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Förord 

Under vårterminen 2008 såddes fröet till vad som senare skulle komma att bli det material 
som ni nu har i handen. Mycket arbete ligger bakom och vi skulle vilja tacka alla Er som 
hjälpt oss att genomföra detta arbete. Vi vill skicka ett speciellt tack till GNLD International 
AB, Lingon och Blåbär AB och Alpnaering AB för att vi fick chansen att ta del av deras 
verksamhet och för all hjälp vi fått. Vi vill också rikta ett stort tack till Eva-Karin Ohlsson, 
mediastrateg på direkthandelsföreningen som bidragit till det empiriska materialet. Slutligen 
vill vi också passa på att särskilt tacka våra respondenter och handledare för deras åsikter som 
hjälpt oss forma arbetet. 

 
Halmstad 29 maj, 2008 
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Sammanfattning 

 

Hemförsäljningsbranschen skiljer sig på flera sätt från traditionell butikshandel. Företag som 
verkar i denna bransch har ett helt annat synsätt på hur man kan marknadsföra sig. Trots att 
man idag inte satsar på påkostade reklamkampanjer kan branschen konkurrera med andra 
aktörer på marknaden genom att erbjuda en tjänst i form av exceptionell service i anknytning 
till mötet mellan säljare och kund. 

Friheten inom arbetet, möjligheten att träffa nya människor och känslan av att stå på egna ben 
är anledningar som motiverar människor att inleda en karriär som hemförsäljare. Det uppstår 
ett utbyte av både kunskap och erfarenheter mellan säljare och kund, men även mellan 
kunderna sinsemellan. Detta utbyte är unikt och denna sociala aspekt fick oss att vilja 
undersöka hemförsäljning mera grundligt och vad det innebär för företagen i branschen. 

Efter tre år av högskolestudier inser vi vikten av relationsmarknadsföring på marknaden och 
hemförsäljningens fokusering på just denna aspekt väckte vårat intresse vid ett tidigt stadium. 
Eftersom hemförsäljningsföretag är beroende av att kunderna själva sprider företagets 
budskap vidare till nya kunder är ett gott rykte nödvändigt för att kunna bli framgångsrik. 
Hemförsäljning som bransch har haft problem med att sudda bort det negativa rykte som 
oseriösa företag skapat och hade det inte varit för att företagen arbetar långsiktigt med bra 
produkter och seriösa säljare så hade företagen inte kunnat konkurrera på marknaden. 

Denna rapport visar en undersökning om hur hemförsäljning fungerar i praktiken, hur 
ledningen och säljarna i hemförsäljningsföretag agerar och hur företagen i branschen möter 
förändringar på marknaden.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion/bakgrund 
 

Handel med varor och tjänster utgör en stor del av samhället vi lever i. Då samhället ständigt 
förändras, utvecklas också sättet vi handlar på. Handelssätt är för sin egen överlevnad 
beroende av att kunna förändras och anpassa sig efter lagar, ekonomiska strukturer, sociala 
levnadsmönster, olika kulturer med mera. Försäljning sker i dag på många olika arenor och 
tillämpas på många olika sätt. Godin (1999) nämner vikten av en dialog mellan kund och 
säljare innan löpande bandets och industrialiseringens tid, men att denna relation blev mindre 
viktig under den massdistribution och massproduktion som följde vid det moderna samhällets 
intåg. I dag möts konsumenter dagligen av tusentals olika budskap genom marknadsföring 
och gör selektiva val som rör vilka produkter konsumenten köper och inte köper. Det gäller 
således för en säljare och marknadsförare att kunna nå ut till kunder genom den djungel av 
erbjudanden som finns på marknaden.  

Det vanligaste sättet att köpa en produkt är i en butik. Men det finns flera former av såkallad 
icke-butiksbaserad handel. Där ingår t ex postorder men även elektroniska medier som ger 
oss möjlighet att beställa via TV, Internet och mobiltelefon (distansförsäljning). 
Hemförsäljning innebär istället marknadsföring av varor och tjänster direkt till konsumenter i 
en person till person försäljning där säljaren möter kunden ansikte mot ansikte. Mötet sker 
ofta på kundens ”hemmaplan” dvs. i hemmet, på arbetsplatsen eller i en annan hemmiljö som 
kunden ofta bestämt. (Wikström & Bergström, 2003) 

Hemförsäljning har sitt ursprung i USA i slutet av 1800-talet. I Sverige började Lux AB att 
sälja dammsugare via hemförsäljning 1912. Från 1950-talet hade hemförsäljning en god 
utveckling i västvärlden och på 1960-talet startades de svenska hemförsäljningsföretag som 
idag tillhör de största och mest framgångsrika. USA och Japan står för 53 % av den 
hemförsäljning som år 2005 omsatte över 100 miljarder dollar. I Sverige var omsättningen 
2,5 miljarder kronor 2006. (Gummesson, 2007) 

Det personliga mötet är kärnan i hemförsäljning. Säljaren har mera tid på sig än i en butik och 
det ges mera utrymme för att bygga långsiktiga kundrelationer då möjligheter ges för 
personlig kontakt på ett högre plan än vad som av praktiska skäl är möjligt i traditionell 
handel. (ibid)  

Genom att en säljare eller organisation inger förtroende skapas en konkurrensfördel gentemot 
andra aktörer på samma marknad. Personlig kontakt med kunden kan om den utnyttjas på ett 
bra sätt leda till en gynnsam situation för båda parter. Kunden får en trygghet och förtroende 
för säljaren och dennes produkter och säljaren/organisationen får möjlighet att skapa en 
långsiktig lönsam relation. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Hemförsäljning skiljer sig markant från traditionell butiksförsäljning då kundmötet får 
mycket större fokus. Detta kan medföra nackdelar men också fördelar för kunden och 
säljaren. Många hemförsäljningsföretag eliminerar mellanhanden som i ”vanlig” handel 
utgörs av butiker. Steget från grossisten till kunden blir då kortare och priset för kunder kan 
hållas nere. En potentiell nackdel man kan se för kunderna är att de inte får samma möjlighet 
att jämföra liknande varor då säljaren enbart presenterar produkter från det egna sortimentet. 
Kunden behöver dock inte spendera kraft och tid på att navigera i djungeln av olika produkter 
på marknaden och värdefull tid kan spenderas på annat.  

