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Abstrakt 
 
Homepartyfenomenet uppstod för ca 50 år sedan när det västerländska samhället stod inför en 

stor förändring, kvinnorna skulle lockas ut på arbetsmarkanden. Det blev ett steg till 

förvärvsarbete som var lagom stort och inte alltför skrämmande, varken för de kvinnor som 

skulle börja arbeta, eller för männen som tidigare haft monopol på denna arena.  

      Vi försöker med hjälp av ett social konstruktivistiskt synsätt att visa hur 

homepartyfenomenet bygger sin framgång på föreställningar om vad som anses typiskt 

kvinnligt i vårt samhälle. Att ha detta synsätt innebär alltså att vi betraktar genus, kvinnligt 

och manligt, som något som är socialt eller kulturellt bestämt. Vi har valt att använda oss av 

ett kvalitativt angreppssätt därför att vi vill klargöra ett fenomens karaktär och egenskaper.       

      Vårt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vilken betydelse och funktion 

fenomenet har för kvinnorna som deltar och att söka en förståelse för hur fenomenet 

uppkommit, hur det fungerar och fortlever. För att nå denna förståelse har vi använt oss av 

intervjuer med 10 kvinnor i olika åldrar. Att fenomenet kunnat fortleva är väldigt intressant 

tycker vi, och vi försöker i vår analys visa att det kan ses både som en lyckad 

försäljningsstrategi och som ett tecken på att kvinnors roller trots allt inte ändrats så mycket 

som vi idag vill tro. 
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Inledning 
 
Någonstans i världen hålls ett Tupperware party var 2,5 sekund och med tanke på att 

Tupperware bara är ett av en mängd olika företag som lanserar produkter genom den typ av 

direktförsäljning som homeparty verksamheten tillhör, så kan man bara gissa sig till hur ofta 

ett homeparty äger rum (Eskilsson, 2004). Tupperware och många av de andra 

homepartyföretagen riktar sin verksamhet nästan uteslutande till kvinnor, det är kvinnor som 

är försäljare och produkterna som säljs vänder sig till kvinnor. Detta tycker vi är intressant 

och vår infallsvinkel för uppsatsen kommer därför vara att titta närmare på vilken betydelse 

och funktion homeparty och dess tydliga genusinriktning har för kvinnor. På Dagens Handels 

hemsida (www.dagenshandel.se) kan man även läsa om en undersökning från Direkthandelns 

förening, som är branschorganisationen för företag som sysslar med direkthandel – homeparty 

- i Sverige. Undersökningen visar att branschen har växt med 60% de senaste fem åren 

(www.dagenshandel.se). Vilket vi menar aktualiserar ämnet ytterliggare.    

       Ett homeparty organiseras av en försäljare och som vi nämnt tidigare är denna försäljare 

oftast en kvinna. Hon agerar även som demonstratris och visar upp produkterna i någons hem, 

eller ibland på en arbetsplats. Varje homeparty har därmed en värdinna och det är hon som 

bjuder in sina vänner, grannar eller arbetskamrater, också de kvinnor, för att få en 

demonstration av en försäljare av en speciell produkt. Den som är värdinna belönas oftast med 

en gratisprodukt från homepartyföretaget, ibland grundas även denna produkts värde på 

försäljningssiffrorna från värdinnans party. På homepartyt händer det också att gästerna blir 

tillfrågade både att själva vara värdinnor för nya partyn eller att bli försäljare/demonstratriser.  

      Det är kostnadsfritt att delta och ibland påpekar även försäljaren att det inte finns något 

köptvång av de produkter som visas. Många olika homepartyföretag har en gräns för hur få 

deltagare det får vara på ett party. Om inte den lägsta kvoten uppfylls ställs homepartyt in. 

Något som också blivit till en norm i dessa sammanhang är att det bjuds på något ät och/eller 

drickbart under kvällens gång. För nuförtiden är det just på kvällar som homepartys oftast 

arrangeras eftersom kvinnor precis som män till stor del är förvärvsarbetande. Det har därmed 

skett en förändring sen det hela startade på 50-talet då homepartyn mestadels anordnades på 

dagtid av hemmafruar för andra hemmafruar. 

      Om du som kvinna aldrig varit på ett homeparty där det såldes till exempel smycken, 

smink, ljus eller Tupperware produkter, är chansen att du blir bjuden på ett inom en snar 

framtid mycket stor, tror vi. Om du är man är chansen lika stor att du aldrig varit eller 

någonsin kommer att bli bjuden på ett homeparty.   
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Då vi själva är just kvinnor har vi under de senaste åren flitigt utsatts för inbjudningar till 

olika homepartys, och vi har även börjat fundera mer ingående kring denna företeelse. När vi 

sedan försökte fördjupa oss i fenomenet så stötte vi på hinder, det fanns nämligen inte så 

mycket forskning på området. Då väcktes naturligtvis vår nyfikenhet ännu mer! 

      När vi tog oss an fenomenet så gjorde vi det med ett social konstruktivistiskt synsätt. För 

att beteckna just det socialt och historiskt skapade som feminismens konstruktivistiska 

uppfattning av kön betonar har begreppet genus införts, något som även vi använder oss av i 

uppsatsen. Detta eftersom ordet kön ofta uppfattas som att det snarare betecknar det 

biologiska könet. Att ha detta konstruktivistiska synsätt innebär alltså att vi betraktar genus, 

kvinnligt och manligt, som något som är socialt eller kulturellt bestämt som inte har något 

med vår biologi att göra. Som stöd för det synsättet brukar argument om hur vad som är 

kvinnlig respektive manligt kan ändras mellan generationer och kulturer, mellan tid och rum 

användas. Till exempel var det faktiskt först på 60- talet som kvinnor började använda byxor 

regelbundet, innan det var det kjol eller klänning som gällde, och män kan numera både diska 

och dra en barnvagn utan att deras manlighet ifrågasätts, något som inte var så självklart för 

30 år sen.       

      Vi har valt att göra en sociologisk studie av den betydelse och funktion som 

homepartyfenomenet har för kvinnors sociala samspel och relationer. Valet är motiverat både 

av fenomenets ökande aktualitet och av vår nyfikenhet inför att det inte tillägnats särskilt 

mycket uppmärksamhet och forskning tidigare. Kanske är anledningen till att forskare inte 

ägnat så stor uppmärksamhet till homepartys just för att det är ett kvinnligt fenomen. I vilket 

fall som helst så tycker vi att det är dags att lyfta homeparty som sociologiskt fenomen in på 

forskningsarenan. 
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Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vilken betydelse och funktion som 

homeparty har för kvinnorna som deltar i undersökningen. Samt att söka en förståelse för hur 

fenomenet uppkommit, hur det fungerar och fortlever. Detta eftersom fenomenet, åtminstone 

ur sociologisk synvinkel, sedan tidigare är relativt outforskat. 

 

 

 

Frågeställning 

Vi har valt att i vår uppsats om homeparty undersöka vilken relation de 10 intervjuade 

kvinnorna har till fenomenet.  

• Varför väljer kvinnorna att delta i homepartyfenomenets sociala spel? 

• Hur ser deras sociala relationer ut i samband med fenomenet? 

• På vilket sätt problematiserar konsumtionen deras samvaro? 

 

 

 

Disposition 

Vi har valt att lägga upp vår C-uppsats på följande sätt; Vi börjar med en bakgrund, där vi ger 

en historisk tillbakablick av fenomenet både internationellt och nationellt. Sedan följer våra 

teoretiska utgångspunkter, där vi redogör för de teorier och de sociologiska begrepp som vi 

använder oss av i uppsatsen. Efter det följer ett metodkapitel, där vi förhoppningsvis på ett 

tydligt sätt visar hur vi gått till väga när vi samlat in vårt empiriska material. I nästa kapitel 

presenterar vi vårt empiriska material som vi valt att dela upp i sju underrubriker med olika 

teman. Samma teman går att finna även i det efterföljande analyskapitlet, där vi med hjälp av 

olika teoretiska infallsvinklar gör vår sociologiska tolkning av det material vi samlat in. Dock 

är två underrubriker sammanslagna i analyskapitlet, så här finns bara sex teman att läsa. Efter 

analyskapitlet har vi valt att lägga en sammanfattande avslutning av våra resultat. Sist 

kommer våra reflektioner. Här gör vi en kritisk granskning av det egna arbetet, och ger förslag 

på hur vi kunde ha löst vissa frågor på ett annat sätt.   

 
 
 
 
 



 4

Bakgrund 
Tupperware och plastens förlovade 50-tal 

På Svenska Dagbladets kultursidor gick det år 2004 att läsa om idéhistorikern Lena 

Eskilssons insikt om hur skålar, förvaringsboxar litermått och diskborstar kan ge oss en ökad 

förståelse av sociokulturell, teknisk och ekonomisk utveckling. Eskilsson (2004) beskriver 

hur amerikanen Earl Silas Tupper på 50-talet startade sitt företag i USA med en målmedveten 

strävan. Earl Tupper hade en vision om att uppfinna något som inte bara kunde lösa praktiska 

utan också sociala problem. Han önskade förändra världen genom att tillverka funktionella 

föremål av hög kvalité som konsumerades av seriösa medvetna moderna konsumenter. Men 

produkterna sålde inte så bra, något saknades (Eskilsson, 2004).  

      Det som saknades var Brownie Wise en frånskild, ensamstående mamma från Detroit. 

Eskilsson (2004) skriver vidare att det var Brownie Wise som anlade Tupperwares 

hemförsäljningssystem som byggde på en förståelse av kvinnlig värdinne-, present- och 

populärkultur. Det vinnande konceptet innehöll en kombination av hemlivets trevnad, en 

värdinnas omsorg om sina gäster och en demonstratris charm och skicklighet i att presentera 

produkternas förträffliga form och funktionalitet (Eskilsson, 2004). Wises byggande av 

försäljare och företag var okonventionellt i förhållande till den etablerade manliga stilen, 

menar Eskilsson (2004). Wises framgångsrika sätt att styra företaget kom snart att kallas 

kvinnligt, och hon insåg och förädlade potentialen i de tysta kunskaper som kvinnor förvärvat 

i egenskap av husmor, mamma, maka, värdinna, väninna, syster, dotter och svärdotter. 

Eskilsson (2004) menar att man skulle kunna tro att genom Wises framgångar var den 

kvinnliga makten inom Tupperware styre stor. Men så var inte fallet. Redan 1958 avskedades 

Wise, men hennes försäljningskoncept gjorde man sig dock inte av med, utan det utger 

fortfarande grunden för företagets försäljningsverksamhet. Ett koncept som många företag 

senare tagit efter och utvecklat (Eskilsson, 2004).  

     Till Europa kom Tupperware på 60-talet och det var början på en omfattande globalisering 

av företaget och dess försäljningsteknik (Eskilsson, 2004). Susan Vincent artikel ”Preserving 

Domesticity: Reading Tupperware in Women`s changing Domestic, Social and Economic 

roles” (2003) berättar att Tupperware var en del i trenden att öppna upp den privata sfären för 

marknaden, menar Vincent (2003). Varor och tjänster som tidigare utförts av vänner, släkt 

och familj blev en handelsvara under 60-talet. Vincent (2003) menar att Tupperwares 

produkter och försäljningsformat spelade på kvinnors könsroller för att skapa försäljningskraft 

och kundkrets. De färdigheter som kvinnor utvecklat i egenskap av mamma, syster, make och 



 5

så vidare kom att bli till stor hjälp för dem inom homepartyverksamheten, anser Vincent 

(2003). Den här kompetensen är enligt Tupperware inget man kan lära sig utan det är naturligt 

och normalt, vilket i sin tur gör att det inte behöver kompenseras av företaget (Vincent, 2003).  

Vincent (2003) beskriver hur Tupperware använder sig av den kvinnlighet som sätts i 

samband med hem och hushållsarbete i sin försäljningstaktik. Hon menar vidare att företaget 

anspelar på att kvinnor ”ska” offra sig och sina egna behov för det som familjen behöver – 

som hushållsartiklar, och att detta ska ge henne tillfredställelse för att hon ”gjort sin plikt”.  

      Vincent (2003) berättar att det på 60- och 70-talet väcktes en stor debatt av 

liberalfeministiska populärskrifter om Tupperware och liknande företags roller i samhället. 

Feministerna menade att Tupperware och liknande företag underminerade kvinnors 

möjligheter för självuppfyllelse, genom att glorifiera hemmafrurollen (Vincent, 2003). 

Vincent (2003) menar att trots att kvinnor under de senast 50 åren har börjat förvärvsarbeta, 

så har de ändå inte lämnat huvudansvaret för hushållssysslorna. Tvärt om har dessa obetalda 

arbetsuppgifter förföljt kvinnor in i 2000-talet vilket resulterat i en dubbel press att tjäna 

pengar och att hålla hemmet rent.    

      Vincent (2003) menar vidare att hon i sin studie kan se hur kvinnlig vänskap och 

kvinnliga relationer har gått igenom en förändring de sista 50 åren. Hon säger att på 50-talet 

så delade man kunskap tjänster och varor i en ständigt pågående interaktion mellan kvinnor 

som alla var i samma situation; hemmafruar utan betalt arbete. Man hjälptes åt med barnen 

och även andra saker när det behövdes. Homeparty har gått från att vara på dagtid, då 

kvinnorna ändå var hemma eftersom de var hemmafruar, till att vara på kvällstid, eftersom 

kvinnorna idag förvärvsarbetar, menar Vincent (2003).  Dagens arbetande kvinnor värderar 

andra saker när de talar om vänskap, menar Vincent (2003). Kvinnor idag söker kamratskap 

och emotionellt stöd och den konversation som blir ett resultat av den typen av relationer. 

Plikter vänner emellan som till exempel ekonomiskt stöd, barnpassning och liknande ses idag 

som ett hot mot frivilligheten i de vänskaps relationer som kvinnor har idag, och Vincent 

(2003) menar att det därför sällan förekom i hennes studie. Vincent (2003) menar att de här 

förändringarna i kvinnors relationer går hand i hand med deras förändrade hushålls- 

ekonomiska roller. 

      Vincent (2003) hänvisar i sin forskning till en mer positivt inriktad artikel av Clarke (ref. 

Vincent, 2003) som menar att kvinnor i våra dagar snarare använder homeparty försäljning 

för egen vinnings skull, än att dem blir utnyttjade av företagen. Clarke menar enligt Vincent 

(2003) att homeparty kan ses som feministiskt eftersom det ger kvinnor stöd och en mobilitet 

”uppåt”, och att det ger kvinnorna en möjlighet att organisera tiden de lägger ner på 
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homeparty verksamheten runt den tid som de lägger ner på sina andra ansvarsområden. 

Vincent (2003) ställer sig frågande till detta och undrar hur en bransch som feminister på 60- 

och 70-talet ogillade så kraftigt, nu för tiden inte väcker några starka känslor alls. Hon menar 

att svaret ligger i hur kvinnor relaterar till husliga och ekonomiska områden, hon anser att 

kvinnor idag förväntas ta ett avlönat arbete och inte stanna hemma och ta hand om hus och 

barn. Detta tror Vincent (2003) kan ha lett till att kvinnor tycker sig kunna undvika att ta på 

sig det största ansvaret för hushållssysslorna men hon menar att statistiken visar på det 

motsatta. Kvinnor har fortfarande det största ansvaret för hemmet och barnuppfostran och 

denna dubbla last är krävande (Vincent, 2003). 

     Vincent (2003) drar resonemanget till sin spets när hon säger att homepartyns placering 

mitt emellan den privata och den offentliga sfären kan hjälpa kvinnor som vill ta ett första kliv 

ut i arbetslivet, men den kan också vara en del av en rörelse, som för kvinnor bakåt i den 

privata sfären igen. Alltså snarare, än att komma från ett tillbaka draget liv som hemmafru på 

väg in i arbetslivet, så uppmuntras kvinnor genom homeparty verksamheten att gå från ett 

etablerat arbetsliv till hemmets lugna sfär. 

