genom detta försöka att hitta ett hål i marknaden. La Poterie 
letar alltid efter nya produkter som kan tillfredsställa kunderna. Produkterna skall gärna vara 
unika och fylla de hål som finns på marknaden. 
 
La Poteries senaste produktserie är Quinta Do Gallo som är deras egna njutningssortiment för 
livsnjutare. Till denna serie tillkommer små tips om hur och när produkterna kan användas. 
Kotler anser att positionering av olika produkter kan variera beroende på vilka fördelar 
företaget vill framhäva. Vidare anser han att det viktigt vid positionering att framhäva olika 
tillfällen då produkten kan användas. Företaget kan till exempel framhäva produktens 
egenskaper eller fördelar. Enligt Liljedal handlar positionering om att skilja sig från 
konkurrenterna. Många marknadsförare anser att ett företag enbart skall kommunicera ut en 
fördel mot marknaden och på så sätt utveckla en unique selling position, (USP), exempelvis 
bästa kvalité eller pris. Lennart och Åsa berättar att deras produkter skall vara unika och hålla 
en hög kvalité, och på så sätt skilja ut sig från konkurrenternas produkter. Kotler nämner även 
att det är svårt för företag att skapa ett starkt övertag genom USP. Därför har företag börjat 
fokusera på ett nytt begrepp som kallas, unique emotional selling position (ESP), istället för 
USP. Detta innebär att en produkt har en unik emotionell association. Denna vikt 
framkommer även genom i enkätundersökningen då 92 % svarade att de skulle betala ett 
högre pris om de visste att La Poteries produkter var tillverkade i miljöcertifierande fabriker, 
av personal som hade goda löner och avtal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 - 36 -



La Poterie - En studie ur en marknadssynpunkt om hur ett litet företag kan behålla och rekrytera nya kunder 

5.2.2 LA POTERIES SWOT-ANALYS 
 
I figur 13 visar vi hur La Poteries SWOT-analys skulle kunna se ut. I denna analys har vi 
placerat de variabler som vi anser är La Poteries styrkor, svagheter, hot och möjligheter. 
Arfwidsson anser att för på bästa sätt försöka bedöma förhållandet mellan det egna företaget 
och konkurrenterna kan företaget göra en SWOT-analys.  
 
 

Styrkor: 
• Hög kvalité 
• Miljöcertifierade 

fabriker 
• Unika produkter 
• Unik distributions kanal 

 

Svagheter: 
• Dåligt engagemang 

hos säljarna 
• Läget på butiken 
 

 

Hot: 
• Het marknad 
• Priskrig 
• Många konkurrenter 
• Bristande intresse för 

hemvisningar 

Möjligheter: 
• Miljötrenden 
• Inredningstrenden 

 
Figur 13. Egen konstruktion av SWOT-analysen. 
 
La Poteries styrkor består främst av deras konkurrensfördelar. Produkternas höga kvalité kan 
ses som en styrka då många andra inredningsbutiker främst satsar på att sälja produkterna så 
billigt som möjligt. En annan viktig fördel hos företaget är att produkterna är unika och 
tillverkas i miljö- och i övrigt certifierade fabriker. I dagens samhälle är denna styrka mycket 
viktigt då miljön blir en allt viktigare aspekt vid nya inköp. La Poterie säljer främst sina 
produkter genom hemvisningar och är ensamma om att sälja keramik på det sättet, detta ger 
dem en stor konkurrensfördel och en styrka gentemot andra keramik - och inredningsbutiker, 
som endast säljer sina produkter i butik..  
 
En av La Poteries svagheter är det bristande engagemanget från företagets säljare. En annan 
svaghet är företagets läge på butiken. Denna är placerad utanför centrala Gävle, där andra 
butiker vanligtvis inte är etablerade.  
 
La Poteries hot består främst av den snabbväxande inredningsmarknaden. Konkurrenterna är 
många och de pressar priserna genom att importera produkter från länder där produktions- 
kostnaderna är låga. Ett annat hot är kundernas bristande intresse för hemvisningar. Detta 
framgår genom enkätundersökningen då många kunde tänkta sig att gå på en visning, men 
valde bort visningar om andra alternativ presenterades. 
 