Ett problem som branschen mött är att den ofta jämförts med pyramidspel.  Pyramidspel 
bygger på rekrytering av nya deltagare som får betala höga inträdesavgifter med lovorden att 
de erhåller en stor förtjänst om de i sin tur värvar nya deltagare. Karaktäristiskt är dock att 
pyramidspel inte ombesörjer försäljning av något slag (Wikström & Bergström, 2003). Harris 
(2004) beskriver pyramidspel som ett illegalt sätt att tjäna pengar genom att man betalar 
pengar till en person som står högre i en hierarki för att sedan tjäna pengar när nya deltagare i 
pyramidspelet värvas. Han hävdar vidare att pyramidspel enbart handlar om pengar och inte 
berör någon sorts handel (Harris, 2004).  Under undersökningens gång har författarna av 
denna uppsats reflekterat över hur allmänheten ofta assosierar hemförsäljning med 
pyramidspel då detta kan ses som ett problem för branschen, men vi har valt att inte utreda 
denna aspekt på en grundligare nivå då vi fokuserat på kundmötet vid hemförsäljning och 
företagens uppbyggnad. 

Hemförsäljning är ett bra sätt för säljaren att demonstrationseffektivt kunna övertyga kunden 
om sin produkts kvalitet. Som försäljare har man redan från början ett intresse från kunden då 
dennes koncentration läggs helt på försäljaren och distraheringsproblem från omgivningen 
och andra aktörers erbjudanden kopplas bort. Som kund överväger man möjligtvis att köpa en 
produkt som man annars inte gått in i en affär för att köpa, alternativt att man inser sitt behov 
av produkten när man får den demonstrerad för sig.  

Hur andra personer i omgivningen handlar får också en effekt och påverkar hur kunden 
influeras av produkternas nytta. Koehn (2001) varnar för att kunden kan känna en form av 
grupptryck vid hemförsäljning och att kunden påverkas att köpa produkter för att vara säljare 
och vänner till lags. Han menar även att kunder lägger stor vikt vid relationer till vänner och 
släktingar att kunderna köper produkter de inte är intresserade av för att behålla relationer. 
Det eventuella grupptryck som infinner sig vid sociala företeelser som hemförsäljning är värd 
att belysa och skulle möjligen vara en intressant aspekt för exempelvis studerande inom 
beteendevetenskap att utreda vidare. 

För företag som utövar hemförsäljning gäller det att ta tillvara på de fördelar som kundmötet 
medför. Som säljare är det viktigt att lyckas förmedla de positiva egenskaper som 
produkterna besitter. Antalet företag som håller på med personlig försäljning ökar, detta talar 
för att hemförsäljning är ett vinstgivande sätt att bedriva handel. Företag måste anpassa sig 
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till den rådande situationen på marknaden och ha fungerande strategier för att kunna ta 
tillvara på marknadens potential.  

Hemförsäljnings organisationer skiljer sig ofta från traditionella organisationers strukturer då 
de ofta är uppbyggda som många små företag i företaget där varje del jobbar som en 
individuell enhet. På grund av detta kan det ofta vara svårt att implementera strategier och få 
organisationen att jobba mot gemensamma mål. En uppgift för hemförsäljnings företag att 
lösa är, hur implementering av strategi i utspridda företag bäst fungerar; hur får 
hemförsäljningsföretagen kunskap, lärdomar och färdigheter att stanna kvar i organisationen 
för att lättare kunna forma en långsiktig och bra strategi. Säljarna i ett hemförsäljningsföretag 
sitter ofta inne med specialistkunskap om deras specifika bransch och kunder, samtidigt som 
de ska jobba utifrån organisationens strategier och mål så har de ofta egna incitament och 
kunskaper som skiljer sig från organisationens.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa en bättre förståelse för hur säljare och organisationer inom 
hemförsäljningsbranschen agerar för att påverka kunder och hur de alternativt kan agera. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen utgår från företagens perspektiv, perspektivet är valt då undersökarna ansåg att 
respondenter med god kunskap inom det valda området kunde bidra till arbetets utveckling.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1.5 Disposition 
 

Inledning 
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I inledningen ges en bakgrund till det 
undersökta området. 

 

Teorikapitlet ger en inblick i vad skrivet 
material och forskning säger om området.   

 

Metodenavsnittet redovisar hur författarna 
till rapporten agerat, vilka val som gjorts och 
varför. Detta för att säkerställa 
trovärdigheten och relevansen i rapporten.  

Detta avsnitt redovisar de svar som 
författarna fått av respondenterna i 
undersökningen, för att göra materialet 
överblickbart har endast en sammanställning 
av intervjuerna presenterats. 

 I analysen jämförs teori och empiri, 
skillnader och likheter lyfts fram.   

 

Här presenteras de slutsatser som författarna 
av arbetet kommit fram till. Idéer om 
framtida forskningsområden och reflektioner 
kring uppsatsen redovisas också. 