            

Kvinnors förändrade roll i det Svenska samhället, de senaste 50 åren 

Ahrne & Roman & Franzén (2003) beskriver hur de förändringar som skett i det svenska 

samhället under de senaste 50 åren har varit stora och omfattande. På 50-talet nådde 

hemmafruepoken som inletts på 30-talet sin kulmen och runt om i landet fanns det nästan 1,4 

miljoner hemmafruar – men idag är det mycket ovanligt att kvinnor stannar hemma och aldrig 

kommer ut i arbetslivet (Ahrne mfl, 2003). Ahrne mfl (2003) menar att på 60-talet blev 

bristen på arbetare stor i Sverige, vilket bland annat ledde till att de svenska kvinnorna 

lockades ut på arbetsmarknaden av staten. Gemzöe (2003) lägger till att ensamstående 

kvinnor redan tidigare varit tvungna att försörja sig själva genomförvärvsarbete men att nu 

trädde även de gifta kvinnorna ut i arbetslivet.  

      Ahrne mfl (2003) menar att staten tog till olika åtgärder för att öka förvärvsarbetandet 

bland kvinnor, man införde till exempel deltidtjänster och inrättade daghem. Fram tills nu 

hade äkta makar beskattats tillsammans men 1971 införde socialdemokraterna som då var vid 

makten en individuell beskattning av makar, något som blev ytterligare en drivkraft för 

kvinnor att bli förvärvsarbetare (Ahrne mfl, 2003). Gemzöe (2003) berättar att det 1972 även 

tillsattes en jämställdhets kommitté och hon menar att hela 70-talet kan kännetecknas som en 

period då feminister arbetar för att få till stånd en lagstiftning om jämställdhet. Lagen om 
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jämställdhet, mot könsdiskriminering i arbetslivet (JÄMO) träder sedan efter mycket arbete i 

kraft år 1980. 

      Även Ahrne mfl (2003) menar att det var inte bara ekonomiska påtryckningar som 

utgjorde grunden för hur kvinnors liv och arbete förändrades under den här perioden. Det 

ideologiska klimatet förändrades också och redan under 60-talet fördes en livlig debatt om 

mäns och kvinnors samhälleliga roller. Kraven på ”kvinnlig frigörelse” växte och mot slutet 

av decenniet sågs förvärvsarbete som en grundläggande förutsättning för att uppnå detta 

menar Ahrne mfl (2003). Gemzöe (2003) beskriver hur feministiska grupper som till exempel 

Grupp 8, Kvinnoligan i Lund och Grupp 222 bildas för att bland annat påverka politiker att 

arbeta med jämställdhet. De olika grupperingarna och feministiska inriktningarna hade olika 

sätt att bedriva sin verksamhet på, Grupp 8 ordnade till exempel möten mellan lågavlönade 

kvinnor, varuhusens högsta chefer och fackliga representanter. De var också starkt engagerade 

i abortfrågan och talade för fria preventivmedel (Gemzöe, 2003). Gemzöe (2003) berättar 

även om Kvinnoligan i Lund som bildades av aktiva studenter som hade sina rötter till vänster 

inom politiken. De arbetade med medvetandehöjning, som syftade till att kvinnor i små 

diskussionsgrupper skulle kunna höja sitt medvetande om sin egen situation (Gemzöe, 2003). 

Gemzöe (2003) menar att Kvinnoligan i Lund önskade att detta skulle öka kvinnors 

självförtroende och hjälpa dem att komma ur den förväntade bilden av kvinnlighet. De var 

alltså många olika grenar av feminism som kämpade för och med kvinnofrågan på olika sätt 

under 60 och 70-talen, men alla förenades under en tro på arbete som en del av lösningen på 

problemet enligt Ahrne mfl (2003).  

      Som ett resultat av alla dessa förändringar sjönk antalet hemmafruar i Sverige drastiskt på 

bara några decennier, menar Ahrne mfl (2003). 1985 var antalet nere i knappa 200 000. Idag 

förvärvsarbetar kvinnor i nästan lika hög utsträckning som män, endast 2% är hemarbetande, 

menar dem. 

     Männen har under samma historiska period visserligen ökat sitt deltagande i 

hushållsarbete, men förändringarna i deras beteende och handlingar är inte av samma 

omfattning som kvinnornas enligt Ahrne mfl (2003). Det är fortfarande kvinnor som tar det 

största ansvaret för hem och familj, samtidigt som de erövrat sin roll som förvärvsarbetande 

individer (Ahrne mfl, 2003). Kvinnors frihet och rätt att bestämma över sig själva och sin 

egen kropp tas av många unga svenskar idag som given, menar Gemzöe (2003). Det glöms 

lätt bort hur ung denna självklarhet är, rätten till fri abort har vi haft i drygt 25 år, P-pillret i 40 

år och politisk rösträtt i 80 år (Gemzöe, 2003). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Ahrne & Roman & Franzén; Social konstruktivistiskt synsätt  

Ahrne och Roman och Franzén (2003) menat att klassbegreppet används inom sociologin för 

att sammanfatta större gruppers tillgångar, resurser och handlingsmöjligheter. Men de säger 

även att vilket kön en individ tillhör är en viktig pusselbit i hur hans eller hennes handlingar 

och livschanser formas. 

      Denna segregering och hierarkisering av könen brukar kallas för könsmaktordning eller 

genusssystem, menar Ahrne mfl (2003). Modellen ser ut så att kvinnor och män intar olika 

positioner i samhället och att de kvinnliga positionerna alltid underordnas de manliga.        

      Att ha detta synsätt innebär menar Ahrne mfl (2003) att man betraktar genus, kvinnligt 

och manligt, som något som är socialt eller kulturellt bestämt som inte har något med vår 

biologi att göra. Som stöd för det synsättet brukar argument om hur vad som är kvinnlig 

respektive manligt kan ändras mellan generationer och kulturer, mellan tid och rum användas 

(Ahrne mfl, 2003).       

      Den motsatta uppfattningen, att könsuppdelningen skulle ha ”naturliga” orsaker är dock 

inte ovanlig. Ahrne mfl (2003) hävdar att man då tror att den på ett eller annat sätt är en följd 

av mäns och kvinnors biologiska skillnader - hur våra kroppar skiljer sig åt. Ahrne mfl (2003) 

anser dock att det finns gott om antropologiska och historiska studier som visar att 

könsuppdelningen inte är en naturgiven process, bland annat genom att det som betraktas som 

”kvinnojobb” eller ”mansjobb” inom en kultur eller tid inte stämmer överens med 

föreställningarna om det samma, i en annan (Ahrne mfl, 2003). 

 

Bauman; Konsumtion 

Bauman (2000) menar att dagens konsument inte främst drivs av girighet efter att tillägna sig 

och äga saker. Det är inte samlandet av en materiell rikedom, som är det viktigaste för 

konsumenten utan det är framförallt upphetsningen över en ny och oöverträffad sensation som 

söks. Konsumenter samlar först och främst på sensationer; de samlar på föremål bara i en 

sekundär och avsedd betydelse, menar Bauman (2000). Det ligger mycket nöje i att 

genomleva en erfarenhet som man inte visste fanns, och en god konsument är en 

nöjesälskande äventyrare.  

      Bauman (2000) menar även att löftet och förhoppningen om tillfredställelse föregår det 

behov vars tillfredställelse utlovas, vilket innebär att det traditionella förhållandet mellan 

behoven och tillfredställelsen av har kastats om.  
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Bauman (2000) beskriver hur konsumenterna aldrig bör få tillåtelse att vila, detta för att öka 

deras konsumtionsförmåga. Konsumenterna måste ständigt hållas vakna och på alerten, 

konstant exponeras för nya frestelser och således förbli i ett tillstånd av en aldrig sviktande 

upphetsning (Bauman, 2000).  

      För att konsumtionsmarknaden ska kunna lyckas att förföra sina kunder krävs det att 

konsumenterna vill bli förförda menar Bauman (2000). I ett riktigt fungerande 

konsumtionssamhälle strävar konsumenterna aktivt efter att bli förförda menar han. 

Konsumenterna lever från frestelse till frestelse och letar ständigt efter nya ”läckerbitar” att 

svälja, varje ny frestelse eller läckerbit är ny, annorlunda och mer uppseendeväckande än den 

som var innan beskriver Bauman (2000). 

       Att handla på det här sättet är ett tvång, ett måste idag menar Bauman (2000), men han 

säger att detta tvång ofta är förklädd som fri vilja. Konsumenterna uppfattar vid varje besök 

på en marknad, att det är dem som har kontroll. Det är de själva som dömer, kritiserar och 

väljer. Men Bauman (2000) menar att det är marknaden som väljer ut människor som 

konsumenter och därigenom avlägger deras frihet att kunna ignorerar dess lockelser på ett 

party.    

      Trots att dagens människor, bland annat tackvare sin roll som konsumenter är ”valens 

mästare” så finns det ändå saker som vi inte kan välja menar Bauman (2000). Ett exempel på 

en sådan sak är vilket samhälle vi föds in i. Detta gör att vi alla befinner oss på en resa menar 

Bauman (2000), vare sig vi gillar det eller inte. Bauman (2000) säger vidare att alla kan önska 

sig att bli en konsument, men att alla inte kan bli konsumenter. Människor kan alltid hoppas 

menar Bauman (2000), ett hopp som kan vara grundat på goda utsikter eller vara fåfängt. Vi 

är alla dömda till ett liv av val, men alla har inte medlen att bli väljare. Bauman (2000) menar 

att det som skiljer människor på samhällets topp och botten åt, är deras grad av rörlighet deras 

frihet att kunna välja. Bauman (2000) drar resonemanget till sin spets och talar om en global 

rörlighet, en global elit som lever i tiden oberoende av rummet och som reser frivilligt med 

stort nöje. Den här globala eliten benämner Bauman (2000), som turister. Turisternas motsats 

är vagabonderna som tvingas till en lokal bundenhet, dem kan inte resa för nöjes skull utan 

endast om nöden kräver, ofta i smyg, illegalt som flyktingar.  

      Bauman (2000) menar att både turisten, vagabonden är konsumenter men att vagabonden 

är en defekt konsument. Vagabonden har inte råd med det sofistikerade val som konsumenten 

förväntas kunna ta del av. De har begränsade potentialer och resurser som gör deras position i 

samhället osäker (Bauman, 2000).  
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Connell; Manligheter 

Connell (1996) menar att maskulinitet konstrueras i vardagslivet, och det finns stora 

skillnader mellan olika maskuliniteter. Dessa olika maskuliniteter utvecklas och förändras 

hela tiden sida vid sida med konventioner och vanor. Connell (1996) ger exempel på olika 

maskuliniteter så som idrottsmaskulinitet, arbetarklassmaskulinitet som konstrueras på 

verkstadsgolvet, tjänstemannamaskulinitet som till exempel symboliseras av kostymen, en 

symbol för manlighet som inte är en accepterad inom arbetarklassen.  

 

Eskilsson; Kvinnligt styre 

Eskilsson (2003) beskriver hur Wise byggde företag och försäljare inom Tupperware 

koncernen på ett sätt som var ovanligt i förhållande till den upprättade manliga stilen när det 

gällde säljteknik. Wises mycket framgångsrika sätt att styra företaget tidigt ansågs kvinnligt, 

menar Eskilsson (2003). Dels omgav hon sig själv med många av de kvinnliga attribut som 

ansågs typiskt kvinnliga, dels insåg och förädlade hon potentialen i de tysta kunskaper och 

den intuition som kvinnor uppnått i egenskap av husmor, maka, syster och svärdotter 

(Eskilsson, 2003). 

 

 

Gemzö; Genus, genussystem och manlig överordning 

Gemzöe (2003) berättar att feminismens har en konstruktivistisk uppfattning av kön och 

begreppet genus har införts för att beteckna och betona det socialt och historiskt skapade. 

Gemzöe menar att ordet kön, som ju redan fanns i svenskan, hade sedan tidigare en annan 

betydelse. Det uppfattades snarare som en beteckning för det biologiska könet, säger hon.  

Simone de Beauvoirs klassiska verk heter: Det andra könet, och syftar verkligen på 

konstruktionen av kvinnligheten som en motsats av manlighet. Kvinnan är det andra – den 

som inte är människa/man(Gemzöe, 2003). Det som är manligt värderas högst, det manliga är 

normen i vårt patriarkala samhälle menar Gemzöe (2003). Hon skriver vidare att hierarkin 

mellan könen går att finna överallt i vårt samhälle, i politik, ekonomi och familjesfär. 

       I traditionellt politiskt tänkande delas samhället ofta upp i vad som kallas den offentliga 

och den privata sfären enligt Gemzöe (2003). Arbetsliv, samt politik, och rättssystem är 

sammansvetsat med den offentliga sfären. I den privata sfären pågår reproduktion, det vill 

säga hemarbete, barnomhändertagande, sexuallitet, med mera säger hon. Men begreppsparet 

offentligt/privat har även kritiserats och vidareutvecklats av den socialistiska 

radikalfeminismen menar Gemzöe (2003) som ett försök att förena en analys av det som sker i 
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både offentliga och privata sammanhang. Kritiken som de socialistiska radikalfeministerna 

levererar går ut på att en uppdelning inte motsvarar hur det ser ut i praktiken. Arbete och 

politik pågår också i den privata sfären menar de, och samhällets sätt att se på sexualitet och 

känsloliv kommer i uttryck i den offentliga sfären (Gemzöe, 2003). Gemzöe (2003) skriver att 

denna uppdelning i offentligt och privat faktiskt kan ses som ett av många sätt att upprätthålla 

ett avstånd mellan kvinnor och män.  

      En annan viktig poäng i modern feminism menar Gemzöe (2003) är att hierarkin mellan 

könen hela tiden underbyggs av våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Detta yttrar sig menar Gemzöe (2003) bland annat i arbetslivet där arbetsdelningen mellan 

könen styrks och ibland motiveras av föreställningar om att kvinnor och män har olika 

karaktär och egenskaper. Kvinnor antas bland annat vara omvårdande, känslosamma, mjuka 

och relationsinriktade medan män i högre grad antas ha egenskaper som självständighet, 

målmedvetenhet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga beslut (Gemzöe, 2003).  

      Gemzöe (2003) menar att det är lätt att se att skillnaden mellan dessa uppsättningar av 

egenskaper motsvarar förmodade skillnader mellan de aktivitetssfärer som traditionellt 

förknippas med kvinnor respektive män. För den som är ansvarig för hemmets och familjens 

sfär, eller för omsorg i det offentliga, kommer omvårdande egenskaper och ett sinne för 

relationer och känslor väl till pass, menar hon. Självständighet, målmedvetenhet och förmåga 

att fatta förnuftsstyrda beslut är egenskaper som efterfrågas i arbetslivet - särskilt hos chefer - 

och dessa är karakteristiska för det som vi kallar för manligt. Män står alltså för förnuft och 

logik, medan kvinnan står för kropp och hälsa. De här kulturella föreställningarna om manligt 

och kvinnligt bidrar till att upprätthålla en viss maktordning mellan könen eftersom kvinnors 

arbeten är lägre betalda än mäns (Gemzöe, 2003).  

      Det här sättet att tänka kring kvinnligt och manligt är ju inte någon svensk uppfinning, 

menar Gemzöe (2003). Det är ett system som fungerar som en grundbult i västerländskt 

tänkande överhuvudtaget. Gemzöe (2003) säger att detta hierarkiska genussystem även formar 

vårt inre psykiska liv – våra drömmar, förhoppningar och begär – och ser på så sätt till att vårt 

inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska sammanhang. Våra idéer om kön vävs 

samman med andra idéer säger Gemzöe (2003). Vi skapar kvinnligt och manligt utifrån ett 

tänkande i motsatser. Kvinnligt måste alltid förstås i relation till manligt. Kvinnor är det som 

män inte är, och män är det som kvinnor inte är – så skapas skillnaden. 
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Weber; Rationalitet    

Weber (ref. Ritzer, 2003) visar hur en liten grupp (kalvinisterna) kan påverka den ekonomiska 

och tekniska utvecklingen. Kalvinismen bygger på att ett visst antal människor är utvalda att 

komma till himmelen, men vilka dessa utvalda personer är vet man inte. Denna osäkerhet 

menar Weber (ref. Ritzer, 2003) skapar oro och stress, och gör att människor börjar leta efter 

tecken på att det skulle kunna vara just dem som är dem utvalda. Denna jakt på tecken har 

sedan enligt Weber (ref. Ritzer, 2003) utvecklats till den rationella jakten på framgång och 

pengar som vår västerländska kapitalism bygger på. Kapitalisterna kom sedan att sätta 

normerna i det framväxande industrikapitalistiska samhället, normer som kom att prägla hela 

samhällskulturen. Weber menar alltså att den protestantiska etiken har ett släktskap med den 

kapitalistiska andan (Ritzer, 2003). 