Den snabbväxande inredningsmarknaden kan även ses som en möjlighet då intresset för 
keramik och inredning ständigt ökar. Det finns då utrymme för unika produkter som urskiljer 
sig. En annan möjlighet är den ständiga debatten om klimathot och miljöförstöring, detta 
skapar en stor möjlighet för försäljning av miljövänliga produkter. 
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6. SLUTSATS 
 
 
Slutligen kommer vi att återknyta till uppsatsens syfte och problemformuleringar. Här ger vi 
även kritik till vårt eget genomförande av denna studie. Vidare framförs åtgärder och förslag 
till förbättringar som har framkommit under analysens gång.  Avslutningsvis ger vi förslag till 
vidare forskning. 
 

6.1 SLUTKOMMENTARER  
 
I denna studie hade vi som syfte att undersöka hur företaget La Poterie kan öka sin kundkrets 
och behålla de redan befintliga kunderna, detta genom att se till olika marknadsförings- 
verktyg. Vi anser att vi har nått målet med vår studie genom att vi studerat relevant teori, där 
olika marknadsföringsverktyg noggrant har valts ut. Denna teori har sedan bearbetats 
tillsammans med den information som vi har tagit del av under våra intervjuer med företaget, 
och enkätundersökningarna. En brist som vi ser nu i efterhand är det relativt stora bortfallet i 
enkätundersökningen som var riktad till La Poteries befintliga kunder. Ett alternativ för att 
undvika bortfallet hade varit om vi själva delat ut enkäterna till kunderna, istället för att 
säljarna delade ut dem. Genom detta hade bortfallet kunnat undvikas, dock fanns det ej tid att 
besöka alla säljarna. En annan brist som vi kan se är att vår enkätstudie kunde ha utvidgats till 
andra delar av Gävle, detta för att få ett mer verklighetstroget resultat.  
 
För att nå vårt mål konstruerade vi tre problemfrågor, som vi ansåg hjälpte oss att nå syftet.  
Vi kommer nedan att redovisa våra slutkommentarer kring vårt syfte och problem- 
formuleringar.  

 
• Vilka är La Poteries befintliga kunder, och hur uppfattar de La Poterie? 
• Vilka är La Poteries potentiella kunder? 

 
La Poteries befintliga kunder är främst kvinnor i åldern 31-40. De flesta bor utanför Gävle 
och inhandlar La Poteries produkter ungefär 0-2 gånger per år. Dessa kunder går även på 
andra hemvisningar och tycker att säljarens agerande är mycket viktigt vid ett inköp genom en 
sådan visning. Genom undersökningen framkom det att de flesta kunder uppfattar La Poterie 
som ett bra företag på många sätt. De flesta är nöjda med sortimentet, men de skulle även 
kunna tänka sig att köpa andra produkter som till exempel smycken, om det erbjuds. De flesta 
kunderna känner även till företagets olika produktserier och majoriteten har inte sett någon 
stor brist hos företaget sedan de blev kund. Dock skulle många av kunderna inhandla mer av 
företagets produkter om priset var lägre. Genom enkätundersökningen framkom det även att 
en stor del av företagets kunder inte känner till att produkterna är tillverkade i miljö- och i 
övrigt certifierade fabriker. 
 
La Poteries potentiella kunder är främst kvinnor i åldern 20-40 år, som bor i centrala delen av 
Gävle. De är intresserade av att köpa keramik - och inredningsprodukter och tycker att 
design/utseende är det som motiverar mest vid ett nytt inrednings inköp. Dessa potentiella 
kunder skulle kunna tänka sig att inhandla produkter vid en hemvisning. Dock kände sig 
majoriteten mest bekväm att handla i en butik. De potentiella kunderna kan även tänka sig att 
betala ett högre pris för produkter som de vet är producerade i miljöcertifierade fabriker, med 
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personal som har goda löner och avtal. Majoriteten av dessa kände dock inte till La Poterie 
som företag och varumärke. 