De källor som använts för det teoretiska samt 
empiriska materialet presenteras här.  

 

I bilagorna presenteras intervjuguider som 
använts vid intervjuerna som utförts. 

 
 

2 Teori 
 

Teoriavsnittet inleds med en fokusering på hemförsäljning där den klassiska dyaden, word-
of-mouth och relationsmarknadsföring har viktiga roller. Efter den inledande delen följer en 

Teori 

Metod 

Empiri 

Analys

Slutsatsdiskussion 

Bilagor

Källförteckning 
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beskrivning av utvalda strategier för marknadsföring som arbetets strategisynpunkter 
grundats i. Slutligen beskrivs även positionering, implementering av strategier och strategiska 
syften.  

 

2.1 Hemförsäljning 
 

Fördelarna med hemförsäljning motsvaras av de nackdelar som den traditionella 
butikshandeln möter. Man använder sig ej av butiker för att nå konsumenten och 
producentens mellanled av grossister och distributörer undviks, vilka alla genererar 
kostnader. Dessutom undkommer hemförsäljningsföretagen den anställda säljpersonalens 
löner som inte beror på säljresultaten, samt de stora kostnader för marknadsföring som 
traditionella företag använder för att bygga upp och underhålla sitt varumärke. Även om 
traditionella företag lyckas med sin reklam så måste de sedan fortsätta marknadsföra sina 
produkter och profilera sig. För att undvika kostnaderna som är förknippade med traditionell 
butiksförsäljning kan man istället marknadsföra och distribuera sina produkter via 
hemförsäljning. En svårighet för hemförsäljningsföretag är dock att bygga upp kända 
företagsnamn då man ej syns genom traditionell marknadsföring i media. (Wikström & 
Bergström, 2003) 

Organisatoriskt är hemförsäljningsföretagen uppbyggda genom och beroende av 
direktförsäljarnas nätverk, organisationen är beroende av de anställdas entusiasm på ett annat 
sätt än det traditionella företaget för att överleva (Gummesson, et al., 2007). Inom 
organisationerna finns ofta system som skapar incitament för säljaren att stanna och utvecklas 
i organisationen då effektiv försäljning ofta leder till höjd position inom hierarkin i 
organisationen. På så sätt kan kunskap som leder till framgång på ett effektivt sätt tas tillvara 
i organisationen. (Gummesson, et al., 2007) 

 

2.1.1 Mötet mellan säljare och kund 

 

Gummesson (et al., 2007) menar att det är förmågan att skapa en upplevelse vid servicemötet 
mellan säljare och kund som är hemförsäljningens starkaste kort. Vid kundmötet marknadsför 
direktsäljaren själv sina produkter och detta uppskattas ofta av kunderna. För kunder som inte 
tycker om butiksmiljön, som kan uppfattas som stressande, och av kunder som har svårt att ta 
sig till en viss butik är detta en stor fördel. Dessutom erbjuder hemförsäljningsföretagen ofta 
generösa garantier där kunden i vissa fall har full ångerrätt även om varan är använd. (Ibid.) 

En annan fördel med hemförsäljning är att kunderna har möjlighet att få en omfattande 
demonstration av produkterna och de har även större möjlighet att prova och skapa sig en 
uppfattning av produkterna, samt få individuellt anpassade råd och tips från försäljaren vilket 
ger kunderna ett bättre beslutsunderlag när de ska bestämma sig för att köpa en produkt eller 
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inte. Vilka typer av produkter som säljs är dock av stor vikt enligt Tim Parry’s artikel, ”Get in 
to the party” (2007). Där lyfts tanken fram att om kunden kan köpa samma produkt genom 
att använda en katalog så kommer inte kunden att gå på homeparty, något som Gummesson 
(et al.,2007) inte håller med om. Istället bedyrar Gummesson den sociala aspekten vid 
kundmötet och menar att denna aspekt kan vara lika mycket värd som själva köpet. Han 
menar att varje kund är en individ och en del av ett nätverk av relationer där denne samspelar 
med andra människor och organisationer. Hemförsäljning genom homepartyn sker till 
individer i grupp och interaktion uppstår mellan dessa individer där deltagarna är både 
privatpersoner och konsumenter. Ett homeparty är ett säljtillfälle men också en social 
händelse. Alan Farnham (2004) lyfter också fram den sociala tyngdpunkten inom 
hemförsäljning när han skriver att samla sina vänner, eller till och med främlingar, för att 
diskutera intressanta produkter är bara ett sätt för socialt utbyte. Douglas Lane (i Klepacki, 
2007) menar att konsumenten hellre väljer hemförsäljningsalternativet för att undvika 
känslorna av den isolering som förknippas med den kalla och opersonliga miljö som infinner 
sig i ett varuhus. Även Candice Corlette (i Klepacki, 2007) lyfter fram den sociala betydelsen 
för kunden. Att kunden vill ta det lugnt och umgås i trivsam miljö. Hon fokuserar på kvinnor 
när hon säger att deras liv blir allt mera stressigt och att de alltid är programmerad att vara 
produktiva men att de på ett hemförsäljningsparty kan uppfylla sina shoppingbehov och 
samtidigt socialisera. 

Gummesson (et al., 2007) hävdar vidare att utbytet mellan försäljaren och kunderna är 
ömsesidigt då säljarna kan fungera mera effektivt både som rådgivare och demonstratör, 
samtidigt som kunderna kan förmedla sina åsikter och behov. ”Kunderna blir människor, inte 
procentenheter i en rapport från en marknadsundersökning” (Gummesson, s. 76, 2007). 