      Weber (ref. Ritzer, 2003) beskriver rationalisering som en praktisk tillämpning av 

kunskap för att uppnå ett visst mål, ett målstyrt handlande. Socialt handlande och framförallt 

målstyrt handlande påverkar den sociala strukturen; när stora grupper av människor kräver 

samma sak påverkar det den sociala strukturen, menar Weber (ref. Ritzer, 2003). 

Rationaliseringen hänger vidare mycket ihop med vetenskapen och teknologin och där med 

också arbetsdelningen, menar Weber (ref. Ritzer, 2003). Weber (ref. Ritzer, 2003) delar in 

rationaliteten i fyra grupper: Praktisk rationalitet, Teoretisk rationalitet, Formell rationalitet 

och Substantionell rationalitet. Substantionell rationalitet styrs av värderingar, inom ramarna 

för de kulturella värderingarna som ett samhälle (Ritzer, 2003). Om det t ex är rationellt att 

begrava ett spjut innan man går ut och jagar i en viss stam så gör man det, i en annan stam 

utför invånarna kanske en annan ritual. 
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Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie, därför att vi vill klargöra ett fenomens karaktär och 

egenskaper. Vi söker alltså grundläggande efter förståelse kring homepartyfenomenets 

betydelse och mening. I vårt fall kommer det att handla både om vilken betydelse och 

funktion fenomenet har för kvinnorna som deltar och att söka en förståelse för hur fenomenet 

uppkommit, hur det fungerar och fortlever.  

      För att få svar på dessa frågor har vi valt att använda oss av intervjuer med 10 stycken 

kvinnor i varierande åldrar, från 20 till drygt 60 år. Valet av metod är grundat på att den ger 

kvinnorna en möjlighet att själva uttrycka sina egna erfarenheter. Eftersom vi inte vill ha reda 

på hur ofta något sker eller hur vanligt det är så har vi valt bort möjligheten med kvantitativ 

metod i detta projekt. Då vi ville finna en förståelse av individers upplevda situationer såg vi 

det kvalitativa angreppssättet som självklart, speciellt eftersom en C-uppsats är begränsad i 

både omfattning och disponerad tid och då varje kvinnas upplevelser är unika. 

      Vi har ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att vi tror att genus är socialt 

skapat och att barn redan från en tidig ålder skolas in i sina könsroller. 

      Vi började vårt arbete med att göra en litteraturstudie för att få ”kött på benen” och för att 

se vad det skrivits tidigare om ämnet. Det visade sig finnas relativt lite information om 

homepartyn vilket bara gjorde oss mer intresserade. Efter en databassökning hittade vi två 

artiklar baserade på tidigare forskning som vi valt att använda oss av i vår uppsats, främst som 

jämförelsematerial i förhållande till våra egna insamlade data. 

       I likhet med Widerberg (2002) har vi inte individen som utgångspunkt, utan själva 

upplevelsen av homeparty fenomenet, hur det gestaltar sig för kvinnor idag. Det känns viktigt 

för oss att inte försöka peka ut enskilda personer, vilket vi informerade intervjupersonerna om 

och vi hoppas att detta skapade en trygghet hos båda parter, vi hade ju inget intresse i att 

snoka i deras privatliv. Därför kommer naturligtvis inte heller några namn att nämnas i 

uppsatsen.  

       

Förförståelse  

Kvale (1997) menar att man med förförståelse syftar till att vi som människor inte uppfattar 

verkligheten endast genom våra sinnen, det vi ser, hör, tänker och tycker utan att våra 

sinnesintryck även innehåller en stor del tolkning. Förförståelsen påverkas också i hög grad av 

våra värderingar. Den är ett resultat av att vi har socialiserats in i ett visst samhälle och gör att 

vi uppfattar verkligheten på ett sätt som överensstämmer med den kultur vi har (Kvale, 1997). 
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Som vi nämnde ovan har vi båda varit deltagare på homepartys innan den här uppsatsen ens 

var påtänkt. Detta har naturligtvis bidragit till att skapa en förförståelse om det fenomen som 

vi nu undersökt. Dessutom har de olika studier som vi läst om ämnet och de hemsidor från 

olika organisationer som vi tagit del av bidragit till att skapa den bild som vi hade av 

fenomenet innan själva intervjuandet tog fart. Det vi trodde oss veta om homepartys var för 

det första att det är en typiskt kvinnlig företeelse. Vi hade också en tanke om att kvinnor 

besökte homeparyt mest för det trevliga umgängets skull, lite som en syjunta eller ett kafferep 

med shopping inkluderat. Våra egna erfarenheter från att själva ha besökt homepartys på vår 

fritid hade dessutom gett oss en bild av att det många gånger kan vara svårt att låta bli att köpa 

de produkter som är till försäljning. Dessa stereotypa bilder av homepartyupplevelsen ville vi 

sedan undersöka närmare i uppsatsen. På så sätt blev vår förförståelse också en del av den 

grund som vår intervjuguide vilar på. 

      Vidare beskriver Kvale (1997) hur en historisk kontext, som i vårt fall, kan hjälpa 

forskaren att sätta in saker i sitt rätta sammanhang. Kvale (1997) hävdar att om forskaren tar 

hänsyn till kontexten kan hon få en bättre och djupare förståelse för handlingen. I vår uppsats 

har vi lagt stor vikt vid att sätta oss in i kvinnors sociala och ekonomiska utveckling under de 

sista 50 åren för att få en kontext som kan skapa en djupare förståelse för hur homepartyn har 

kunnat växa till den stora rörelse de nu är. 

 

Intervjuguide  

När vi bestämt oss för intervju som metod så satte vi igång att utarbeta en intervjuguide. 

Enligt Widerberg (2002) är det viktigt att i detta moment vara noggrann och undvika att ta 

med frågor bara för att de ”bör” vara med enligt traditionen. Istället menar hon att ska man 

koncentrera sig på frågor som ringar in ens valda tema och inte fastna i irrelevanta ämnen. Vi 

försökte verkligen ta till oss detta och koncentrera oss på frågor om kvinnornas upplevelser av 

homeparty situationen. Vår intervjuguide är uppbyggd kring tre teman: sociala relationer, 

konsumtion och genusfrågor, baserat på den förförståelse som vi nämnt ovan. Vi har endast 

tre bakgrunds variabler: ålder, civilstånd och yrke. Detta för att som Widerberg (2002) 

beskriver utesluta oväsentligheter. Dock var kanske dessa för få. Något som vi diskuterar 

närmare i reflektionskapitlet. 

 

För och nackdelar med intervju som metod 

Vårt kvalitativa angreppssätt siktar på att komma så nära den sociala verkligheten som 

möjligt, och ett bra exempel på kvalitativ metod är intervjuer (Kvale, 1997). Vi har valt 
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intervju som metod för att få mer djupgående information och ökad förståelse för 

intervjupersonernas situation. Vi vill också få kunskap om deras känslor, tankar och åsikter 

och har därför uteslutit enkäter och andra typer av frågeformulär samt observationer.                     

      Forskaren ska styra studien så lite som möjligt, menar Kvale, och vara öppen för det som 

framkommer under forskningsprocessen. För att få intervjupersoners personliga uppfattning 

av det aktuella forskningsområdet som vi har valt, så har vi försökt att genomföra inte alltför 

strukturerade intervjuer.    

       Kvale (1997) menar att det finns tre olika typer av forskningsintervjuer: strukturerad 

intervju, semistrukturerad och ostrukturerad intervju och av dessa har vi valt att använda oss 

av den semistrukturerade intervjumetoden. Kvale (1997) påstår att det är olika typer av 

kunskap man söker vid de tre forskningsintervjuerna, därför kan man inte säga att den ena 

metoden är bättre än den andra, de används bara till olika saker och ändamål. Den 

semistrukturerade intervjun tillåter intervjupersonerna att tala mer utförligt om det ämne och 

tema som intervjuaren tar upp samt att han har förmågan att utveckla sina egna idéer och 

tankar. Betoningen ligger på att den intervjuade har öppna svar och möjlighet till att utveckla 

sina synpunkter. Forskaren är inte intresserad av fakta utan av ett visst perspektiv om hur just 

den här personen uppfattar det forskaren frågar om. Den information forskaren får fram går 

inte att kontrollera men det är inte det han är ute efter, målet är att få en inblick i 

intervjupersonens synsätt och uppfattning. 

      Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer där vi först bjöd intervjupersonerna att tala 

fritt om sina erfarenheter från homepartyn. Samtidigt hade vi en utarbetad intervjuguide med 

förslag på frågor som var relevanta och anpassningsbara gällande form och ordningsföljd 

framför oss. Gott om utrymme lämnades även för att följa upp svaren genom att till exempel 

ställa följdfrågor.  

      Kvale (1997) påstår att fördelar med intervju är att metoden är speciellt lämpad för att få 

fram djupgående och detaljerad data. Svarsfrekvensen blir ofta högre än andra metoder 

eftersom intervjuer för det mesta är avtalade i förväg och inbokade vid en passande tidpunkt 

och lämplig plats och genom detta garanteras en ganska hög svarsfrekvens (Kvale, 1997). 

Vidare menar Kvale (1997) att intervjuer antagligen är den mest flexibla metoden för 

insamling av data, eftersom de möjliggör en undersökningsinriktning som utvecklas och 

förändras under arbetets gång. Detta innebär att justeringar kan göras under själva intervjun 

något som vi tycker är väldigt bra. Flera frågor på vår intervjuguide har från början kommit 

till under någon intervju, och visat sig så intressanta att vi valt att även i fortsättningen ta upp 

dem med våra informanter. På det sättet har vår intervjuguide fått tillägg under projektets 
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gång, vart efter intervjuerna genomförts. Kvale (1997) betonar även att oklarheter kan lätt 

klaras upp, vid direkt kontakt, genom att ställa följdfrågor och på så sätt kan data granskas 

med tanke på reliabilitet och relevans under tiden som de samlas in, det vill säga god validitet.  

Även Denscombe (2000) menar att intervju som metod ger informanterna möjlighet att 

utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter och plocka ut vad de anser vara de väsentliga 

faktorerna. Forskaren får värdefulla insikter som grundar sig på ”nyckelpersonernas” 

kunskaper.   

      Tyvärr har intervjuer också en baksida som kan få konsekvenser för forskningen. 

Känslomässigt instabila intervjupersoner kan försöka göra en forskningsintervju till en 

personlighetsterapi eftersom de mer eller mindre medvetet söker professionell hjälp. Man bör 

under planeringen av intervjun ta hänsyn till möjligheten att en intervjusituation kan komma 

att likna en terapeutisk relation så det är viktigt att se till att intervjun inte gynnar en relation 

som detta. Om intervjuundersökningen innehåller känsliga frågor och ämnen kan man till 

exempel ordna så att en terapeut finns till hands för att ta hand om de personliga problem som 

kan dyka upp. Detta hade vi dock inte så stora problem med, vi tror att det kan bero på att vårt 

valda ämne är ganska lättsamt och att de allra flesta av kvinnorna hade positiva erfarenheter 

att berätta om. 

    Ytterliggare en nackdel när det gäller intervjuer är att det finns ett riskmoment i form av att 

man aldrig kan vara riktigt säker på att det man kommer fram till i intervjun är sanningen. 

Vad människor säger att dem gör, föredrar och tänker kan inte med automatik antas reflektera 

sanningen (Denscombe, 2000).  

    Denscombe menar vidare att det nästan är omöjligt att uppnå god reliabilitet det vill säga att 

någon annan ska kunna genomföra undersökningen på samma sätt och då få fram samma 

resultat. Det är så mycket som kan påverka i intervjusituationer vilket gör det omöjligt att 

återskapa dem. Intervjuarens och kontextens inflytande innebär att det är svårt att 

åstadkomma objektivitet. De insamlade data är i viss utsträckning unika på grund av de 

speciella individer som ställer upp. Detta har i sin tur en dålig effekt på tillförlitligheten. 

Bandspelare kan hämma informationen eftersom den kan ha en negativ inverkan.  

 
Val av intervjupersoner och plats för intervjuerna 

Widerberg (2002) menar att det ofta uppstår komplikationer när man ska välja ut och finna 

lämpliga arbetsplatser eller intervjupersoner, och att det sällan blir som forskaren har tänkt 

sig. Vi hade i det här uppsatsarbetet en väldig tur, då det visade sig att det fanns åtskilliga 

kvinnor med erfarenheter av homepartyn runt om i vår bekantskapskrets.  Vi ville ha en 
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variation i ålder på våra informanter för att i analysen kunna upptäcka eventuella skillnader 

eller likheter mellan kvinnorna. Till slut fick vi en uppdelning som ser ut såhär: 2 stycken 

kvinnor i 20-års åldern, 4 stycken kvinnor runt 30 år, 3 stycken kvinnor mellan 40-50 år och 

en kvinna strax över 60 år. Däremot fick vi ingen variation gällande etnicitet utan alla 

kvinnorna hade svensk bakgrund svenska kvinnor. Varierade etnicitet var inte heller vårt mål, 

men det har kommit att formats till en fundering under uppsatsens gång. 

        Vidare ville vi själva inte vara två personer som intervjuade samtidigt, trots att det hade 

känts bra och tryggt för oss. Vi har istället valt att genomföra våra intervjuer en och en i vår 

strävan att försöka skapa ett hemtrevligt samtal och undvika en ”två mot en” känsla i 

intervjusituationen, utan en mer jämspelt dialog. Intervjuerna genomfördes i 

intervjupersonernas hemmiljö då vi menar att det erbjuder intervjupersonerna en trygg och 

avslappnade omgivning, vi övervägde mer neutrala platser som ett café och även till exempel 

arbetsplatser men ansåg dem inte lämpliga. Ett café är för stökigt menar vi och på en 

arbetsplats finns också risken att till exempel en arbetskamrat som varit på samma homeparty 

som intervjupersonen skulle höra samtalet. Även Widerberg (2002) menar att genomföra 

intervjun på intervjupersonens arbetsplats kan innebära ett stressmoment efter som andra kan 

se och höra vad som sägs och därmed bli nyfikna samtidigt som intervjupersonen kan få svårt 

att koppla bort arbetet..  

      Nackdelen med att utföra intervjuerna i kvinnornas hem kan vara störande moment i form 

av telefon som ringer, familjemedlemmar som vill fråga saker eller helt enkelt är nyfikna på 

samtalet. Kvale (1997) hävdar också att samtidigt som det är bra för intervjupersonen att 

intervjuas i sin hemmiljö där hon känner sig bekväm, så får hon inte känna sig för hemtam. 

Då kan det upplevas att det är hon som har överhanden. Detta tycker vi dock inte utgör någon 

större fara för vår undersökning, om intervjupersonen skulle gå ifrån intervjusituationen och 

känna att hon ”styrt” den helt så tror vi inte att det skulle skada vår analys på ett 

överhängande sätt. 

              

Könsrelationer 

Widerberg (2002) skriver att i delar av deras undersökning, var forskningsrelationen även en 

könsrelation. Vid deras intervjuer med lärare var båda parter kvinnor. Widerberg (2002) 

menar att detta kan ha bidragit till att de etablerade en närhet och en relation till varandra just 

därför att de båda var kvinnor och att de därför hade lättare att förstå varandra - eftersom det 

är det som förväntas kvinnor emellan. Dessutom var inte lärarnas värld helt främmande för 

Widerberg (2002) och hennes kollega. De har själva gått i skolan och har barn som går i 
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skolan. Därtill var lärarna vana att tala om sitt arbete inför andra genom bland annat 

föräldramöten och så vidare. 

      Alla dessa aspekter anser vi viktiga att ta hänsyn till och reflektera över även i vårt 

projekt. Vi var precis som Widerberg enbart kvinnor under intervjusituationen och 

homepartyn är inte helt främmande för oss då vi själva har besökt minst ett party var som 

vanliga gäster innan den här uppsatsen startade. Vanan att tala om sig själva eller inför andra 

människor var dock väldigt varierande bland kvinnorna. Vi tror att under vissa delar av 

intervjusituationen kan könsrelationen ha påverkat resultatet. Vi kommer att återkomma till 

detta i reflektionerna kring uppsatsen. 