6.2 ÅTGÄRDER OCH FÖRSLAG 
 
Här tänker vi presentera olika åtgärder och förslag till hur företaget La Poterie kan öka sin 
kundkrets, och behålla de redan befintliga kunderna. Därmed vill vi här svara och 
kommentera vår sista problemformulering.  
 

• Med vilka medel kan La Poterie öka sin kundkrets?   
 
Vi anser att det ligger en stor vikt i Albertssons och Lundqvist analys angående konkurrenter. 
Det är viktigt att La Poterie inte har en för snäv bild av sina konkurrenter, utan även ser till de 
konkurrenterna som fyller samma behov. Det visade sig att många av företagets kunder 
besöker andra hemvisningar, därför borde La Poterie försöka urskilja sin visning som något 
unikt. Genom undersökningen såg vi att känslan av köptvång är stor hos kunderna och gör att 
de undviker hemvisning. Där skulle La Poterie kunna urskilja sig från andra visningar genom 
att informera att detta köptvång inte existerar.  
 
Det visade sig även att La Poteries befintliga kunder bor utanför Gävle, här behövs ingen 
reklam utan informationen om företaget sprids från mun till mun. Däremot visade 
undersökningen att de potentiella kunderna bor i centrala Gävle. Därför anser vi att La Poterie 
borde satsa mer på marknadsföring i de centrala delarna, då det genom undersökningen 
framkom att många potentiella kunder inte känner till La Poterie som varumärke. Ett exempel 
på hur företaget kan marknadsföra sig är genom att delta i lokala aktiviteter, såsom 
inredningsmässor och marknader. Här ges ett ypperligt tillfälle att informera om 
hemvisningar, företagets produkter och läget på butiken. Ett annat exempel kan vara att låna 
ut företagets produkter till närliggande restauranger och caféer, för att på så sätt sprida sitt 
varumärke. Detta leder oss in på vad vi anser kan vara La Poteries största problem – läget på 
butiken! Denna ligger utanför de centrala delarna av Gävle, där andra butiker vanligtvis inte 
är etablerade. Till butiken finns dåliga förbindelser för cykel och gång från Gävle city. 
Kunderna måste planera sin resa dit och kan inte bara ”titta in”. Vi skulle vilja se att La 
Poteries butik låg etablerad i de södra delarna av Gävle city, där vi anser att de redan ligger 
butiker med samma målgrupp, men dock inte samma utbud. Genom detta skulle fler 
potentiella kunder upptäcka företaget och på så sätt skapa en mun till mun effekt som ger La 
Poterie fler kunder. Vi är medvetna om svårigheterna med butikens läge då prisskillnaderna är 
stora mellan de geografiska punkterna, men vi tror ändå att detta skulle gynna företaget i 
längden. 
 
En annan brist som vi ser utifrån undersökningen är butikens förvirrande utformning, då den 
både fungerar som kontor och butik. Vissa av kunderna tyckte att detta var förvirrande, då de 
kände att de ”störde” när de besökte butiken. Ett förslag på förbättring kan vara att separera 
kontor och butik för att kunderna skall känna sig mer bekväma att vara där. Det är enligt oss 
även viktigt att butiken går i en helhet, med det menar vi att vi skulle vilja se en mysigare 
atmosfär genom musik och ljusanpassning, och eventuella bjudningar av passade karaktär. Ett 
exempel är att genomföra olika teman på lördagar, då vi anser att de flesta kunder har tid att ta 
sig till butiken.   
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En annan stor brist som vi ser hos La Poterie är deras olika distributionskanaler, då de säljer 
sina produkter genom butik, hemvisningar och webbshop. I dagsläget ser vi det som en 
omöjlighet att satsa fullhjärtat på alla distributionskanaler, då vi anser att butiken och 
webbshopen blir en konkurrent till säljarna vid en hemvisning. Denna konkurrens uppstår 
eftersom att säljarna inte får någon fast månadslön, utan får provision på alla produkter de 
säljer. Detta gör att säljarna inte vill rekommendera butiken eller webbshopen, utan vill att 
kunderna endast skall köpa produkter genom dem. Ett förslag för att reda ut denna omöjlighet 
är att inkludera säljarna i butikens försäljning, genom att till exempel ge säljarna en belöning 
för varje kund de lockar till butiken. Detta tror vi kan leda till en stor kundökning för butiken, 
men ändå inte en kundminskning för hemvisningarna. Därför tror vi att en synergi mellan 
visningarna och butik kan generera både nya kunder och behålla de befintliga. Webbshopen 
anser vi kan fungera mer längre fram då synergin har etablerat sig mer. Nu anser vi att denna 
distributionskanal kan fungera mer som ett komplement som det ej behöver satsas helhjärtat 
på.     
 