Då säljaren och kunden är ömsesidigt beroende av varandra känner kunden en större 
bekvämlighet och kontroll över situationen och ju högre grad av kontroll som kunden har i 
servicemötet, ju högre blir kundens tillfredställelse med servicen. Engagemang ger ofta 
kunder ett högre mervärde och behöver inte skapas i ett mänskligt möte utan kan också 
komma av andra faktorer, dock är det vanligt att vi engagerar oss mera när vi får en mänsklig 
kontakt. (Mossberg, 2003) 

Mossberg (2003) menar att andra kunder kan förstärka eller minska en kunds tillfredställelse 
och uppfattning av kvalitet. Gummesson (et al., 2007) går så långt som att hävda att kunder i 
praktiken kan träda in i rollen som säljare om de är entusiastiska för en produkt, men de ges 
också tillfälle att exponera sina medkunder för saklig information och kritik. Den sociala 
gemenskapen kan spela en stor roll och att andra kunder, personal och platsen där mötet 
mellan säljare och kund utspelar sig samspelar i en process vid kundens konsumtion. 

 

2.1.2 Att leverera kundvärde 
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Gummesson (et al., 2007) hävdar att hur väl den personliga försäljningen genomförs är helt 
avgörande för säljarens framgång med de produkter han säljer och att hemförsäljning 
besannar betydelsen av relationsmarknadsföring. Interaktion i långsiktiga och individuella 
kundrelationer är av stor vikt, även nätverkets betydelse inom hemförsäljning betonas. 
Gummesson talar vidare om en värdeskapande process som slutligen avgörs av kunden men 
att leverantörens bidrag och interaktionen mellan kunderna och leverantören spelar roll inom 
hemförsäljningen. 

Att finna potentiella kunder och underhålla existerande kundrelationer är utgångspunkten för 
framgångsrik försäljning. Säljaren inleder ofta sin bana som direktförsäljare genom att 
använda hemförsäljningsföretagets produkter för eget bruk. När han/hon sedan börjar att själv 
sälja företagets produkter rekryterar han/hon ofta sina första kunder från sitt personliga 
nätverk. Säljaren själv, familjen, arbetskamrater och vänner blir ofta de första kunderna. 
Genom sin egen användning av produkterna och genom sitt säljarbete blir hemförsäljaren 
själv en levande referens för hemförsäljningsföretaget. På så sätt blir försäljaren butik och 
skyltfönster samtidigt, genom att själv använda produkterna. (Gummesson, et al., 2007) 

Säljaren får möjligheten att förstå hur kunder tänker och agerar genom närheten till den 
individuella kunden vid kundmötet. Detta kan hjälpa säljaren att inte slösa bort kundens tid 
och att leverera produkten vid en lämplig tidpunkt eftersom man får en ”närhet” till kunden. 
Vid mötet med kunden börjar direktsäljaren vanligtvis med att bilda sig en uppfattning om 
kundens behov och kan anpassa sig till situationen. (Gummesson, et al., 2007) 

När det gäller rekryteringen av nya säljare till hemförsäljningsföretag är det vanligaste sättet 
att personer som redan är direktsäljare talar om för sina kunder, vänner och bekanta om hur 
intressant och spännande det är att jobba med hemförsäljning och att man på så sätt sprider 
hemförsäljning som yrkesval. Relationen till andra säljare är också viktig där interaktionen är 
både yrkesmässig, personlig och känslomässig och att det inte bara är närheten och kontakten 
med hemförsäljningsföretaget som är viktig för direktförsäljare. (Gummesson, et al., 2007) 

Robin Goldwyn Blumenthal (2007) menar att hemförsäljning av produkter som kosmetika 
och köksredskap kanske inte är den lättaste vägen mot rikedom, men att den flexibla 
arbetstiden gör att det passar för vissa personer där de flesta är kvinnor. Blumenthal (2007) 
menar vidare att det för många är ett bra sätt att tjäna lite extra pengar under semestern eller 
när hushållet behöver en extra inkomst. Försäljarna tjänar en provision på de produkter de 
säljer, och i många fall, en procent del av den förtjänst som de nya försäljare som de själva 
rekryterar till företaget drar in. Även kallat ”multilevel marketing”. I större företag betalar 
moderföretaget ut extra kompensation till försäljarna på grund utav deras prestationer. 

Blumenthal (2007) hävdar också att viljan att börja verka som direktförsäljare kan ha andra 
anledningar än de direkt finansiella. För många handlar det mera om att få en möjlighet att få 
intelligenta och intressanta konversationer och att stärka de sociala banden med sina vänner. 
Men Gummesson (et al., 2007) menar också att det krävs mycket förberedelser från säljarens 
sida för att försäljningen skall fungera då det krävs utbildning för att uppnå bästa möjliga 
resultat. Förutom säljteknik, etiska regler och redovisning är kunskaper inom ledarskap 
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viktigt. De personliga egenskaper och attribut som är av huvudsak för en hemförsäljare är 
förmågan att tänka positivt, att kunna bygga upp självförtroende, att ha ett positivt tänkande 
och en entreprenörsanda. Dessa egenskaper är vitala för personer som vill lyckas som 
hemförsäljare. Det är också dessa egenskaper som hemförsäljningsföretagen ofta fokuserar på 
i sina utbildningar. (Ibid) 

 

2.1.3 Säljarens drivkrafter 

 

Att utstråla yrkesstolthet, verka trovärdig, kunna presentera varorna på bästa sätt och att vara 
professionell är karaktärsdrag som är viktiga när man bedriver försäljning. Men att 
försäljaren känner ett förtroende för företaget och tror på företagets produkter är minst lika 
viktigt. Drivkrafter som många gånger är anledningar till att människor börjar arbeta med 
hemförsäljning är att de ofta skapar sig en identitet där de gör något spännande och unikt, för 
att tjäna pengar och för utmaningen som direktförsäljare innebär. Att möta människor, 
försöka påverka och övertyga dem om sina produkter, få erkännelse genom beröm och att 
kunna stå på egna ben är stora anledningar för direktsäljare att bedriva sin yrkesroll. (Ibid.) 