 

Etisk hållning 

Inom allt vetenskapligt arbete är det viktigt att forskaren gör klart för sig de etiska 

konsekvenserna av sitt arbete. Forskaren måste själv försvara sitt arbete ur ett etiskt 

perspektiv och måste ha de etiska riktlinjerna i åtanke (Kvale, 1997).  

      För det första menar vi att deltagarna ska ha rätt till anonymitet, och att de ska informeras 

om detta redan vid den första kontakten med oss forskare. Kvale (1997) säger att på samma 

sätt som det inte skrivs ut vilka personer som ingår i ett enkäturval bör forskaren inte heller 

utelämna sina intervjupersoner. Forskaren måste ha fått deltagarnas medgivande att använda 

deras utsagor för den undersökning som ska göras menar Kvale (1997), detta kallas för 

informerat samtycke. Deltagarna har också rätt till information om undersökningens generella 

syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig ur när som helst. 

      I samband med rapportskrivandet är det lämpligt att ge intervjupersonerna fingerade namn 

eller annan identifikation. Vi har valt att hålla intervjupersonerna helt namnlösa, detta 

eftersom vi anser att 10 olika namn och personer blir svåra att hålla levande i minnet för en 

läsare. Istället anger vi ibland kvinnornas ungefärliga ålder som en markör på vem som har 

beskrivit vad.  

 

Tolkning av kvinnornas berättelser 

Eftersom vi under intervjuerna uppmanar kvinnorna att berätta om sina erfarenheter så får vi i 

vår hand berättelser som är färgade av deras åsikter och upplevelser - deras tolkning av 

verkligheten. Vår empiri ger en verklighet filtrerad genom intervjupersonernas ögon. När vi 

sedan ger oss in i att tolka dessa intervjuer så tolkar vi deras tolkningar av en upplevd 

situation. Vi kan bara hoppas att vår tolkning berikar ytterliggare och ger en extra dimension 

till deras berättelser. Genom tolkning kan man komma fram till förståelse för människors liv i 
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konkreta situationer. Tack vare våra olika teman, våra olika delar, upplever vi att vi har 

lyckats få en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser. Variationen på intervjupersoner i 

form av ålder och sysselsättning, har också den bidragit till ökad förståelse för en mer 

komplex bild av helheten. Det har flera gånger under vår undersökning hänt att vi fått revidera 

vår förförståelse angående fenomenet i takt med att vi fått höra fler och fler kvinnors 

berättelser. Alla dessa saker har bidragit till den som Kvale (1997) betecknar som den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln betecknar förhållandet mellan helhet och 

del, mellan det vi ska tolka och det sammanhang som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka 

och vår egen förförståelse. Förförståelsen vi hade har vi beskrivit tidigare i detta kapitel och 

den gick kort ut på att vi hade en föreställning om homeparty som ett fenomen i stil med ett 

kafferep där kvinnor träffades för det sociala umgängets skull. Där försäljning av varor är en 

extra krydda som gör kvinnornas samvaro mer komplex. 
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Presentation av vårt material 
/…/”Är det produkten eller vem som bjudit dig som väger tyngst? 

-En mix av båda,  är det en tråkig produkt men ett roligt gäng skulle jag inte tacka nej, men 

är det tvärt om så vet jag inte om utfallet skulle bli det samma.” 

 

De intervjuade kvinnorna har tillsammans varit på en mängd olika sorters homeparty, 

Tupperware, smink, klädes, smycke, städ, duk, ljus, keramik och sexleksaker för att nämn 

några. Med undantag för två stycken kvinnor så beskriver alla våra intervjupersoner 

homepartys som något mer eller mindre positivt och vissa har även själva ordnat homeparty 

för sina vänner. Gemensamt på alla partyn som kvinnorna berättar om, är att det bjuds på 

något ät och drickbart och att det kommer en demonstratris/försäljare till värdinnans hem och 

visar upp sina produkter. Kvinnorna erbjuds att gå runt och titta, prova, smaka, lukta och 

känna på produkterna medan de bestämmer sig för om/vad de ska handla. Det finns ofta också 

en gräns för hur få deltagare det får vara på ett party. 

      Kvinnorna i vår studie berättar om homepartyn som en typiskt kvinnlig företeelse som 

bygger på alla de attribut som vi idag anser vara kvinnliga. Produkterna riktar sig till kvinnor, 

de som deltar på homepartys är kvinnor och de som är demonstratriser och försäljare är också 

alla kvinnor. Kvinnorna menar att hela iden bygger på kvinnors förmåga att socialisera och 

knyta nya kontakter. Försäljningskonceptet tar alltså tillvara på den potential som kvinnorna 

förvärvat i egenskap av att vara ansvarig för hushållet, mamma, maka, väninna, syster och 

dotter. Flera av dem menar också att den här typen av tillställningar och försäljningar inte 

”passar” män och att de därför sällan träffar på män i dessa sammanhang. De har 

överhuvudtaget svårt att tänka sig några produkter som skulle lämpa sig för hemförsäljning 

med män som målgrupp. 

     När kvinnorna berättar om sina erfarenheter från homepartyn utkristalliserar sig sju olika 

teman om homeparty fenomenet.  

• Som en anledning att ”fly fältet.” 

• För att träffa andra, fika och ha trevligt. 

• Homeparty - en typisk kvinnlig företeelse? 

• Homeparty - ett typiskt omanligt fenomen? 

• Att handla: För min egen skull- eller andras? 

• Vem som har bjudit; en samvetsfråga. 

• Ett glas vin istället för kaffe och kaka. 
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Som en anledning att ”fly fältet” 

En tänkvärd sak som kvinnorna talar om är att de vid vissa tillfällen i livet sett homepartys ur 

ytterliggare ett perspektiv, nämligen som ett sätt att komma hemifrån. Att använda homeparty 

som en anledning att ”fly fältet” beskrivs först och främst av kvinnorna i 40-50 års åldern när 

de pratar om perioden i deras liv, då barnen var små och de tog ut föräldraledighet. 

”Det har nog berott lite grann på vilken tid det har handlat om i mitt liv, när jag var yngre 

och barnen var små då handlade det nog mycket om att man tyckte o vad trevligt att komma 

hemifrån och att göra något socialt och träffa andra, på tiden då man i alla fall inte jobba 

utan man var mammaledig.”   

      Ett par av kvinnorna i 40-50 års åldern, uppger också att dem under småbarns perioden 

hade ett större behov av att handla saker till hushållet, vilket gjorde dem mer mottagliga för 

till exempel Tupperware produkter.  

”Ja, det är också en sån sak /…/ i början, när man blev bjuden på ett Tupperware party så 

gick man för att man tyckte det var kul och barnen var små kanske och man skulle bygga sitt 

hem.../” 

      En pensionerad kvinna upplever också homeparty som ett sätt att komma hemifrån. Hon 

betonar speciellt chansen att få träffa gamla vänner och bekanta som hon tappat kontakten 

med. Hon menar att om hon träffat dem på stan eller i affären skulle varken hon eller dom haft 

tid att prata på samma sätt som de får på ett homeparty.  

”Jag tyckte det var trevligt, trevligt att komma ut ett tag, och komma hemifrån ett tag kanske i 

första hand och träffa många vänner som man kanske inte har sett på många, många år, man 

säger - O hej e det du!? Och man börjar fråga då - Hur mår du?- Kommer du ihåg då? Och 

vad gör du nu?/…/  Mycket trevligt är det! Och automatiskt så pratar man med folk som man 

annars inte pratar med, om jag till exempel träffar dem ute på gatan så säger man hej.  Men 

är man är på ett party så blir det i alla fall, oh vad tycker du om den eller man kommer så 

nära inpå varandra på något sätt, man blir mycket mer bekanta när man är på ett party.” 

      Hon säger också att hon som alltid går hemma på dagarna ser det som en chans att bryta 

vardagens rutiner, detta eftersom den typen av homepartyn ofta äger rum på vardagskvällar. 

Det kan vara vilken dag i veckan som helst, måndag till torsdag men sällan helger. 

”Man lever upp, kommer bort från vardagen, känner lust, och man får lust för att handla 

också.”  
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För att träffa andra, fika och ha trevligt 

Den här rubriken behandlar den sociala samvaron mellan kvinnor på homeparty. Många av 

kvinnorna upplever homepartys som någonting positivt och roligt. De säger att produkten 

kommer i andra hand och att den sociala samvaron är det viktigaste. Att fika, prata och prova 

produkterna tillsammans är saker som upplevs mycket positivt av de flesta kvinnorna.        

      Kvinnorna själva skiljer vid vissa tillfällen på konsumtionsdelen och samvarodelen av 

homeparty verksamheten. 

”Det är trevligt att träffa folk, man dricker kaffe och te tillsammans och fikar och umgås, en 

social bit helt enkelt. Det är roligt att se vad som finns och träffa människor och prata med 

andra människor, jag menar partyt är ju en del, men den sociala verksamheten är ju en helt 

annan del i det hela.” 

      Kvinnorna uppger också att det är stor skillnad mellan olika sorters homepartyn. 

Tupperware party och städ artiklar är bland flertalet av kvinnorna inte lika populärt som 

smink och smycken. De produkterna upplevs som ”tråkiga”, dyra och onödiga. 

”Jag har aldrig känt något negativt i situationen på smyckepartyn, däremot kan jag säga att 

jag känt det på Tupperware partyn när jag gick på det. Det är inte samma stämning, inte alls 

samma glädje och positiva människor, så känner jag i varje fall, som det är på ett 

smyckeparty där alla vill göra sin fina och fräcka och man hittar någon sjal och alla skrattar, 

det är mer tungt på ett Tupperware party. Men om man då säger på sminkparty så är det ju 

också väldigt glatt och positivt och alla är glada.” 

      Att träffas och göra saker tillsammans som man vanligtvis inte gör, beskriver också flera 

av kvinnorna som spännande och roligt. Vid sminkpartyn händer det till exempel att 

kvinnorna erbjuds hjälp med sminkning och tips av demonstratrisen medan de andra 

deltagarna tittar på. Detta upplever många av kvinnorna som roligt, även att själva få prova de 

olika produkterna ger en extra krydda till partyt och en förstärkt samhörighetskänsla. 

”Mmm, sedan har jag varit på många sminkpartyn, som faktiska är väldigt roligt, det bästa på 

dem partyna är ju om man får prova på och alla sitter och gör det samtidigt för då blir det 

oftast mycket skratt och trams.” 

Även smyckepartyn verkar upplevas som lättsamma och trevliga av kvinnorna som varit 

deltagare på ett sådant party. 

”Där vid spegeln frågar man ju vännerna, vad tycker du, klär jag i det? Ska jag ha det eller 

ska jag ha något annat. Å man springer ju hela tiden och plockar och lägger, plockar och 

lägger. Innan man liksom bestämmer sig. Sedan på alla partyn är ju det stora att alla blir 

bjudna på kaffe och fika, och det känns ju, det är ju jätte mysigt! När alla springer u i köket 
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och plockar till sig sin fika och man sitter och pratar. Och det är ju en del i det hela, det höjer 

det, absolut!”  

      Just att det bjuds på något ät och drickbart verkar vara något som väver samman alla slags 

partyn och som dessutom ses som en höjdpunkt under kvällen. 

”Jag tror att inte så många hade kommit om det bara var för smyckena utan med fikat tror 

jag att det lockar fler. Jag tror att man går för att träffa andra vänner och man sitter och 

pratar ihop och fikar, sånt som man inte gör annars.” 

   

Homeparty - en typisk kvinnlig företeelse? 

En kvinna runt 30 är övertygad om sin sak: 

”Självklart så är det en kvinnlig grej. Dels är utbudet mer inriktat på kvinnor och sen är vi 

mer shopping benägna. Visst att det finns killar som gillar att shoppa men när det gäller 

homepartyn så är dom nog ganska så få.” 

Många av kvinnorna uppger att de tycker att homepartys är en typiskt kvinnlig företeelse och 

att det grundar sig i de produkter som är till försäljning. De menar att män inte är så 

intresserade av smycken och Tupperwares hushållsprodukter och att detta gör att homepartys 

blir till en kvinnlig sak. 

”Ah, det är absolut kvinnligt, definitivt /.../ Alla tycker att det är kul med någonting nytt och 

man vill vara fin till jul och man vill vara fin till våren och så vidare. Det är typiskt kvinnligt 

och det är typiskt amerikanskt för det är där det kommer ifrån det är en ja, typisk kvinnlig bit 

definitivt.”  

Även en annan kvinna funderar över historien bakom homepartys och över hur det började en 

gång på 50-talet i Amerika med ”plasburkar” och andra hushållsartiklar som riktade sig till 

hemmafruar. Denna bakgrund tror den här kvinnan gör att det är svårt att bryta ett väl 

etablerat fenomen och hon jämför homepartys med blå och rosa barnkläder till pojkar 

respektive flickor och hon tror att homepartyverksamheten gått i samma könsstereotypa fälla.  

      Kvinnorna berättar vidare att de anser att det ligger i kvinnors sociala verksamhet att 

knyta nya kontakter. Flera av kvinnorna menar att det i deras familjer är dom själva som står 

för det sociala att träffa nytt folk och göra nya bekantskaper. En av kvinnorna uttrycker sig på 

detta sätt: 

”/…/Fast vi lever på 2000-talet nu så är det ju faktiskt så att det är kvinnorna som står för 

den här biten.” 
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Homeparty - ett omanligt fenomen?  

”Jag tror att män vill nog bara ha allt som vanligt, inte behöva anstränga sig och behöva 

träffa massa nya människor utan bara ha det gött hemma.” 

      En av de yngre kvinnorna resonerar såhär om vad hon anser är typiskt manligt på det 

sociala planet. 

”/…/Dem håller sig nog till fotboll och en kall öl när det gäller att umgås. Kvinnor är nog 

mer intresserade av att träffa nytt folk och göra något skoj utöver det vanliga, än vad män är, 

vi tycker nog det är roligt att göra något annorlunda en kväll än att bara komma hem laga 

mat titta på en film eller något”. 

Även en av de äldre kvinnorna ger en liknande bild när hon beskriver hur hennes man 

förhåller sig till nya sociala verksamheter. Kvinnan menar att hennes man ”känner att han har 

så det räcker”, han är nöjd med de bekanta som han har och de han träffar genom sitt arbete.  

      En annan av kvinnorna menar att män har lättare att träffas utan något speciellt skäl 

”7…/Jag tror att de lättare kan träffas utan att ha något skäl att träffas, vi ska spela kort eller 

vi ska se en fotbollsmatch, och jag kan tänka att det är samma sak. Man har något gemensamt 

intresse som gör att man söker sig tillsammans. Det är nog mer onaturligt för män att ha 

något sånt party.”  

     Även en annan kvinna ger uttryck för att det skulle vara opassande i männens värld att gå 

på homepartyn, det skulle ses som ”fjolligt” i andra mäns ögon menar hon. Ytterliggare en 

kvinna håller med om att det nog av många män ses som ”omanligt” och hon lägger till att en 

annan stor anledning till att det väldigt sällan förekommer män på homepartys är att de helt 

enkelt inte blir inbjudna. En av kvinnorna ger ännu en ny vinkling till varför man så sällan ser 

män på dessa tillställningar. 

”Det är kvinnan där hemma som skulle se det negativt och inte positiv på om mannen hade 

sagt att nu ska jag gå på ett homeparty.” 

En annan kvinna håller med: 

”/…/ Jag tror att i det fallet skulle kvinnan som är där hemma säga, jaha varför ska du gå på 

en sån grej? ” 

      En lite äldre kvinna menar att hennes erfarenhet av män säger henne att dem inte handlar 

mer än dem behöver, något som hon menar inte heller gör dem särskilt lämpade för 

homepartverksamhet. 

” De köper mer saker som de verkligen behöver, inte saker som dom kanske kommer att 

använda /.../ Så han hade ju varit väldigt, väldigt svårflörtad det kan jag säga. Dom hade inte 

kunnat locka honom till att köpa någonting.” 
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Några av kvinnorna har varit med om att män har deltagit på homeparty. Kvinnorna är 

överens om att männen inte direkt passar in i miljön och att de oftast varit där för att de blivit 

skickade av frun eller blivit ”tvingade”.  