Som vi nämnde som en möjlighet i La Poteries SWOT-analys, är den pågående debatten om 
klimathotet och miljöförstöringen. Vi anser att kunderna i dagens samhälle är mer villiga att 
betala ett dyrare pris för en miljöprodukt. Detta ser vi även i enkätundersökningen då 
potentiella kunder kunde tänka sig att betala ett högre pris om de visste att produkterna var 
tillverkade i miljöcertifierade fabriker. Här anser vi att La Poterie skall ta tillfället i akt och 
profilera sig som ett företag med miljövänliga produkter och där personalen har goda avtal 
och löner. Vi anser att de skall utnyttja denna konkurrensfördel som sin ESP, (emotional 
selling position) och på så sätt urskilja sig från liknande företag. Genom detta kan de få ett 
emotionellt band med kunderna och skapa mer långvariga kundrelationer. Det ger dem även 
möjligheten att locka nya kunder med sin nya ”trendiga” ESP. Därför är det viktigt för 
företaget att försöka nå ut med denna konkurrensfördel, till exempel genom säljarna. 
 
Det som kunderna såg som en brist hos La Poterie var att några av deras produkter, som vissa 
kunder samlar på har utgått. Vi anser därför att La Poterie skall se över sin produktportfölj, 
för att se vad kunderna verkligen efterfrågar, och eventuellt designa om de existerande 
serierna till nyare tappning. Detta eftersom vi ser att de potentiella kunderna tycker att 
utseende/design är mycket viktig variabel, men även genom att serien Basico har ökat sin 
försäljning genom de nya ”tuffare” produkterna. Vi vill även poängtera att de nya potentiella 
kunderna befinner sig i åldern mellan 20-40, detta gör det möjligt att satsa på mer tuffare och 
modernare design. Det visade sig även i undersökningen att en alternativ produkt som 
kunderna skulle vilja se är smycken, detta kan La Poterie fundera över om det finns plats för 
en sådan produkt i deras produktportfölj.  
 
En stor svaghet hos La Poterie är det bristande engagemanget hos deras säljare. Det visade sig 
att mer än hälften av kunderna inte kände till att produkterna produceras i miljöcertifierade 
fabriker. En mindre del kände likaså inte till La Poteries olika produktserier. Detta tror vi kan 
bero på bristande information från säljarna. Vi anser att information är ett måste vid en 
hemvisning, för att nå ut med företagets ESP och kännedom om produkterna. Det framgick 
även i enkätundersökningen att kunderna tycker att säljarens agerande är mycket viktigt vid 
ett inköp av en produkt. Därför anser vi att La Poterie behöver arbeta mer med att rekrytera 
nya säljare som har den rätta inställningen till att arbeta genom hemvisningar. Det är viktigt 
att annonsera på lämpliga platser där sådana personer man tror har det rätta intresset finns. 
Personal behöver enligt oss inte bara rekryteras genom de vanliga arbetsmarknadsplatserna, 
utan kan rekryteras på andra lämpliga platser. Ett exempel kan vara caféer med liknade 
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profilering. Där skulle man kunna placera små reklamkort vid kassadisken där kunderna oftast 
står och funderar. Detta ger La Poterie ett ypperligt tillfälle att visa sitt varumärke.  
 