Ulf Karlsson, f.d. förbundskapten för Svenska Landslaget i friidrott, talar (i Gummesson, et 
al., 2007) om elitidrottarens egenskaper som specifikt urskiljer dem från många andra 
människor. Han talar om hur drivkraften att vilja lyckas för den aktive idrottaren framåt mot 
nya mål. Vidare poängterar han att idrottsledaren ofta fungerar som den person som 
stimulerar idrottarens drivkraft. Ulf Karlsson anknyter detta med personer som jobbar med 
hemförsäljning där ledarna i organisationen ofta jobbar mot att skapa drivkraft och 
motivation genom, bland annat, belöningar och utmärkelser. Även kundernas drivkraft är 
viktig och har ofta en stor del i kundens agerande, drivkraften att skapa värde är central för att 
kunden ska agera. Återförsäljarna kan i många fall fungera som elitidrottarnas coacher och 
”stimulera” kundernas drivkraft att handla. (Ibid.) 

 

2.1.4 Upplevelser och miljö 

 

Douglas Lane hävdar i en artikel av Laura Klepacki (2006) att konsumenter är villiga att 
betala mera för produkterna på grund utav den service som ges av säljaren och på grund av 
att konsumenterna söker efter en mera personlig och intim shoppingupplevelse som de är 
villiga att betala för.  

På marknaden handlar det idag mycket om att skapa upplevelser för att skapa emotionella 
värden för kunden. Mossberg (2003) skriver att företagens fokus måste ligga utanför själva 
kärnprodukten och att andra element som upplevelserummet spelar en stor roll för att ge 
kunden en extraordinär upplevelse. Upplevelser fokuseras kring själva konsumtionen av en 
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produkt där något extra erbjuds för att skapa en minnesvärd och engagerande upplevelse. 
Mossberg (2003) skriver om hur våra konsumentmönster har förändrats. 

 (...) en upplevelse omfattar en sorts helhet(...) denna påverkas av en mängd olika faktorer, 
såsom personal, andra kunder och miljö”. 

”Att lära sig om kundens beteende och önskemål under själva konsumtionen är (...) en 
grundpelare för marknadsföring(...) (Mossberg, s. 14, 2003) 

Upplevelser går inte skapa åt någon annan argumenterar Mossberg (2003) för. Hon menar att 
upplevelser är individuella och avgränsas därmed till individens uppfattning. Upplevelser är 
ofta en viktig del utav värdet som kunden slutligen upplever och därför kan det vara ett bra 
sätt enligt Mossberg att leverera möjligheter till upplevelser i sina erbjudanden.  

När det gäller att förmedla produkter ut mot en marknad och då speciellt en ny sådan bör 
produkter överraska så lite som möjligt. Risken med överraskning är att produkterna inte 
passar in i de sammanhang eller i de olika kategorier som de blivit introducerade i. En för 
företag negativ överraskning kan ofta leda till negativa korrelationer för produkten och 
företagets varumärke etc. En viss överraskningsnivå är det mest fördelaktiga alternativet för 
både säljande och köpande part. (Söderlund, 2003) 

 

2.1.5 Word-of-mouth  

 

Enligt Mossberg (2003) handlar ofta samtalsämnen mellan bekanta om upplevelser, 
restaurangbesök och teateruppsättningar. Sådana samtal människor emellan kallas i 
marknadsföringslitteraturen word-of-mouth. Hon menar vidare att de emotionella värdena är 
viktiga vid upplevelser och rekommendationer från vänner och bekanta ofta är avgörande för 
att övertyga en person att använda ett specifikt företags tjänster. Om en tillitsfull person 
berättar och beskriver sina känslor och synpunkter kring en viss service eller produkt, kan 
personens ord ofta vara avgörande för kundens val då dennes ord väger tungt. Word-of-
mouth uppfattas med mindre skepticism än annan promotion från företaget som till exempel 
annonser i dagspress. 

I en artikel av Laura Klepacki (2006) menar Roger Barnett, ordförande och verkställande 
direktör för hemförsäljningsföretaget Shaklee att word-of-mouth sprider upplysning och 
information om hemförsäljning som försäljningskanal och att det inte finns något mera 
inflytelserikt sätt för detta eftersom det går direkt ut till konsumenten. Detta påstående stärks 
av Tim Parry (2007) som menar att hemförsäljningspartyns word-of-mouth-metod är en 
traditionell form av marknadsföring som fler och fler företag använder sig av. 