”Ja, en gång faktiskt på ett smyckes party och där man trodde att frun skulle komma men hon 

skickade mannen och så lite typiskt här de är inte svenskar, svenskar hade aldrig gjort det jag 

är helt övertygad om det, men dom kommer från USA och har väl ett annat tankesätt och 

annan religion jag vet inte om det har med det att göra, men han kom.” 

Ytterligare en kvinna har erfarenheter av ett homeparty där män deltagit.  

”På det min syster och jag höll i var både min pappa, make och systers make med, i och för 

sig lite tvingade men ändå lite nyfikna också tror jag. Det var kul, speciellt som försäljaren 

som är trebarnsmor och har sålt plastburkar och dylikt länge, kläckte ur sig att ”jag har 

aldrig haft någon man förr”. 

Kvinnan säger dock att hon inte tror att männen närvaro gjorde någon större skillnad 

egentligen, för homepartyt i stort. En av de yngre kvinnorna håller med och tror inte att det 

skulle spela någon roll om män skulle vara närvarande, bara det hade varit okej för dem själva 

och att dem trivts så hade det nog gått bra.  

      Men en av kvinnorna som har varit med på ett homeparty där man blandade män och 

kvinnor och hennes erfarenheter säger att försäljningen ökade på grund av männen. Hon tror, 

tvärt emot vad de andra kvinnorna är överrens om, att män är gladare än kvinnor för att 

handla; 

”/…/En trevlig demonstratris som står där framme med glimten i ögat kan hon övertyga de 

flesta karlar, att det är någonting dom behöver där hemma eller frun behöver.” 

Och hon fortsätter: 

”/…/ Jag tror nog att annars skulle nog en man föredra en klok, käck säljande kvinna som 

står där och övertygar honom. Men dessutom tror jag att kvinnor hade köpt mer om det varit 

män som varit demonstratriser. Kvinnor blir på bättre humör så fort det kommer in en man 

/…/” 

      Många av kvinnorna har svårt att föreställa sig någon produkt som skulle fungera att sälja 

på ett homeparty för män. En kvinna påpekar också att saker som säljs på homepartyn inte får 

vara för stora, utan de måste gå lätt att transportera hem för deltagarna. 

”/…/Det skulle i så fall vara speciella, man säger sportkillar, som då.” 

En kvinna tänker såhär: 

”Jag tror att ska man göra så ska det nog vara väldigt speciellt, då ska man ha ett whiskey 

party eller nåt i den stilen.”  
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Ett tredje förslag kommer från en kvinna i 30-års åldern: 

”Sätter man upp ett party där man säljer verktyg eller muttrar så kanske även männen vill gå 

på homeparty.” 

 

 Handla för min egen skull - eller andras? 

Alla kvinnorna är överens om att det finns en press att köpa produkter men hur man upplever 

den är högst personligt. Vissa av kvinnorna menar att det är typiskt för Tupperware partyn att 

demonstratrisen utövar påtryckningar på deltagarna, medan en annan av kvinnorna tyckte 

precis tvärt om. 

”På Tupperware känner jag sällan press, på de jag varit på säger de oftast att det inte är 

något köptvång alls – skönt när det poängteras!”  

     Två av de lite äldre kvinnorna upplever inte att det är värdinnan eller demonstratrisen som 

utövar någon press på deltagarna, men de beskriver istället att de sätter en viss press på sig 

själva. En av kvinnorna i 50-60 års åldern berättar: 

”Alltså det finns ju ingen press från den som har det eller den som är värdinnan för det, men 

det är ju en egen press som man sätter på sig själv, har man gått dit så borde man ju köpa 

något, men de utövar ju det inte dem som har det.” 

Den andra kvinnan i samma ålder beskriver att det är hon själv och de övriga deltagarna på 

partyt som påverkar henne att handla. Hon menar att om hon inte hade haft folk runt omkring 

sig på partyt som hela tiden kommenterade och uppmuntrade henne, så hade hon inte köpt 

hälften av de smycken som hon har handlat. Hon tycker dock att det är hon själv som sätter 

gränsen för hur stor summa som hon handlar för. 

”/…/Men jag känner ingen press att jag måste handla så och så mycket för att komma upp i 

en viss summa, utan jag köper det som jag tycker om och då andra också tycker att det var 

snyggt på mig.”  

      En av de yngsta kvinnorna menar att om de andra deltagarna handlar så vill hon också 

göra det, hon tycker att det blir roligare om alla ”går in för det”. Hon säger även att om ingen 

handlade så skulle hon ha köpt produkter bara för att vara snäll mot värdinnan som ordnat 

partyt. Vidare beskriver samma kvinna att hon tycker att det är okej att inte handla något på 

ett party, men att det finns en risk att både hon själv och de andra närvarande upplever den 

som inte handlar som snål. 

”/…/ Jag tycker att det är okej att inte handla, men det känns lite dumt om man inte gör det 

om alla andra i gruppen gör det. Visst är det ok, men man vill inte känna sig snål. Men är 

man flera som inte vill handla är det nog lättare att avstå från att köpa. Då är man fler som 
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backar upp beslutet att inte handla och då blir man inte lika utsatt som snål från de andra 

som har handlat. Utan då är man flera på en sida.” 

      De flesta av kvinnorna ville inte kännas vid att förhållandet de hade till värdinnan 

påverkade hur mycket de handlade för. Men en av de yngre kvinnorna menar att om 

försäljaren var en bekant till henne, så skulle det möjligtvis kunna påverka hur hon handlade.      

En av de äldre kvinnorna har varit på homeparty hos sin dotter vid ett flertal tillfällen, och har 

på detta sätt börjat bli bekant med försäljaren. Det har då uppstått en ny situation där hon 

upplever att försäljaren peppar henne lite extra, för att hon ska handla både för sin egen och 

för sin dotters skull. Kvinnan menar också att trots att hon inte vill det, så skapas det då 

skuldkänslor hos henne.  

”/…/Man känner ju så att, jo jag är ju ändå mor till värdinnan, och det gör ju att man får lite 

dåligt samvete om jag inte handlar, fast jag vet om att min dotter inte skulle bli besviken på 

mig.” 

      En kvinna i 30 års åldern som varit på ett sexparty upplever också att det skapas 

skuldkänslor som har en anknytning till just försäljaren i samband med hompartys. Detta gör 

att hon känner sig tvingad att handla: 

”Jag tror att man känner ett tvång att man måste köpa för att det är synd om den stackars 

försäljaren om hon bara får stå demonstrera en massa saker utan att sälja /…/ så dels för den 

stackars försäljaren och dels för att den som har partyt får saker ju mer dom andra handlar.” 

Ytterligare en kvinna håller med henne och menar att det ”är synd om den stackars 

försäljaren” men hon säger samtidigt att dessa skuldkänslor ändå inte alltid får henne att 

handla, utan det bestämmer hon själv. 

  

Vem som har bjudit; en samvetsfråga 

Den första punkten handlar om vem som bjudit intervjupersonerna till sitt homeparty. 

Kvinnorna berättar att vem det är som har bjudit dem spelar roll när de överväger om de ska 

medverka på ett party eller inte. De berättar vidare om olika anledningar så som att de känner 

sig tvingade för att de känner personen, gentjänster för tidigare deltagande och så vidare. 

”Dels tvingad kan man ju känna sig ibland, om någon har kommit till mig och så, så känner 

man ju sig skyldig att komma tillbaka.” 

En av kvinnorna har varit på ett homeparty med sexprodukter och säger att hon enbart gick dit 

för att hon blev övertalad av grannfrun, som var värdinna för tillställningen. Om inte 

intervjupersonen kom på homepartyt som hennes granne anordnat skulle inte kvoten för 

minsta möjliga antal deltagare uppfyllas och partyt skulle bli inställt. Kvinnan berättar att hon 
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kände att hela ansvaret för att homepartyt skulle bli av låg på hennes axlar och såg det som ett 

tvång att gå dit. 

”Först så tackade jag nej, men eftersom det inte skulle bli något party om inte jag kom så 

ställde jag upp. Jag blev väl tvingad och fick dåligt samvete när de sa att det inte blev något 

/…/.” 

      Flera av kvinnorna vittnar om att den som bjudit dem väger tyngre än själva produkten 

som ska visas upp och säljas. Produkten är inte lika viktig som att ställa upp för sin väninna.  

”Ja, det är ju lite samvetsfråga så att säga, när man väljer vad som väger tyngst men det är 

ju faktiskt den som bjuder som gör väldigt, väldigt mycket.” 

En annan kvinna säger: 

”Jag kan tänka mig att jag skulle gå på party, för mina vänners skull. Och sen om det är en 

rolig produkt så är det ett plus i kanten.” 

En av kvinnorna berättar hur olika vänskaps relationer erbjuder olika mått av skuldkänslor 

och krav: 

” Om en väninnans väninna bjuder så känner jag mig inte så tvingad att gå, men om det är en 

nära väninna känner man ju mer dåligt samvete. För jag känner så att, väninnans väninna 

känner inte mig och hon bryr sig inte om jag inte kommer, hon kan vara utan mig då. Hon 

saknar ju inte mig utan hon säger ju bara till sin väninna då att ta nu med dig någon väninna. 

Så det är inte personligt på samma vis.” 

      En av kvinnorna berättar också att ju trevligare inbjudan är till exempel personligt 

hemskickad, desto större är chansen att hon går på homepartyt. En lapp på anslagstavlan i 

personalrummet är inte lika lockande som ett handskrivet brev. 

En annan anledning att kvinnorna tackar ”ja” till en inbjudan att gå på homeparty är 

naturligtvis att de varit på ett eller flera partyn tidigare och då haft väldigt trevligt och kul, 

vilket lockar dem att prova igen. 

 

Ett glas vin istället för kaffe och kaka 

Två av de intervjuade kvinnorna är i 20 års åldern och de har en lite annan syn på 

homepartyn, den här punkten berör deras upplevelser. För det första är de här två kvinnorna 

mer bekanta med så kallade sexpartyn än de andra intervjupersonerna och de upplever även 

homeparty mer som just ett party, en fest. De här kvinnorna har också båda kommit i kontakt 

med sexpartyn ordnade av deras närmsta väninnor i form av förfester. Dessa homepartys har 

ofta enligt de båda kvinnorna inte lika många deltagare och tack vare att det bjuds på drinkar 

och vin istället för kaffe och kaka, är det ofta en uppsluppen, glad och festlig stämning. 
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Kvinnorna berättar vidare att dessa partyn oftast äger rum på helger vilket också bidrar till en 

mer festlig stämning. De tror att tack vare att gruppen är mindre och att de övriga deltagarna 

varit i ungefär samma ålder så är det lättare för dem att vara sig själva och släppa loss. Något 

som de menar behövs med tanke på produkterna som säljs.  

”Stämningen är något lättare, tycker jag. Säljaren demonstrerar produkter på ett mer 

ingående sätt, alla sitter ner och tittar, lyssnar och skrattar. Det brukar oftast finnas med ett 

eller två glas vin på dessa partyn vilket gör hela partyt något roligare, tycker jag. I och med 

att man nog oftast gör detta med sina vänner snarare än med sin mamma och hennes 

väninnor så kan man vara sig själv mer/.../När man är med vänner som man känner tar man 

sig mer tid att titta på saker och diskutera annars så tittar man snabbt sen går man, för att 

man inte känner sig bekväm i situationen.” 

De båda kvinnorna berättar att de haft roligt på de sexpartyn som de varit på och att de 

förknippar det med nöje. 

”Japp, det är absolut, självklart förknippat med nöje och glädje. Hade det varit tråkigt hade 

jag aldrig gjort om det. Får gärna vara en fredagskväll med lite vin så allt blir lite roligare. 

Jag tycker att det är en perfekt start på en förfest.” 
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Analys och tolkning 
Ahrne & Roman & Franzén (2003) menar att svenska kvinnors liv har förändrats dramatiskt 

de sista 50-åren. Förutsättningar för kvinnor att vara självständiga och oberoende har idag 

blivit mycket bättre tack vare både politiska reformer och den ideologiska diskussion som 

förts sen den stora hemmafruepoken som nådde sin kulmen under 1950- talet (Ahrne & 

Roman & Franzén, 2003). 

     Att kvinnofrågor lyfts upp i ljuset och diskuterats öppet på många olika nivåer i samhället 

har varit en stark orsak till att en förändring faktiskt varit genomförbar tror vi. Vi menar att 

det är viktigt för samhällets utveckling att kvinnor själva får en möjlighet att öppna sina 

sinnen och att ta till sig nya tankesätt, eftersom vi tror att det kan ta lång tid att ändra 

människors sätt att tänka. Politiska reformer är bra och de behövs, anser vi, men för att göra 

genomgripande förändringar i människors vardagsliv krävs att folket själva inser sin position 

och i detta fall sin roll i genussystemet.  

      Det som vi upptäcker under våra samtal med kvinnorna är att när försäljningen bryter sitt 

vanliga mönster och flyttar in i våra hem och vardagsrum ändrar den sin form. Den blir mer 

”kvinnlig”.  Vi försöker sedan visa på hur den här femininiteten i verksamheten attraherar 

kvinnor, men får motsatt effekt på män. Vi försöker även bena ut det komplicerade 

förhållandet som konsumtionsinslaget i homepartyverksamheten ger, vad som påverkar 

kvinnorna och varför de handlar.  

      Upplägget i analysen är nästan detsamma som när vi presenterade vårt material, detta för 

att det ska bli så lätt som möjligt att följa en röd tråd i texten. Den enda skillnaden är att vi har 

slagit ihop punkterna: Homeparty - en typisk kvinnlig företeelse och Homeparty - ett typiskt 

omanligt fenomen. De här båda avsnitten återfinns nu under rubriken: Homeparty – en typiskt 

kvinnlig och därmed omanlig företeelse, detta på grund av att avsnitten var så tätt 

sammankopplade. Vi upptäckte tidigt i analysarbetet att en åtskillnad mellan de båda 

rubrikerna bara resulterade i en onödigt rörig och spretigt text. 

• Som en anledning att ”fly fältet”    

• För att träffa andra, fika och ha trevligt - möten i den privata sfären  

• Homeparty – en typiskt kvinnlig och därmed omanlig företeelse  

• Handla: För min egen skull- eller andras?    

• Vem som har bjudit; en fråga om samvete och pliktkänsla  

• Ett glas vin istället för kaffe och kaka, en historisk förändring 
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Som en anledning att ”fly fältet” 

I vår studie träffar vi bland annat på tre kvinnor som är i medelåldern och har vuxna barn. 

Dessa kvinnor berättar för oss att de använde homepartys som ett sätt att komma hemifrån när 

barnen var små. De här kvinnorna var alla föräldralediga med sina barn under 1980-talet, en 

period då det fortfarande var mycket ovanligt att män var hemma med sina barn - trots att 

delad föräldrapenning infördes av den socialdemokratiska regeringen redan 1974 (Gemzöe, 

2003). Detta kan ses som ett exempel, menar vi, på att bara för att en politisk reform är 

genomförd så betyder inte det att förändringen i människors vardagsliv genast blir påtaglig. 

Tvärt om kände de kvinnor vi intervjuat fortfarande ett starkt ansvar för hus och hem och det 

var självklart för dem att vara hemma med sina barn under den tid som de var små. Kvinnorna 

beskriver i intervjun hur de under småbarnsperioden var mottagligare för till exempel 

Tupperware produkter, något som de inte är lika intresserade av nuförtiden, eftersom de då: 

”/…/skulle bygga sitt hem.../” 

Vilket också tyder på menar vi att de kände huvudansvaret för hemmet. Männen skötte sin del 

av genusavtalet och kvinnorna sin. Männen arbetade och tjänade pengar medan kvinnorna var 

hemma och tog hand om barnen, samtidigt försåg de hemmet med allt det som behövs när 

man nyss har bildat familj. Vincent (2003) skriver att Tupperware anspelar på den kvinnlighet 

som sätts i samband med hem och hushållsarbete. Hon menar vidare att produkten och sättet 

den säljs på uppmuntrar kvinnor att ”offra” sig och sina egna behov för det som familjen 

behöver – som hushållsartiklar, och att detta ska ge henne tillfredställelse för att hon ”gjort sin 

plikt”. Detta stämmer bra överens med hur vi uppfattar att kvinnorna i vår studie såg på sin 

egen roll under den här tiden.       