Vi anser även att La Poterie skall försöka hitta tillbaka till sin ursprungliga utbildningsmetod 
för säljarna. Även om de idag inte har lika många säljare så är det inte mindre viktigt att 
utbilda säljarna mer ingående. Det är viktigt att så många säljare som möjligt befinner sig på 
den ”högra” sidan av kompetens/engagemang modellen. För att bibehålla engagemanget från 
säljarna anser vi att La Poterie regelbundet skall följa upp varje säljare genom privata samtal, 
där de går igenom försäljningssiffror och ger feedback på vad som kan förbättras. Ett annat 
stort problem är de säljare som väljer att inte följa La Poteries riktlinjer då det gäller antal 
visningar i månaden. Vissa prioriterar fritid framför arbetet, men får ändå stanna hos 
företaget. Detta anser vi att La Poterie måste åtgärda genom att arbeta hårdare mot de säljare 
som inte följer riktlinjerna. Vi är medvetna om att det är svårt att ”göra sig av” med säljare då 
företaget inte har tillräckligt många i dagsläget. Alternativet är att de först satsar på nya 
säljare innan de kan ”göra sig av” med de gamla.   
 
Det framkom genom enkätundersökningen med de potentiella kunderna att endast en mindre 
del anser att priset är en viktig aspekt vid ett nytt inköp. Ett relativt högt pris har inte någon 
större betydelse. Vidare visade undersökningen att fler befintliga kunder anser att de skulle 
inhandla mer produkter om priset var lägre. Detta visar hur viktigt det är att fokusera på 
kundernas andra köp. Vid det första köpet har inte priset så stor betydelse, men för att öka 
merförsäljningen krävs ett lägre pris. Här skulle La Poterie ha möjlighet att behålla många 
kunder genom att till exempel erbjuda kunderna rabatt vid andra inköpet. 
 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Efter genomförandet av denna studie ser vi en rad olika områden som är mycket intressanta 
att studera vidare. Ett fenomen som vi tycker är intressant är säljarnas bristande engagemang 
för produkterna och företaget. Detta eftersom vi såg en brist hos La Poteries säljare, då de ej 
har det engagemanget som krävs. Eftersom att undersökningen visar att kunderna tycker att 
säljarens agerande är viktigt vid ett nytt inköp, tycker vi att en intressant fortsatt studie skulle 
kunna vara hur ett företag kan motivera och utbilda sina säljare.  
 
En annan studie som skulle kunna genomföras är hur ett företag kan hitta en sund balans 
mellan olika distributionskanaler i ett och samma företag. Detta då vi såg hur svårt det är för 
La Poterie att hitta den rätta balansen. 
 
Slutligen kan vi se en intressant fortsatt studie i varför ett företag förlorar kunder. La Poterie 
förlorade ett stort antal kunder under en kort tid och ägarna har inga fasta belägg till hur och 
varför. 
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BILAGA 1. 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING 1 
Kryssa i ditt svar. Endast ett svar per fråga! 
 
Man  □  Kvinna  □  Ålder…………………… 
 
Vart bor du? (centralt eller utanför city)............................................................................. 
  
 
Har du hört talas om företaget La Poterie? 
 
Ja  □  Nej  □ 
 
Om Ja, hur? (genom vänner, reklam etc)…………………………………………………….. 
 
      
Har du ett intresse av att köpa keramik och inredningsdetaljer? 
 
Ja  □  Nej  □ 
 
 
Vad är viktigast för dig när du köper en ny inredningsprodukt? 
 
Kvalité  □  Pris  □  Utseende/Design  □  

 
Att du är ensam om produkten  □  Miljövänlig produkt  □ 
 
 
Skulle du kunna köpa något på en hemvisning? 
 
Ja  □  Nej  □ 
 
 
Skulle du känna dig bekväm att handla på Internet? 
 
Mycket bekväm  □ Bekväm  □  Mindre bekväm  □ 
  
 
Vilket av följande alternativ skulle du känna dig mest bekväm att handla ifrån? 
 
Internet  □  Butik  □  Hemvisning  □ 
 
Varför?................................................................................................................................... 
 
 
Skulle du kunna betala ett högre pris för en produkt om du visste att produkten var 
tillverkad i en miljöcertifierad fabrik och med personal som har goda avtal och löner? 
 
Ja  □  Nej  □ 
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BILAGA 2.  
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser vårt 3:e år på Civilekonomprogrammet på Högskolan i Gävle. På 
skolan ingår vi i ett projekt och kom på så sätt i kontakt med La Poterie. Vi kommer nu att 
skriva vårt examensarbete åt La Poterie, och vill därför veta hur ni kunder uppfattar företaget. 
Därför ber vi er att fylla i denna enkät.  
 