 

2.2 Marknadsföringsstrategi 
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2.2.1 Kostnadsöverlägsenhet 

 

Denna strategi innebär att man eftersträvar att minimera företagets kostnader för att uppnå 
konkurrensfördelar jämfört med företagets konkurrenter. För att strategin ska lyckas krävs 
stort engagemang från ledningen. Att söka efter sätt att minska kostnader genom att lära sig 
av erfarenheter, hitta effektiva men funktionella sätt att producera produkterna och att 
minimera kostnaderna inom bland annat försäljning och marknadsföring. Att erbjuda 
produkter till låga priser jämfört med konkurrenterna blir ett slagord genom hela 
organisationen samtidigt som kvalitet, service och andra viktiga faktorer inte får försummas. 
Strategin ger ett skydd mot konkurrenters agerande och ett skydd mot substitutionsprodukter. 
En kostnadsöverlägsenhetsposition kan i vissa fall revolutionera en marknad om 
konkurrensen sett annorlunda ut innan och om aktörerna inte är beredda på att möta 
förändringen. Strategin leder till att man genom att pressa sina kostnader kan sälja sina 
produkter eller tjänster till ett lägre pris än sina konkurrenter och på så sätt skaffa sig 
marknadsandelar. (Porter, 1998) 

Denna strategi innebär dock flera risker. För att bibehålla marknadsandelen måste företaget 
kunna hantera teknologisk utveckling, att nya aktörer på marknaden imiterar företagets 
strategi och kunna förutse förändringar på marknaden inom både marknadsföring och 
kundbehov. Om fokus blir för mycket på låga kostnader samtidigt som marknadens priser på 
produkterna pressas blir det ohållbart att behålla sin marknadsandel enbart genom att 
differentiera sig genom låga produktpriser. (Porter, 1998) 

 

2.2.2 Differentiering 

 

Enligt Porter (1998) innebär differentiering att man fokuserar sig på att erbjuda en produkt 
eller tjänst som av kunden uppfattas som unik på marknaden. För ett företag finns olika sätt 
att differentiera sig mot konkurrenterna på marknaden och Porter (1998) nämner bland annat 
överlägsna produktegenskaper, hög kvalitet, pålitlighet, bra kundservice och produktdesign 
som sätt att differentiera sig på marknaden. 

Företagets personal utgör en värdefull källa när det gäller att differentiera sig på marknaden 
och detta är speciellt viktigt inom serviceorienterade företag. Service av hög kvalitet från 
personalen är svårt för konkurrenter att kopiera eftersom den är så beroende av den 
föränderliga företagskulturen och ledningens möjligheter att motivera och stärka sin personal. 
Nyckelattributen hos personal som förser sina produkter med mera värde för kunden genom 
personlig service är den professionalitet och kunskap som personalen får genom träning och 
utbildning, hövlighet, trovärdighet, pålitlighet, positivism, ansvarsfullhet, initiativtagande och 
färdigheter inom kommunikation. (Doyle & Stern, 2006) 
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Strategin innebär ofta att företagets kunder känner en lojalitet till företaget som blir en 
inträdesbarriär för konkurrenter och företagets position innebär att de också skyddar sig mot 
substitutionsprodukter och tjänster. En styrka hos strategin är även att kundernas belåtenhet 
med företagets produkter gör dem mindre priskänsliga. Att uppnå differentiering kan ibland 
innebära att man skaffar sig en stor marknadsandel. Produkterna behöver dock ofta skapa en 
uppfattning av exklusivitet som inte går att förena med hög marknadsandel. Många kunder 
känner till företagets överlägsenhet men inte alla är beredda att betala de höga priserna för 
produkterna. (Porter, 1998) 

Risker som Porter ser med denna strategi är att kostnadsskillnaden mellan lågprisföretag och 
företaget som differentierar sig blir för stor för att kunna behålla kunders lojalitet. Kunderna 
avstår då hellre bättre design, service eller image för att betala ett lägre pris för en 
substitutionsprodukt. En annan risk är att andra företag imiterar den differentiering som varit 
signifikativt för företaget och på så sätt blir inte skillnaden mellan produkterna så stor att den 
påverkar kunden när det gäller vilket företags produkter som han/hon väljer. (Porter, 1998) 

 

2.2.3 Fokusering 

 

Doyle & Stern (2006) menar att när man väljer målgrupp identifierar företagets marknadsplan 
de typer av kunder som företaget siktar in sig på. Man analyserar sedan målgruppens behov 
och profiler. Vad kunderna förväntar sig, på vilken marknad de befinner sig, hur och när de 
handlar och hur de sedan använder produkten. (Doyle & Stern, 2006) 

Strategin innebär att företaget fokuserar sig på en smal definierad målgrupp, produktlinje 
eller ett geografiskt område. Strategin styrkor är att man ofta kan tillfredställa målgruppen 
bättre än konkurrenterna på marknaden, att man skaffar sig en unik position, skaffar sig ett 
skydd mot konkurrenskrafter på marknaden och i branschen, att man skyddar sig mot 
substitutionsprodukter och fokus på områden där konkurrenterna är svaga. Ett företag som 
lyckas med sin fokuseringsstrategi har en position som är kostnadsöverlägsen inom ett 
område, en utpräglad differentiering eller en kombination av dem.  (Porter, 1998) 

Nackdelar med att välja denna strategi är dock att kostnadsskillnaden mellan det företag som 
använder fokuseringsstrategi och andra företag ibland är för stor och att kunderna då inte 
väljer företagets produkter eftersom de anses för dyra. En annan nackdel är om skillnaderna i 
produkterna mellan det företaget som fokuserar sig och övriga företag på marknaden minskar 
samtidigt som konkurrenter inträder på marknaden och fokuserar mera intensivt. (Ibid.) 

Strategierna har alla samma mål. Man strävar efter att skaffa sig en bra position gentemot 
konkurrenter och målet nås i en kombination av de tre strategierna. (Ibid.) 