      Men anledningen till att gå på ett party är fortfarande samma berättar en kvinna som nått 

pensionsåldern. Kvinnan beskriver hur hon ser homepartyn som en chans att komma ut, och 

komma hemifrån även nu precis som då hon gick på Tupperwarepartyn för många år sen. 

”Jag tyckte det var trevligt, trevligt att komma ut ett tag, och komma hemifrån ett tag kanske i 

första hand /…/” 

 Kvinnan beskriver vidare hur hon på ett homeparty har träffat gamla bekanta och hur hon 

känner att hon lever upp när hon kommer bort från vardagen.  

     Vi tycker att detta tyder på att kvinnors livssituation kan vara en bidragande faktor som gör 

att de går på ett homeparty. Kvinnor som går hemma och inte arbetar och därmed inte får den 

sociala kontakt som förvärvsarbete ger känner ett större behov av att komma hemifrån för att 

träffa andra människor. Detta ger dem en känsla av att de lever upp och att den gråa vardagen 

bryts. Vi har tidigare beskrivit hur det i vårt samhälle ses som kvinnligt att vara social och 
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hålla i familjens kontaktnät. Kanske är det därför som homepartys ses som något lite extra 

roligt för kvinnorna under de perioder i deras liv då den sociala gemenskapen med andra 

vuxna individer är mer knapp än i vanliga fall. 

 

För att träffa andra, fika och ha trevligt - möten i den privata sfären 

Enligt Gemzöe (2003) försöker ofta feminister förena en analys av det som sker i både 

offentliga och privata sammanhang. För att kunna göra detta har dem utvecklat kritiken av 

begreppsparet offentligt/privat som används i traditionellt politiskt tänkande, menar hon. 

Kritiken går enligt Gemzöe (2003) ut på att en sådan uppdelning inte motsvarar hur det ser ut 

i praktiken, eftersom både arbete och politik äger rum även i den privata sfären. I själva verket 

menar många feminister att denna uppdelning i offentligt och privat tjänar till att upprätthålla 

tudelningen mellan kvinnor och män (Gemzöe, 2003). Män förknippas med det offentliga, 

vilket är högre värderat och överordnat det privata, som är förknippat med kvinnor. Kvinnor 

antas bland annat vara omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade medan män i 

högre grad antas ha egenskaper som självständighet, målmedvetenhet och förmåga att fatta 

snabba och förnuftiga beslut (Gemzöe, 2003) Även Ahrne mfl (2003) ser den här 

uppdelningen mellan vad som anses kvinnligt och manligt i det genussystem som genomsyrar 

vårt samhälle.  

      Vi menar att det fenomen som vi har undersökt i den här uppsatsen verkligen är ett bra 

exempel på att arbete inte är något som endast kan förknippas med den offentliga sfären. 

Homepartys visar att saker som försäljning av produkter och därmed arbete verkligen i högsta 

grad även är en del av vår privata sfär. Den privata sfär som annars i många sammanhang 

förknippas med allt det som ses som kvinnligt får då en touch av det typiskt manliga arbetet, 

menar vi. Även Vincent (2003) menar att den privata sfären inte har lämnats orörd i 

utvecklingen av dagens konsumtions samhälle. Hon menar att varor och tjänster delvis har 

blivit en handelsvara.  

      Det som vi upptäcker under våra samtal med kvinnorna är att när försäljningen bryter sitt 

vanliga mönster och flyttar in i våra hem och vardagsrum ändrar den sin form. Den blir mer 

”kvinnlig”. Detta kommer naturligtvis inte som en nyhet för människor som är väl 

informerade och inblandade i homepartyverksamhet. Redan från början har till exempel 

Tupperware använt sig av kvinnliga attribut för att sälja sina produkter. Eskilsson (2004) 

säger i sin artikel att Wise sätt att bygga försäljare och företag inom Tupperware koncernen 

var ovanligt i förhållande till den etablerade manliga stilen att leda företag. Hennes sätt att 

styra företaget ansågs snabbt kvinnligt bland annat därför att Wise tog hjälp av alla de attribut 
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som hon insåg att kvinnor förvärvat i egenskap av mamma, maka syster och dotter (Eskilsson, 

2004).  

      Vi tror att en anledning till att många av de kvinnor som vi intervjuat upplever homepartys 

som något roligt och trevligt beror just på den kvinnliga formen för verksamheten. Att 

arrangörerna lyckats att fånga det som enligt Gemzöe (2003) betecknas som kvinnligt gör att 

de flesta kvinnor som vi har träffat, känner sig väl tillmods och trygga i den hemtrevliga miljö 

som försäljningen sedan utspelar sig i. De tycker till och med att den sociala miljön och 

sällskapet är så trevligt att de överglänser produkten. Kvinnorna säger att produkten kommer i 

andra hand och att den sociala samvaron är det viktigaste. Att fika, prata och prova 

produkterna tillsammans är saker som upplevs mycket positivt av de flesta kvinnorna.        

”Det är trevligt att träffa folk, man dricker kaffe och te tillsammans och fikar och umgås, en 

social bit helt enkelt. Det är roligt att se vad som finns och träffa människor och prata med 

andra människor, jag menar partyt är ju en del, men den sociala verksamheten är ju en helt 

annan del i det hela.” 

      Vilka som är de roligaste homepartyna finns det flera olika åsikter om bland de 

intervjuade kvinnorna, men att just smink och smyckespartyn är trevliga är de flesta överens 

om. Förklaringen till detta skulle kunna ligga i bland annat i det som Gemzöe (2003) ser som 

en grundbult i det patriarkala västerländska tänkandet. Gemzöe (2003) menar att män och 

kvinnor av samhället ses som ett motsatspar. Det som är manligt är inte kvinnligt och tvärtom. 

Det genussystem som vi har i vårt samhälle syftar till att män står för förnuft och logik, och 

kvinnor står för kropp och hälsa (Gemzöe, 2003). Vi menar att om kvinnor och 

kvinnligtgenus anses stå för kropp och hälsa är det kanske inte så konstigt om kvinnorna i vår 

undersökning helst av allt roar sig på homepartyn där smink och smycken är den 

sammanhållande länken. Helt enkelt för att det är det som kvinnorna socialiserats till och 

förväntas tycka är det mest underhållande. De som står för denna uppmaning att ”hålla sig till 

det kvinnliga” är inte bara de närvarande kvinnorna på partyt, utan även andra kvinnor och 

män, ja kort sagt hela samhället, menar vi.  

      Vidare menar Gemzöe (2003) att mannens utmärkande egenskap är förnuft, och att 

kvinnan identifieras med det som uppfattas som dess motsats: känslan. Att det anses som 

kvinnligt att ”gå på känslan” och inte vara förnuftig i vårt samhälle är kanske också en av 

anledningarna till att de faktiskt handlar på homepartyn, men det återkommer vi till i senare 

avsnitt. 

      Många av kvinnorna uppger att det är väldigt trevligt att det bjuds på något ät och 

drickbart på homepartyt. Att detta är en del av den institution som homeparty fenomenet blivit 
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tror vi bland annat kan vara en kvarleva från när homepartyverksamheten började med 

Tupperware i spetsen på 50-talet i USA. Denna tolkning baserar vi på Vincents (2003) artikel 

där hon skriver att en del av försäljningstekniken som Tupperware introducerade var 

nämligen att försäljaren demonstrerade produkterna för alla deltagarna. Hon använde de 

skålar, byttor och bakformar som såldes för att göra något delikat som sedan deltagarna fick 

smaka på. Ibland hade även värdinnan använt de förträffliga produkterna och förberett en 

kaka eller dylikt (Vincent, 2003). Eftersom homepartys från början till stora delar handlat om 

mat, och hushållsprodukter menar vi att det inte är så kontigt om denna företeelse lever kvar, 

som ett trevligt inslag även i andra homeparty sammanhang. 

 

Homeparty - en typiskt kvinnlig och därmed omanlig företeelse 

Ett par av kvinnorna i vår undersökning funderar över historien bakom homepartys. De är 

medvetna om hur det började en gång på 50-talet i Amerika med ”plasburkar” och andra 

hushållsartiklar som riktade sig till hemmafruar. Denna bakgrund tror en av kvinnorna gör att 

det är svårt att bryta ett väl etablerat fenomen och hon jämför homepartys med blå och rosa 

barnkläder till pojkar respektive flickor. Något som också stöds av Susan Vincents (2003) 

forskning. Vincent (2003) menar att Tupperware är mer än ett företag, det är en symbol för en 

vit, medelklass hushålls femininitet. Tupperwares ideologiska grund gav från början kvinnor 

en möjlighet att både ta hand om hushållet, hålla maten fräsch och hålla köket i ordning, och 

samtidigt ge sig ut i arbetslivet (Vincent, 2003). Så att många av våra kvinnor uppger att de 

tycker att homepartys är en typiskt kvinnlig företeelse är helt i ordning med den 

försäljningsstrategi som homepartyföretag med Tupperware i spetsen arbetat fram, menar vi. 

       Kvinnorna i vår undersökning uppger själva att femininiteten i homepartyverksamhet 

grundar sig i de produkter som är till försäljning. De menar att män inte är så intresserade av 

smycken och Tupperwares hushållsprodukter och att detta gör att homepartys blir till en 

kvinnlig sak. Detta kan inte vara hela sanningen anser vi. Om framgången enbart lutade sig på 

produkten tror vi att innovativa företag skulle ha sett möjligheten att utvidga och öka sin 

profit genom att utveckla produkter för män och anordna även ”manliga” homepartys. Den 

utvecklingen har dock inte skett, i alla fall inte i någon större utsträckning.  

      Vår tro är alltså att det inte enbart är produkterna som gör homepartyverksamhet kvinnlig 

eller feminin. En del av svaret tror vi kan ligga i att hela det system som homepartys bygger 

på, är en del av den kunskap som vi idag i vårt patriarkala samhälle kallar för feminin och 

kvinnlig, som vi tidigare varit inne på. Vincent (2003) menar att kvinnors färdigheter som de 

utvecklat i egenskap av mamma, syster, make och så vidare är till stor hjälp för dem när de 
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kommer till homeparty verksamhet. Homeparty bygger på kvinnors förmåga att knyta nya 

sociala band, enligt Vincent (2003). Produkter och försäljningsformat spelar på kvinnors 

könsstereotypa genusroller för att skapa försäljningskraft och kundkrets. Grunden till 

Tupperwares stora framgångar som sedan i sin tur har banat väg för andra 

direktförsäljningsföretag är kvinnors sociala förmåga, deras kontakter och vänskapsband 

(Vincent, 2003). Även Gemzöe (2003) talar om det som homeparty företag har utnyttjat, 

nämligen att kvinnor förväntas att vara omvårdande och relationsinriktade. Gemzöe (2003) 

menar att detta är en produkt av det genussystem som formar vårt inre psykiska liv – våra 

drömmar, förhoppningar och begär – och ser till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och 

ekonomiska sammanhang. 

       De kvinnor som deltagit i vår studie berättar att även de själva anser att det ligger i 

kvinnors sociala verksamhet att knyta nya kontakter. Flera av kvinnorna menar att det i deras 

familjer är dem själva som står för det sociala att träffa nytt folk och göra nya bekantskaper. 

En av kvinnorna uttrycker sig på detta sätt: 

”/…/Fast vi lever på 2000-talet nu så är det ju faktiskt så att det är kvinnorna som står för 

den här biten.” 

      En annan kvinna som vi har intervjuat ger uttryck för att det inte bara skulle vara ett 

kvinnligt fenomen, det skulle dessutom vara opassande i männens värld att gå på homepartyn, 

det skulle ses som ”fjolligt” i andra mäns ögon menar hon. Detta ligger i linje med det som 

Gemzöe (2003) beskriver när hon talar om att allt som är kvinnligt också ses som omanligt i 

vårt samhälle. Hon menar att genussystemet gör att män och kvinnor anses vara varandras 

motsatser i vårt patriarkala samhälle och att det på så sätt upprätthålls en viss maktordning 

mellan könen (Gemzöe, 2003). Ytterliggare en av våra intervjupersoner håller med om att det 

nog av många män ses som ”omanligt” och hon lägger till att en annan stor anledning till att 

det väldigt sällan förekommer män på homepartys är att de helt enkelt inte blir inbjudna. Att 

män faktiskt inte blir inbjudna till homepartys och att: 

”Det är kvinnan där hemma som skulle se det negativt och inte positiv på om mannen hade 

sagt att nu ska jag gå på ett homeparty.” 

Detta ger en spännande dimension till problematiken att män sällan eller aldrig bevistar 

homepartys, anser vi. Att män förväntas vara rationella och självständiga (Gemzöe, 2003) tror 

vi också kan vara en del av svaret på varför den försäljningsmetod som homepartys bygger på 

fungerar så dåligt på dem. En kvinna i 60 års åldern menar att hennes erfarenhet av män säger 

henne att män inte handlar mer än dem behöver, något som hon menar inte heller gör dem 

särskilt lämpade för homepartverksamhet. 
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”De köper mer saker som de verkligen behöver, inte saker som dom kanske kommer att 

använda /.../ Så han hade ju varit väldigt, väldigt svårflörtad det kan jag säga. Dom hade inte 

kunnat locka honom till att köpa någonting.” 

      Många av kvinnorna har dessutom svårt att föreställa sig någon produkt som skulle 

fungera att sälja på ett homeparty för män, och ger som förslag typiskt manliga produkter som 

muttrar, verktyg, sportartiklar eller whisky. Två av kvinnorna påpekar också att det inte får 

vara för stora saker ”de måste vara lätta att transportera hem”. Vad det är för stora saker som 

kvinnorna syftar till undrar vi? Bilar och stereoanläggningar? Måste det vara stora saker för 

att det ska tilltala män? Genom flera uttalanden av den här typen känner vi att kvinnorna har 

precis lika könsstereotypa föreställningar om män, som män ofta beskylls ha gällande 

kvinnor. 

      Baserat på kvinnornas uttalanden tycker vi oss ana vilka tankar och förutfattade meningar 

som ligger till grund för att homepartys inte fått fäste bland sina potentiella manliga kunder. 

För det första verkar det vara en vanlig uppfattning att män inte handlar mer än det som dem 

verkligen behöver. Något som nog skulle beskrivas som förnuftigt av många, menar vi. 

Denna egenskap är i vårt samhälle enligt Gemzöe (2003) förknippad och förväntad av män 

och manlighet. Om sen en manlig individ dessutom från födseln har fått lära sig att tänka 

självständigt och rationellt så blir effekterna för homepartyförsäljaren förödande. Att försöka 

sälja produkter till män på ett homeparty låter baserat på detta som en omöjlig uppgift, tycker 

vi. När sedan en av de äldre kvinnorna ger en liknande beskrivning av hur hennes man 

förhåller sig till nya sociala verksamheter slås sista spiken in i kistan. Kvinnan menar att 

hennes man ”känner att han har så det räcker” även när det kommer till vänner, han är nöjd 

med de bekanta som han har och de han träffar genom sitt arbete. Allt det som kvinnorna här 

beskriver stämmer väl överens med Gemzöes (2003) beskrivning av vad som vi redan från det 

att vi läggs under blå respektive rosa filtar på BB socialiseras till att bli, tycka och känna. 

      Men en av kvinnorna som har varit med på ett homeparty där man blandade män och 

kvinnor har helt andra erfarenheter. Hon säger att försäljningen ökade på grund av männen. 

Hon tror, tvärt emot vad de andra kvinnorna är överens om, att män är gladare än kvinnor för 

att handla; 

”/…/En trevlig demonstratris som står där framme med glimten i ögat kan övertyga de flesta 

karlar, att det är någonting dom behöver där hemma eller frun behöver.” 

Hur kommer detta sig? Håller manligheten på att urholkas? Svaret kan ligga i det som 

Connell (1996) säger om manligheter. Alltså inte manlighet utan just manligheter - tonvikten 

ligger på att det finns många olika uppfattningar om vad som är manligt i samhället och att 
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dessa är föränderliga över tid och rum. Precis som för kvinnor har mansrollen genomgått ett 

antal förändringar under de sista decennierna, menar Connell (1996). Numer finns moderna 

män som både kör barnvagn, diskar, tar pappaledigt och shoppar. Kanske är detta en av 

förklaringarna till att mannen som kvinnan träffat på ett homeparty var så köpglad.  