Som tack för att ni ställer upp, kommer ni att delta i en utlottning om ett presentkort på 500kr 
att handla för på La Poterie. Givetvis är denna utlottning frivillig och vill ni vara anonyma i 
enkäten så går det självklart bra. 
 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING 2 
Kryssa i ditt svar. Endast ett svar per fråga! 
 
Man  □  Kvinna  □  Ålder………. 
 
 
Hur ofta handlar du hos La Poterie? 
  
0-2 ggr/år  □  2-4ggr/år  □  Fler än 4ggr/år  □ 
 
 
Vad skulle göra att du handlade mer av La Poteries produkter? 
 
Bättre leverans  □ Lägre pris   □ Annat sortiment  □ 
 
 
Har du sett någon brist hos La Poterie sen du blev kund? 
 
Ja  □  Nej  □ 

 
Om Ja, varför?.......................................................................................................................... 
 
 
Är du nöjd med La Poteries sortiment? 
 
Ja  □  Nej  □ 

 
Varför?...................................................................................................................................... 
 
 
Skulle du kunna tänka dig köpa något av dessa alternativa produkter från La Poterie? 
  
Kläder  □  Smycken  □  Textiler     □              

 
Annat………………………………………………………………………………………….. 
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Är du medveten om att La Poteries fabriker är miljöklassade och att arbetarna har bra 
löner och avtal? 
 
Ja  □  Nej  □ 
 
 
Hur avgörande är säljarens agerande när du köper en produkt? 
 
Mycket viktigt  □   Viktigt  □  Mindre viktigt  □ 
 
 
Känner du till La Poteries olika produktserier? (Basico, Rococo, Quinta do Gallo och 
Petite ) 
 
Ja   □  Nej  □ 
 
 
Har du varit på andra hemvisningar? 
 
Ja  □  Nej  □ 
 
Om Ja, vad såldes då?................................................................................................................... 
 
 
 
Namn………………………………………               
 
 
Tack för du tog dig tid! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
/ Evelina och Stina 
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BILAGA 3. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 1  
 
Vilket kön har du? 
 
                                                                                     Antal                                Procent 
Man 12 24 %
Kvinna 38 76 %
Totalt 50 100 %
 
 
Hur gammal är du? 
 
                 Män   Kvinnor                 Totalt                     Procent 
-20 1 2 3 6 %
21-30 5 10 15 30 %
31-40 2 9 11 22 %
41-50 2 5 7 14 %
51-60 0 7 7 14 %
61-70 2 5 7 14 %
 
 
Vart bor du?  
 
                                                                       Antal                                       Procent 
Centralt 32 64 %
Utanför City 18 36 %
 
 
Har du ett intresse av att köpa keramik och inredningsdetaljer? 
 
   Antal            Procent 
Ja 35 70 %
Nej 15 30 %
 
 
Har du hört talas om företaget La Poterie? 
 
                                                             Antal                                           Procent 
Ja 23 46 %
Nej 27 54 %
  
Vad är viktigaste för dig när du köper en ny inredningsprodukt? 
 
   Antal          Procent  
Kvalité 10 20 %
Pris                        5 10 %
Utseende/design 23 46 %
Att du är ensam din produkt 4 8 %
Miljövänlig produkt 8 16 %
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Skulle du kunna köpa något på en hemvisning? 
 
                                                         Antal                                              Procent 
Ja 39 78 %
Nej 11 22 %
 
 
Skulle du känna dig bekväm att handla på Internet? 
 
                                                            Antal                                           Procent 
Mycket bekväm 13 26 %
Bekväm 18 36 %
Mindre bekväm 19 38 %
 
 
Vilka av följande alternativ skulle du känna dig mest bekväm att handla ifrån? 
 
                                                                 Antal                                            Procent 
Internet 2 4 %
Butik 46 92 %
Hemvisning 2 4 %
 
Varför?  
 