 

2.2.4 Positionering 
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Striden om marknadsandelar och marknadspositioner bedrivs med ganska väldefinierade 
konkurrensmedel som värde, kostnad, pris och service. Innovationskraften koncentreras på 
utbyggnad av produktsortimentet, förbättrad effektivitet och vanligtvis de marginella effekter 
som uppnås genom differentiering av varor och tjänster. (Prahalad & Hamel, 1994) 

Idag framstår positionering som ett av de mest centrala begreppen inom 
marknadsföringsområdet. Utformningen av ett positioneringskoncept har därför hög prioritet 
inom många företag. Den grundläggande föreställningen bakom den traditionella synen på 
positionering är att märkesinnehavaren med utgångspunkt i en given målgrupp ska försöka 
identifiera en attraktiv position i konsumenternas medvetande. Melin (1999) menar att det 
finns goda möjligheter att positionera sig även som efterföljare på en marknad genom att 
antingen identifiera en ny position, utveckla en befintlig position eller att depositionera en 
konkurrent. (Melin, 1999) 

I artikeln, ”turning our face outwards” lyfts det fram att hemförsäljningsbranschen tidigare 
varit dålig på att marknadsföra sig och att synas för allmänheten. Vikten av att synas för att 
skapa medvetenhet genom en kommunikation är bra för att kunna utvecklas både för 
branschen och för individuella företag. (Nordh, 2008) 

För att en position ska bli framgångsrik så krävs det att den valda positionen är 
kommunicerbar. Det är dessutom viktigt att den differentieringsfördel som ligger till grund 
för positioneringen tydligt framhävs i marknadskommunikationen. Målsättningen bör därför 
vara att marknadskommunikationen är konsekvent och konsistent, dvs. att positioneringens 
grundtankar genomsyrar all kommunikation. (Melin, 1999) 

 

2.3 Implementering av strategier 
 

Att överföra strategi i handling är ofta beroende av en storskalig kampanj av utbildning och 
träning av arbetskraften. Denna fas har fyra syften. Ledningen måste kommunicera till alla i 
organisationen att man ska ”sätta kunden i första rummet” och personalen måste förstå vad 
företaget försöker uppnå. Anställda måste också rapportera resultaten av hur kunder och 
personal uppskattar organisationen och hur konkurrensen förändras på marknaden. 
Utbildningen måste även ha för avsikt att involvera anställda i förändringsprocesser, 
personalen måste bli uppmuntrade att fundera över på vilket sätt de som individer kan bidra 
med att utveckla och förbättra kundservice. Slutligen måste personalen ges de egenskaper 
som är nödvändiga för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt så att anställda kan bli mera 
självsäkra och professionellt effektiva i sin prestation. (Doyle & Stern, 2006) 

 

2.4 Strategiskt syfte 
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Ett strategiskt syfte står för en uppfattning om framtiden som är unik i förhållande till 
konkurrenterna. Det ger de anställda löfte om att utforska nya marknader. (Prahalad & 
Hamel, 1994) 

Byråkratin och dess kontroll över investeringar, ekonomiska belöningar, planering, rutiner 
och organisationsstruktur fungerar för att hålla samman människorna inom organisationen så 
att ett kontroll- och jämviktssystem skapas som hindrar anställda att sträva mot andra mål en 
organisationens. Individers och avdelningars frihet begränsas av finansiella mått men även av 
traditioner som inte tar hänsyn till förändring. Byråkratin hindrar ideligen initiativkraften och 
kreativiteten. Friheten att själv välja metod hämmas av djupt rotade idéer om vilka kanaler 
som ska användas, hur produktkonceptet ska definieras och var i förädlingskedjan som 
vinsten slutligen ska skapas. Ofta utgör kombinationen av en oklar färdriktning och 
konservativa arbetssätt ett allvarligt hot mot företagets framtid. (Ibid.) 

Företagens ledare har inte varit döva för mellanchefernas och övriga anställdas vädjan om 
större frihet i sitt arbete och decentralisering har blivit populärt. Ordet ”delegering” används 
som ett mantra i styrelserummen. Avbyråkratisering, delegering och ”empowerment” blir 
alltmer modernt för företagsledningar. En följd av detta är att befogenheterna har förts neråt i 
organisationerna, inköpsgränserna har höjts, antalet utvärderingar har minskat och 
planerings- och kapitalsfördelningsarbetet förenklats. Avdelningscheferna har fått mera 
befogenhet och blivit uppmuntrade att se sin avdelning som ”sitt eget företag”. Även om det 
är bra för företaget att lämna över de strategiska besluten till dem som är närmast 
konkurrenterna och kunderna, kan detta vara skadligt om det utförs i för hög grad. Om man 
monterar ner byråkratin utan att ersätta den med en klar och övertygande färdriktning lär 
situationen bli kaotisk. Empowerment utan angivande av färdriktning leder till ren anarki. 
Trots att frihet och delegering ofta leder till framgång, krävs mera än så om företagets mål är 
att positionera sig som marknadsledare på en komplicerad möjlighetsarena. Det är bättre att 
låta kreativiteten verka inom ett klart strategiskt syfte och att den har gränser. Det strategiska 
syftet är mer exakt när det gäller målen än medlen. Det strategiska målet måste vara så brett 
att det lämnar utrymme för experimenterande kring hur målet för företaget ska nås och 
avgränsar målet, men inte medlen. (Ibid.) 