 

Handla för min egen skull - eller andras? 

Bauman (2000) menar att dagens konsumenter vill bli förförda av marknaden. Han beskriver 

att i ett bra fungerande konsumtionssamhälle är detta konsumenters viktigaste strävan. Goda 

kunder lever från frestelse till frestelse och letar ständigt efter nya, annorlunda och mer 

uppseendeväckande saker och sätt att konsumera. Att handla på det här sättet menar Bauman 

(2000) är ett tvång och ett måste i dagens konsumtionssamhälle. Han påpekar dock att detta 

tvång ofta är förklätt till fri vilja, genom att konsumenterna vid varje besök på en marknad 

uppfattar att det är dem som har kontrollen. Konsumenterna inlindas i en tro att det är dem 

som dömer, kritiserar och väljer menar Bauman (2000). I själva verket är det marknaden som 

redan när den väljer ut människor som konsumenter avlägsnar deras frihet att kunna ignorera 

dess lockelser, enligt Bauman (2000).  

      Bauman (2000) beskriver en situation som han ser i samhället både på nationell och global 

nivå. Vi menar att hans teori även är användbar på vårt fenomen ur ett mer individ inriktat 

perspektiv.  Sett ur vår vinkel med homeparty i fokus så får Baumans teori ytterliggare en 

dimension. När Bauman (2000) beskriver hur marknaden redan när den väljer ut människor 

som konsumenter begränsar deras möjligheter att kunna avstå från att konsumera får vi en ny 

förståelse för vårt material. En av kvinnorna i undersökningen berättar hur hon sätter press på 

sig själv genom att tänka: 

”/.../har man gått dit så borde man ju köpa något/.../” 

Vi menar att den marknad som Bauman (2000) belyser ur ett makro perspektiv i vårt fall 

representeras dels av homepartyföretagen. Redan när någon av kvinnorna får en inbjudan i sin 

brevlåda är hon utvald av homepartyföretaget att konsumera. När hon sedan tackar ja till 

inbjudningen har hon i sitt eget huvud redan förbundit sig att handla något på det stundande 

partyt, menar vi. Själva konsumerandet är naturligtvis frivilligt, något som enligt vissa av 

kvinnorna också påpekas på homepartyt, men med hjälp av Bauman (2000) kan vi ana ett 

förklätt tvång i det så kallade frivilliga handlandet. 

       Bauman (2000) beskriver hur konsumenter tror att det är de själva som bestämmer när det 

i själva verket är en del av något mycket större. I detta fall är det en under 50 år väl utarbetad 

försäljningsstrategi som påverkar kvinnorna i den riktning som företaget vill, och som gör att 
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kvinnorna upplever en press att handla. Tvånget är dock väl förklätt, precis som Bauman 

(2000) beskriver, vilket gör det svårt för kvinnorna att sätta fingret på var det kommer ifrån. 

Den ovannämnda kvinnan beskriver att hon känner ett tryck som kommer inifrån henne själv 

och en annan kvinna håller med henne om detta. De följande två citaten visar på ytterliggare 

varianter av tvångskänslor som kvinnorna upplever.  

”Jag tror att man känner ett tvång att man måste köpa för att det är synd om den stackars 

försäljaren /.../” 

och 

”/…/Man känner ju så att, jo jag är ju ändå mor till värdinnan, och det gör ju att man får lite 

dåligt samvete om jag inte handlar /.../” 

      Andra kvinnor beskriver att det är de övriga deltagarna på partyt som påverkar hur de 

konsumerar. En av kvinnorna berättar att om hon inte hade haft folk runt omkring sig på 

partyt som hela tiden kommenterade och uppmuntrade henne, så hade hon inte köpt hälften av 

de smycken som hon har handlat. Hon tycker dock att det är hon själv som sätter gränsen för 

hur stor summa som hon handlar för, ytterliggare ett exempel på den förklädda fria viljan som 

Bauman (2000) beskriver, menar vi. 

”/…/Men jag känner ingen press att jag måste handla så och så mycket för att komma upp i 

en viss summa, utan jag köper det som jag tycker om och då andra också tycker att det var 

snyggt på mig.”  

Bauman (2000) menar att människor idag när de agerar som konsumenter inte främst handlar 

på grund av girighet efter att äga. Det är inte en rikedom i den materiella betydelsen som 

eftersträvas utan snarare är det upphetsningen över en ny och oöverträffad sensation som är 

poängen för konsumenten. Materiella ting i form av föremål är av sekundär betydelse för 

dagens konsumenter (Bauman, 2000). Detta stämmer väl överens med kvinnan ovan, menar 

vi. Hon har handlat flera olika produkter, men mycket beroende av vad andra tycker. Kvinnan 

ger inget intryck av att det är själva ägandet av saker som är viktigt för henne, menar vi. 

Tvärtom så säger hon att hon egentligen konsumerat mer ”prylar” än nödvändigt. Vi anser att 

hon snarare söker känslan och glädjen i att tillsammans med andra upptäcka nya sensationer.  

      Vidare tror vi att det behov av att konsumera som kvinnan erfar inte är något naturligt 

behov hon bär med sig, utan det skapas på plats av homeparty upplevelsen, menar vi. Detta är 

även något som Bauman (2000) uppmärksammat när han beskriver hur förhållandet mellan 

behov och tillfredställelse har kastats om. Detta innebär att löftet om tillfredställelse nu 

föregår det behov som ska tillfredställas, menar Bauman (2000). Vi tror att när kvinnorna i 

vår undersökning konsumerar homepartyföretagens produkter skapas nya behov av varor 
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under partyts gång, behov som inte fanns innan kvinnorna gick dit utan som konstrueras i takt 

med konsumtionen.  

      Behovet av att konsumera skapas med hjälp av försäljaren, men också genom att de olika 

deltagarna påverkar varandra till att handla, anser vi. Något som styrks av en av de yngre 

kvinnorna. Kvinnan menar att om de andra deltagarna handlar så vill hon också göra det, hon 

tycker att det blir roligare om alla ”går in för det”. Att ”gå in för det” är nog ett uttryck som 

faller homepartyföretagen i smaken. Att alla de bjudna kvinnorna verkligen gick in för sin 

uppgift som goda konsumenter skulle antagligen ge mycket positiva utslag på deras 

försäljningssiffror. Bauman (2000) skriver att det finns mycket nöje att hämta i att genomleva 

en erfarenhet som man inte trodde fanns, och han menar att en god konsument är en 

nöjessökande äventyrare. Bauman (2000) säger vidare att ett sätt att öka kunders 

konsumtionsförmåga är att inte låta dem vila. Tvärtom ska konsumenterna alltid hållas vakna 

och alerta samtidigt som de exponeras för nya frestelser (Bauman, 2000). Vi menar att den 

unga kvinnans inställning att engagera sig i det homeparty som hon är deltagare i är ett bra 

exempel på hur en konsument kan hålla sig vaken och uppmärksam på de produkter som är 

till försäljning. Detta är i sin tur ett bevis på hur en människa frivilligt låter sig förföras av 

marknaden som Bauman (2000) beskriver och därmed är en av de pjäser som ingår i det spel 

som homepartyföretagen vill få konsumenterna att spela. 

 

Vem som har bjudit; en fråga om samvete och pliktkänsla 

Detta spel som homepartyföretagen vill få oss att spela är till stor del av social karaktär, och 

börjar redan när våra kvinnor berättar att vem det är som har bjudit dem spelar stor roll när de 

överväger om de ska medverka på ett party eller inte. Vi tycker oss se att det är deras privata 

relationer som är avgörande redan när de tackar ja till en inbjudan. Vincent (2003) menar att 

kvinnlig vänskap och kvinnliga relationer har gått igenom en förändring de sista 50 åren. Hon 

säger att på 50-talet så delade man kunskap tjänster och varor i en ständigt pågående 

interaktion mellan kvinnor som alla var i samma situation; hemmafruar utan betalt arbete. 

Man hjälptes åt med barnen och även andra saker när det behövdes.  

      Dagens kvinnor värderar andra saker när de talar om vänskap, menar Vincent (2003). 

Kvinnor idag söker kamratskap och emotionellt stöd och den konversation som blir ett resultat 

av den typen av relationer, menar hon. Plikter vänner emellan som till exempel ekonomiskt 

stöd, barnpassning och liknande ses idag som ett hot mot frivilligheten i de vänskaps 

relationer som kvinnor har idag, anser Vincent (2003) och menar att det därför sällan förekom 

i hennes studie.  
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Vi ser andra saker i vårt material än det som Vincent (2003) sett i sin undersökning. Istället 

för en avsaknad av plikter i vår tids frivilliga kvinnliga relationer, ser vi nya typer av plikter i 

vårt material. Plikter som verkar väga lika tungt som ekonomiskt stöd och barnpassning som 

Vincent (2003) beskriver var vanliga förr. Vincent (2003) redogör för hur hon i sitt material 

funnit att kvinnliga vänskapsrelationer idag handlar om kamratskap och emotionellt stöd. 

Detta är något som vi håller med om, men vi menar att även plikterna finns kvar men med en 

förändrad karaktär.  

      Kvinnorna i vår undersökning berättar att de går på homeparty för att helt enkelt ställa upp 

för sin väninna, det kan också röra sig om gentjänster där man ses som skyldig att delta på ett 

homeparty för någon som tidigare ställt upp i samma situation. Någon kvinna beskriver också 

att hon gått för att annars hade inte homepartyt blivit av, då kände hon ett tvång och 

skuldkänslor inför alla de andra deltagarna på partyt. Vincent (2003) menar att homeparty 

bygger på kvinnors förmåga att knyta nya sociala band. På ett homeparty står värdinnan för 

lokalen, maten som bjuds på och även de gäster/kunder som kommer. Men hon får inte så 

himla mycket för det arbete som hon lägger ner på att ordna homepartyt, menar Vincent 

(2003). Vi menar att kvinnorna i vår studie naturligtvis är medvetna om det som Vincent 

(2003) beskriver. Kvinnorna vet hur mycket möda och tid deras väninna lagt ner för att 

homepartyt ska bli så trevligt som möjligt för alla inblandade. Vi anser att den beskrivna 

medvetenheten om arbetet som ligger bakom ett homeparty, tillsammans med de uppgifter 

som kvinnorna gett oss angående varför de valt att gå på ett party, är bra exempel på den nya 

typen av plikter och pliktkänslor som kvinnorna har gentemot varandra och sina väninnor.  En 

av kvinnorna beskriver till och med hur olika vänskaps relationer erbjuder olika mått av 

skuldkänslor och krav: 

”Om en väninnans väninna bjuder så känner jag mig inte så tvingad att gå, men om det är en 

nära väninna känner man ju mer dåligt samvete. För jag känner så att, väninnans väninna 

känner inte mig och hon bryr sig inte om jag inte kommer, hon kan vara utan 

mig då. Hon saknar ju inte mig utan hon säger ju bara till sin väninna då att ta nu med dig 

någon väninna. Så det är inte personligt på samma vis.” 

Detta ser vi som ytterligare ett tecken på att kvinnors relationer idag fortfarande innehåller ett 

mått av pliktkänsla, om än i förändrad form.  

      De här pliktkänslorna kan säkert stundtals upplevas som jobbiga eller påfrestande av de 

kvinnor som ingår i vår studie, menar vi. Men det finns även en annan sida av myntet, de 

kvinnor som aldrig blir bjudna överhuvudtaget och därmed inte heller har lyxen att vare sig 

tack ja eller nej till att gå på ett homeparty. Bauman (2000) menar att trots att dagens 
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människor är ”valens mästare”, så finns det ändå saker som vi inte kan välja. Ett exempel på 

en sådan icke valbar sak kan vara vilket samhälle vi föds in i. Detta gör att vi alla befinner oss 

på en resa, vare sig vi gillar det eller inte (Bauman, 2000). Bauman (2000) säger vidare att 

alla kan önska sig att bli en konsument, men alla kan inte bli konsumenter. Människor kan 

alltid hoppas menar Bauman (2000), ett hopp som kan vara grundat på goda utsikter eller vara 

fåfängt. Vi är alla dömda till ett liv av val, men alla har inte medlen för att bli väljare/valda. 

Bauman (2000) menar att det som skiljer människorna på samhällets topp och botten åt är 

deras grad av rörlighet, deras frihet att kunna välja.  

      När Bauman (2000) resonerar drar han allting till sin spets i sina begrepp turist och 

vagabond. Turisten kännetecknas av en global rörlighet, en elit som lever i tiden oberoende av 

rummet och som reser frivilligt med stort nöje. Vagabonden är turistens motsats, en människa 

fast i en påtvingad lokal bundenhet som endast reser då nöden kräver och oftast illegalt. 

Bauman (2000) menar att både turisten och vagabonden är konsumenter, men att vagabonden 

är en defekt sådan. Defekten ligger i att vagabonden inte är utrustad med vare sig potential 

eller resurser att konsumera de sofistikerade val som förväntas av konsumenten (Bauman, 

2000).  

      Detta är på många sätt ett intressant och viktigt globalt perspektiv som Bauman (2000) 

förser oss med, men de stora tankarna är inte så användbara för vår undersökning. Vi vill 

istället koncentrera oss på den första grundläggande delen av Baumans (2000) resonemang, 

den om våra val och hur de stratifierar oss. Vi menar att de kvinnor som varit föremål för vår 

undersökning ingår i en specifik grupp. En grupp som har möjlighet att välja. De kvinnor som 

inte har rätt kontaktnät erbjuds inte möjligheten att gå på homeparty, och får svårt att ta sig in 

på den arenan tackvare att det krävs en inbjudan.              

      Precis som Bauman (2000) säger kan alla önska sig att bli konsumenter, men alla kan inte 

bli konsumenter. Homepartyn är på det sättet inte till för alla, utan bara för dem som blir 

utvalda att delta, menar vi. Vi har alltså en tro, en känsla, en förförståelse som säger oss att 

vissa grupper av kvinnor inte bjuds att närvara på homepartys. Vilka grupper av kvinnor detta 

är kan vi dock inte svara på utifrån vårt material eftersom undersökningen är kvalitativ och 

inte kvantitativ. Det skulle bli alltför osäkert och spekulativt och det vill vi inte ge oss in i. 

Det vi kan säga är att åldrarna är väldigt varierande, vi har både pensionärer och väldigt unga 

kvinnor i vår undersökning, och deras erfarenheter skiljer sig något som behandlas under 

nästa rubrik. 
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Ett glas vin istället för kaffe och kaka, en omtolkning 

De två intervjuade kvinnorna som är i 20 års åldern berättar om deras upplevelser från 

homepartys. Dessa upplevelser skiljer sig från de övriga kvinnornas erfarenheter på ett par 

olika sätt. För det första är de här två kvinnorna mer bekanta med så kallade sexpartyn än de 

andra intervjupersonerna och de upplever även homeparty mer som just ett party, en fest. De 

två 20 åriga kvinnorna berättar om homepartys i form av förfester innan krogbesök, med färre 

deltagare och där de flesta närvarande känner varandra ganska väl. Dessa saker plus att det 

bjuds på drinkar och vin istället för kaffe och kaka, gör att det ofta blir en uppsluppen, glad 

och festlig stämning. Ytterliggare en nämnare som gör dessa homepartyn mer till en fest än ett 

kafferep är det faktum att det ofta hålls på fredags eller lördagskvällar.  

      Vi ser det här som ett nytt uttryck av fenomenet homeparty. Från början träffades 

hemmafruar på dagtid för att handla moderna hushållsartiklar i plast, samtidigt som man 

visade upp sina talanger i köket (Vincent, 2003). Det var ett första steg för kvinnorna att 

komma ut i arbetslivet, och det skedde på ett sätt som inte var särskilt hotande för männen 

tack vare att det fortfarande rörde sig om husliga produkter med kvinnor som kunder 

(Vincent, 2003). Vi tror inte att de husmödrar som verkade då skulle känna igen sig i den bild 

som våra unga informanter ger av homepartys. Trots det handlar det i grund och botten om 

samma fenomen, det har bara utvecklats och omtolkats under de 50 år som passerat. De 

skillnader som visas upp mellan 50-talets homepartyn och de sexpartyn som de unga 

kvinnorna gästat är kanske egentligen inte så stora menar vi. Det har gått från dagtid till 

kvällstid, vardag till helg, kaffe till vin och så en förändring av själva produkterna naturligtvis. 