Butik   Hemvisning  Internet 
Vill känna och se varan 20  Service 1  Att slippa gå i butik 1 
Mer att välja på i butik 2  Mer personligt 1 
Det är en vana 4 
Inget köptvång 8 
Säkerhet och trygghet 6 
 
(Svarade ej på frågan) 6 
 
 
Skulle du kunna betala ett högre pris för en produkt om du visste att produkten var 
tillverkad i miljöcertifierade fabrik och med personal som har goda avtal och löner? 
 
                                                                  Antal                                             Procent 
Ja 46 92 %
Nej 4 8 %
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BILAGA 4. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 2 
 
Vilket kön har du? 
 
   Antal          Procent  
Man  0 0
Kvinna 44 100
 
 
Hur gammal är du? 
 
                 Män   Kvinnor                 Totalt                     Procent 
-20 0 0 0 0 %
21-30 0 6 6 13,5 %
31-40 0 12 12 27 %
41-50 0 5 5 11,5 %
51-60 0 11 11 25 %
61-70 0 5 5 11,5 %
 
 
Hur ofta handlar du hos La Poteie? 
 
   Antal           Procent 
0-2 ggr/år 39 88,5 %
3-4 ggr/år 5 11,5 %
Fler än 4 ggr/år 0 0 %
 
 
Vad skulle göra att du handlar mer av La Poteries produkter? 
 
                                                                   Antal                                          Procent 
Bättre leverans 0 0 %
Lägre pris 40 91 %
Annat sortiment 4 9 %
 
 
Har du sett någon brist hos La Poterie sen du blev kund? 
 
                                                            Antal                                        Procent 
Ja 2 4,5 %
Nej 41 93 %
 
Om Ja, varför? 
De som svarade ja tyckte att La Poterie  har många utgående produkter 
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Är du nöjd med La Poteries sortiment? 
 
                                                                Antal                                       Procent 
Ja 41 93 %
Nej 1 2,5 %
 
 
Skulle du kunna tänka dig att köpa något av dessa alternativa produkter från La 
Poterie? 
 
                                                                  Antal                                              Procent 
Kläder 6 13,5 %
Smycken 24 54,5 %
Textiler 10 23 %
  
 
Är du medveten om La Poteries fabriker är miljöklassade och arbetarna har bra löner 
och avtal? 
 
                                                                    Antal                                        Procent 
Ja 18 41 %
Nej 26 59 %
 
 
Hur avgörande är säljarens agerande när du köper en produkt?  
 
                                                                     Antal                                      Procent 
Mycket viktigt 17 38,5 %
Viktigt 20 45,5 %
Mindre viktigt 6 13,5 %
 
 
Känner du till La Poteries olika produktserier? ( Basico, Rococo, Quinta do Gallo och 
Petite. 
                                                                  Antal                                            Procent 
Ja 35 79,5 %
Nej 9 20,5 %
 
 
Har du varit på andra hemvisningar? 
                                                                     Antal                                          Procent 
Ja 43  
Nej 1  
 
Om Ja, vad såldes då? 
Här följer de olika produkter som La Poteries kunder brukar köpa på andra hemvisningar: 
Plastprodukter, smink, kläder, ljuspartyn, smycken, kryddor, aloevera och sexprodukter.  
(Dessa rangordnas med den mest populära först) 
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BILAGA 5   
 
INTERVJUFRÅGOR TILL ÄGARNA AV LA POTERIE 
 
 
Verksamheten 
 

• Affärsidé 
• Antal anställda  
• Produktsortiment 
• Historik 
• Omsättning  

 
Marknaden 
 

• Vilka är de främsta konkurrenterna? 
• Hur ser marknaden ut idag? 
• Hur såg marknaden ut för 10 år sedan? 

 
Marknadsföring och kunder 
 

• Hur ser eran nuvarande marknadsföring ut? 
• Gör ni några kundundersökningar? 
• Hur många kunder har ni idag? 
• Hur många hade ni förr? 
• Har ni många lojala kunder? 
• Hur arbetar ni med kunder? 

  
Positionering 
 

• Hur tror ni att kunderna uppfattar La Poterie? 
• Hur vill ni att kunderna skall uppfatta La Poterie? 
• Hur försöker ni att differentiera er från konkurrenterna? 
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