Men vi tycker oss se att den sociala formen består, upplägget och det vinnande konceptet för 

försäljningen är det samma.  

      Weber (ref. Ritzer, 2003) försöker med sina idealtyper förklara den här typen av vinnande 

koncept. Han säger att det specifika med västvärldens utveckling skall inte enbart sökas i 

ekonomin utan ses i termer av denna rationaliserings process som även inkluderar politik, 

byråkrati, konst och musik.  Rationalisering enligt Weber (ref. Ritzer, 2003) är en praktisk 

tillämpning av kunskap för att uppnå ett visst mål, ett målstyrt handlande. Just det målstyrda 

handlandet är det som kännetecknar kapitalismen menar Weber (ref. Ritzer, 2003). Vi anser 

att homepartyföretagen i högsta grad är styrda av ett mål och det målet är naturligtvis profit. 

Det som skiljer dem något från många andra företag är sättet de når målet på, menar vi. När 

Earl Silas Tupper för över 50 år sedan lät Brownie Wise, en frånskild ensamstående mamma 

från Detroit använda den kunskap hon hade om kvinnor, kvinnlighet och femininitet för att 

uppnå sina mål, ökade företagets försäljning (Eskilsson, 2004). Detta eftersom det var en 
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rationell handling, menar vi. Weber (ref. Ritzer, 2003) talar om fyra olika sorters rationalitet, 

en av dem är substantionell rationalitet. Substantionell rationalitet innebär, enligt Weber (ref. 

Ritzer, 2003), att människors handlande styrs av värderingar, och varje samhälle har 

gemensamma kulturella värderingsramar. Vi anser att det var den här typen av substantionell 

rationalisering som Wise på ett skickligt sätt använde sig av när hon förändrade Tupperwares 

försäljningsteknik. Wise tog det som värderas som kulturellt rätt och acceptabelt, nämligen att 

det anses vara kvinnans roll att hålla i sociala nätverk och skapa nya kontakter och utnyttjade 

det i sitt arbete och utvecklande av homepartyverksamheten. Weber (ref. Ritzer, 2003) visar i 

sin forskning hur en liten grupp (calvinisterna) kan påverka den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen. Vi menar att Wise gav västvärldens kvinnor en möjlighet att påverka 

densamma. 

      Vi tycker oss se att den sociala formen som skapades av Wise består, upplägget och det 

vinnande konceptet för försäljningen är det samma. Detta menar vi delvis kan bygga på att det 

i vårt västerländska samhälle finns starka band mellan rationaliseringen, vetenskapen och 

teknologin. Därmed finns också ett samband som knyter rationaliseringen till arbetsdelningen, 

enligt Weber (ref. Ritzer, 2003). Eftersom vi har valt att se homeparty ur ett genusperspektiv 

har vi redan tidigare nämnt hur det i vårt samhälle existerar en arbetsdelning efter kön. 

Kvinnor jobbar med vissa speciella yrken och män med andra (Gemzöe, 2003). Vidare har vi 

beskrivit hur detta inte har förändrats särskilt mycket sedan 50-talet. Avsaknaden av en 

ordentlig utveckling på det här planet menar vi därmed kan ha en koppling till att 

homepartyfenomenet kunnat överleva. Grundat på att de samhälleliga förändringarna inte är 

så stora som vi många gånger tror och hoppas. Vi menar att det kan vara en signal på att det 

som utgör grunden för det socialt skapade och kulturellt accepterade värderingarna om vad vi 

anser är ”kvinnligt” är de samma idag som för 50 år sedan. Trots att kvinnor till stor del 

arbetar och tar plats inom politiken och näringslivet så lever gamla värderingar om hur 

kvinnor ”är” och ”ska vara” kvar i samhället. Även om dessa värderingar och föreställningar 

kan ha börjat lösas upp i kanterna i vårt svenska ”världens mest jämställda” samhälle.  
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Sammanfattning 
 

Svenska kvinnors liv har förändrats dramatiskt de sista 50-åren. Förutsättningar för kvinnor 

att vara självständiga och oberoende har idag blivit mycket bättre tack vare både politiska 

reformer och den ideologiska diskussion som förts sen den stora hemmafruepoken som nådde 

sin kulmen under 1950- talet. Vi menar att det har varit viktigt för samhällets utveckling att 

kvinnor själva fått en möjlighet att öppna sina sinnen och att ta till sig nya tankesätt, detta 

eftersom vi tror att det kan ta lång tid att ändra människors sätt att tänka på grund av de 

könsroller som vi socialiseras in i. Vi tycker oss se att kvinnorna i vår undersökning vid vissa 

tillfällen agerat könsrollstroget trots politiska beslut som möjliggör en mer jämställd tillvaro, 

som exempel på detta. 

      Vi menar att det fenomen som vi har undersökt i den här uppsatsen verkligen är ett bra 

exempel på att arbete inte längre är något som endast kan förknippas med den offentliga 

sfären. Homepartys visar att saker som försäljning av produkter och därmed arbete verkligen 

idag även är en del av vår privata sfär. Det som vi har upptäckt under våra samtal med 

kvinnorna är att när försäljningen bryter sitt vanliga mönster och flyttar in i våra hem och 

vardagsrum ändrar den sin form. Den blir mer ”kvinnlig”. Vi tror att en anledning till att 

många av de kvinnor som vi intervjuat upplever homepartys som något roligt och trevligt 

beror just på den feminina formen för verksamheten. Kvinnorna känner sig bekväma med 

formatet, eftersom det går i linje med samhällets uppfattning av vad som förväntas vara 

kvinnligt.     

     Vår uppfattning är alltså att femininiteten i homepartyverksamheten lockar kvinnor. Men 

vi tror inte att denna femininitet grundar sig i de produkter som säljs, som kvinnorna själva 

hävdar. Istället menar vi att kvinnligheten snarare ligger i det system av vänskapsrelationer 

och sociala band som homepartys försäljningsstrategi bygger på. Produkter och 

försäljningsformat spelar på kvinnors könsstereotypa roller för att skapa försäljningskraft och 

kundkrets, anser vi. Det genussystem vi lever i formar vårt inre psykiska liv, våra drömmar, 

förhoppningar och begär och ser till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska 

sammanhang. Den socialt konstruerade femininiteten, snarare än produkten, är det som vi ser 

som en orsak till att kvinnor blir mottagliga för homepartyfenomenet.     

       Vår uppfattning är alltså att homepartys är ett kvinnligt fenomen. Balansen som råder i 

samhället idag har sin grund i att kvinnligt och manligt ses som varandras motsatser. Detta i 

sin tur, menar vi, leder till att försäljningsmetoden som homepartys litar till som är så duktig 

på att dra till sig kvinnor och därmed blir sämre på att attrahera män. En anledning som vi ser 
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kan vara att män – i motsats till kvinnor - förväntas och socialiseras till att vara rationella och 

självständiga. Många av kvinnorna i vår undersökning visar upp precis lika könsstereotypa 

föreställningar om män, som män ofta beskylls ha gällande kvinnor. Alla de förutfattade 

meningar om manligt och kvinnligt som vi stöter på i vårt material gör att vi inte tycker att det 

är så konstigt att män inte gett sig in på kvinnornas arena. Det är inget som förväntas av dem 

från något håll, snarare tvärtom.  

      Vi menar att de kvinnor som varit föremål för vår undersökning ingår i en specifik grupp. 

En grupp som har möjlighet att välja. Män har som vi tidigare nämnt knappast någon 

möjlighet att välja om de vill närvara på ett homeparty eller ej. Men det finns även kvinnor 

som inte erbjuds möjligheten att gå på homeparty. Dessa kvinnor menar vi har inte ”rätt” 

kontaktnät och får därför svårt att ta sig in på spelplanen eftersom det krävs en inbjudan. 

Homepartyn är på det sättet inte till för alla, utan män och vissa kvinnor utesluts. Vi har alltså 

en uppfattning och förutfattad mening om att vissa grupper av kvinnor inte bjuds att delta på 

homepartys. Men exakt vilka dessa grupper är kan vi inte svara på utifrån vårt material 

eftersom undersökningen är kvalitativ och inte kvantitativ och inte baserad på den typen av 

frågor.       

      Vi har även försökt att lyfta Baumans tankar om konsumtion och marknad ur det 

makroperspektiv som de presenteras i och applicera dem på vår undersökning. Vår slutsats 

blir då att redan när en kvinna får en inbjudan i sin brevlåda är hon utvald av 

homepartyföretaget att konsumera. Vi tycker oss också se ett förklätt tvång i detta så kallade 

frivilliga handlande. Kvinnorna har svårt att sätta fingret på var tvånget kommer ifrån, vilket 

också gör det svårare för dem att värja sig mot det menar vi. Kvinnorna upplever även 

förutom den förklädda pressen från företaget en pliktkänsla mot sin/sina väninnor. Vi tror att 

kvinnorna söker gemenskap och glädje, sensationer för att använda Baumans språk, och att 

själva ägandet av materiella ting är ett sekundärt behov. Den press och det behov av att 

konsumera som kvinnorna upplever menar vi skapas på plats på homepartyt. Tillfredställelsen 

föregår det behov som ska tillfredställas, vilket vi tror är en av anledningarna som gör att 

kvinnorna ibland går hem med mer saker än de från början tänkt sig.     

      Det är inte bara ordningen tillfredsställelse/behov som har förändrats. Vi menar att även 

hur själva homepartyfenomenet ser ut har tolkats och omtolkats över tid och rum sen den 

ursprungliga formen från 50-talets USA. Trots den tid som gått tycker vi oss under vår 

undersökning se hur den sociala formen som är grundad på en känsla för substantionell 

rationalitet består, hur det kvinnliga upplägget och det vinnande konceptet för försäljningen är 

det samma. Vi menar även att fenomenets överlevnad kan vara ett tecken på att 
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arbetsdelningen och kvinnors roller trots allt inte har genomgått så radikala förändringar som 

vi idag kanske vill tro. Förändringarna ser stora ut på ytan, kvinnor arbetar och tar plats inom 

politiken och näringslivet, men ändå så lever gamla värderingar om hur kvinnor ”är” och ”ska 

vara” kvar i samhället.  
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Reflektioner 
När vi sammanställde vårt empiriska material upptäckte vi en väldigt skev fördelning 

innehållsmässigt mellan avsnitten Homeparty - en typisk kvinnlig företeelse, och Homeparty - 

ett typiskt omanligt fenomen. Vi fann att vi hade mycket mer data som berättade för oss vad 

som var typiskt manligt, än material som beskrev det kvinnliga. Detta har naturligtvis att göra 

med vårt val av hur vi spaltat upp vår empiri. Men det är ändå intressant tycker vi och vi vill 

gärna säga något mer om hur vi tror att det kommer sig att det ser ut på detta sätt.  

     För det första menar vi att det många gånger är lättare att beskriva vad något inte är, än vad 

något är. Dessutom uppfostras kvinnor redan från tidig ålder till att inte höras eller ta för stor 

plats. Detta gör att kvinnor är ovana att ta plats och prata om sig själva, och det avspeglas 

också tydligt här genom att just det kvinnliga, det som står för kvinnorna själva, inte är lika 

utvecklat som det manliga. Ytterliggare en anledning till den sneda fördelningen av data kan 

vara, tror vi, att det förekom en tyst överenskommelse mellan oss som intervjuade som var 

kvinnor och de kvinnliga intervjupersonerna. Kvinnorna antog helt enkelt att ”vi som 

kvinnor” förstod vilken situation de var i och vad de menade utan att de behövde klä allt i ord, 

och vi som forskare gjorde ingenting för att förändra den situationen. Kanske är även vi 

hämmade i att tala om oss själva och om andra kvinnor i egenskap av att vara just kvinnor. 

Troligare är kanske att det helt enkelt var ett nybörjarmisstag från vår sida, att vi tillät oss att 

bli alltför personliga under intervjusituationen. Ett misslyckande för oss som forskare, och 

något som vi måste tänka på och vara medvetna om i kommande forskningssituationer, 

särskilt där intervjuer är inblandade. Vi tror dock inte att detta på ett alltför grundligt sätt 

påverkat empirin, även fast det naturligtvis är viktigt att ha i tanken. 

      Vi har under uppsatsens gång lagt stor vikt vid att inte kvantifiera våra kvalitativa data. Vi 

känner oss till stor del nöjda med detta men inte helt. Vi har utelämnat tankar om etnisk 

mångfald och klass i materialet, något som vi i efterhand känner oss lite kritiska till. Alla 

kvinnor vi intervjuat är vita, svenska kvinnor. Vi tror att etnicitet och även klass kan vara 

viktiga nycklar till att förklara och öka förståelsen för fenomenet. Vi har en förförståelse som 

säger oss att det finns skillnader angående om man inbjuds till homepartyn eller inte, mellan 

olika etniciteter och även mellan klasser. Även Vincent antyder i sin forskning att dessa 

faktorer är viktiga analysinstrument gällande Tupperwares försäljningsmetoder och strategier. 

Men vi har som sagt inte försökt att göra några antaganden om detta i uppsatsen, detta 

eftersom vi inte ansåg oss ha tillräckligt med material i frågan för att kunna göra några 

rättvisa uttalanden. Vi anser dock att kommande forskning i ämnet skulle ha allt att vinna på 
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att ta hänsyn till och lyfta upp även dessa variabler. Detta skulle vara ett sätt att fördjupa och 

bredda förståelsen för fenomenet med hjälp av ytterliggare undersökningar tror vi. 

       Det skulle även vara intressant att se forskning som fördjupar sig i den situation som 

uppstår på själva homepartyt, att undersöka gruppdynamiken och kanske kunna hitta olika 

typer av roller som kvinnorna klär sig i. Till detta tror vi att den framtida forskaren skulle ha 

god hjälp av observationer, något som vi också tänkt använda oss av från början, men som vi 

på grund av tidsbrist fick utesluta. Vi har använt oss av observationer i tidigare uppsatser och 

tycker att det är en väldigt, rolig, intressant och bra metod att använda sig av när man vill 

undersöka verkligheten. Våra erfarenheter säger att det många gånger kan vara stor skillnad 

på vad människor säger och vad de verkligen gör. Därför hade det varit spännande för oss att 

även använda oss av observationer i vårt insamlande av data, som jämförande material. 

Kanske finns den möjligheten i framtiden.  

      En annan fråga vi ställde oss under arbetets gång var: Ska män släppas in på alla arenor 

som domineras av kvinnor? Det är ju trots allt fortfarande så att kvinnor till stor del inte 

inbjuds till många av de typiskt manliga fälten i samhället. När kvinnor väl gör intåganden på 

männens domäner är det ofta efter hård kamp och stora påtryckningar. Vi anser dock att 

kvinnor i fallet med homepartys gör sig själva en otjänst om det skulle vara så att dem inte 

släpper in män till deras arena. För det första så bör väl var och en, anser vi, försöka att vara 

generösa och föregå med gott exempel både i det privata och i yrkeslivet. Dessutom tror vi att 

det tyvärr bara är kvinnorna själva som förlorar på att männen står utanför den privata sfären, 

vare sig det handlar om matlagning, barnpassning eller homepartyverksamhet. Om kvinnor 

inte släpper in männen, så bidrar de till att deras egen position förblir underordnad. Om vi 

kvinnor uppmuntrar män att behålla sina gamla könsroller som rationella och självständiga så 

kan vi nog förvänta oss att kvinnor får dra det dubbla lasset av hushållsarbete och 

förvärvsarbete ytterligare några decennier.  

      Vi tror också att homeparty som ett koncept för försäljning kommer att fortsätta leva kvar 

även under lång tid framåt. Med hjälp av nya lokala tolkningar och omtolkningar tror vi att 

fenomenet kan utvecklas och varieras i det oändliga. Speciellt med tanke på att det faktiskt 

finns en, än så länge relativt outforskad marknad och målgrupp, nämligen männen.  

 

Det har varit ett jätteroligt, men krävande arbete att sammanställa uppsatsen, och vi vill passa 

på att tacka alla som varit inblandade i undersökningen på ett eller annat sätt.  

All er hjälp har varit mycket värdefull för oss!  
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