  

 

 
 

2.5 Relationsmarknadsföring  
 

“Relationen mellan den som köper något och den som säljer något bildar marknadsföringens 
klassiska dyad, en tvåpartsrelation. (Gummesson, s. 49, 2006) 
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Denna relation kan beskrivas som marknadsföringens moderrealation. Parterna består av 
leverantör och kund där leverantören är säljare. Säljare kan också avse en individ som sysslar 
med personlig försäljning. I individuella marknadsrelationer integrerar en individ, (kunden) 
med en annan individ (säljaren). När försäljningen är komplicerad och omfattande är både 
säljaktiviteten och inköpsaktiviteten en förhandling. Säljaren blir därmed en förhandlare. 
(Gummesson, 2006) 

Det finns relativt få marknadsförare som har förklarat relationsmarknadsföring på djupet, 
men relationsmarknadsföring kan definieras på följande sätt: 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum. (Gummesson, s. 16,  2006) 
 

De centrala begreppen som belyses är alltså relationer, nätverk och interaktion. Med en 
relation menas att det måste finnas minst två parter som står i kontakt med varandra och att 
nätverk av relationer uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. I 
både de enklare och mer komplicerade nätverken har de involverade kontakt med varandra, 
samspelar och utför olika aktiviteter tillsammans vilket beskriver interaktion. (Gummesson, 
2006)  

Utan relationer finns det ingen marknad, samhället är ett nätverk av relationer som omger oss 
alla. Familj, släkt, vänner, kollegor mm är olika typer av relationer som vi ständigt kommer i 
kontakt med. Relationsmarknadsföring riktar sig till individen, där varje enskild kund blir ett 
eget segment, men relationsmarknadsföring riktar sig även till grupper där konsumenter har 
liknande intressen. Grupperna är intresserade av att skapa relationer med leverantören och 
dennes varor och tjänster samt att ha relationer mellan medlemmarna i gruppen. Leverantören 
bör ta tillvara på relationen till kunden eftersom den är en del av kundens upplevda kvalitet 
för produkten. Dessa grupper bildar på så sätt minisamhällen och subkulturer. (Ibid.)  

 

 

 

 

 

2.5.1 Långsiktighet/kortsiktighet i relationer 

 

Med marknadsföring menar man nuförtiden en process inom värdekedjan som ansvarar för 
att frambringa kundvärde både på lång och kort sikt (Gok, 2007). relationsmarknadsföring 
kan förkorta luckan mellan kunden och företaget, bidra till framgång för organisationen 
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genom kundlojalitet, ge bra service, bättre informationsinsamling och utbildning för företaget 
(Nguyen, 2007)  

Kundvård av de kunder ett företag redan hade, ansågs under lång tid inte vara lika viktigt som 
att skaffa nya kunder och den säljare som skaffade nya kunder ansågs som dynamisk medan 
säljare som bara skötte gamla kunder ansågs förlegad. Nuförtiden anses det dock viktigt att 
behålla, vårda och utveckla existerande relationer. Skälet till att lägga mera tyngdpunkt på 
existerande kunder är att man börjat se kunden som företagets knappa resurs och långsiktiga 
och stabila relationer hamnar mera i centrum. Det är fem till tio gånger så dyrt att skaffa en 
ny kund som att behålla en befintlig. (Gummesson, 2006) 

Relationsmarknadsföring erbjuder möjligheten till en längre kundrelation vilket kan medföra 
lägre kostnader, resultera i bättre lönsamhet och möjligheter till en mer effektiv management 
och marknadsföring. Men för att ett företag ska kunna uppfylla det måste företaget organisera 
sig så att möjligheterna kan tas tillvara. Det är dessutom viktigt att relationsmarknadsföring 
implementeras i hela företagskulturen för att få den önskade effekten. (Ibid) Enligt Nguyen 
(2007) hjälper fokuseringen på relationen mellan leverantör och kund företaget att bättre 
förstå konsumentens behov så att företaget kan tillfredställa kunderna vid rätt tillfälle 
samtidigt som man förbättrar företagets processer. 

Vidare nämner Gummesson (2006) långsiktigt samarbete och win-win där samarbete är en 
huvudpunkt och man ser leverantörer, kunder och andra som medparter istället för motparter. 
relationsmarknadsföring ska vara mer koncentrerat på win-win än win-lose och företag kan 
öka värdet av relationerna för varandra. Med win-win skapas långvariga och kvarhållande 
relationer vilket är ett av relationsmarknadsföringens mål.  

Det nya konceptet relationsmarknadsföring innebär att istället för ett smalt 
transaktionsbaserad enförsäljnings syn på marknadsföring så borde en mera tydlig betoning 
på långsiktiga relationer premieras. (Gok, 2007).  

Det är bra att relationsmarknadsföring finns inom marknadsföringen. De hjälper företag att 
mäta och förklara deras strategier att bygga relationer och kampanjer. De visar att 
marknadsföring mera är en investering än en kostnad. Traditionellt sett var marknadsföring 
ett mått på svarsfrekvens och varumärkes associationer. Prestation och framgång för företaget 
kan nu mätas genom att kunder är lojala till företaget och att de får flera kunder, inte bara en 
större marknadsandel. (Olasz, 2006)  

Ny teknologi skapar möjligheter för relationen att kunna ändra form och utvidgas. 
Relationsmarknadsföring har utvidgats genom marknadens nya teknologier och idag har IT 
och relationsmarknadsföring mycket gemensamt. IT har till viss del förändrat 
relationsmarknadsföring till att bli en e-relation  och Internet och e-post har med hjälp av  
mobiltelefoni bidragit till att utvidgade nätverken av relationer. (Gummesson, 2006) 

Elektroniska relationer skapar möjligheter att lära känna kunder och därigenom kunna 
kundanpassa sina erbjudanden och följaktligen nå högre lönsamhet. Det möjliggör 



21 
 

direktmarknadsföring som kan vara verktyg för att rikta sina erbjudanden mer träffsäkert. 
(Ibid) 

 

2.5.2 Värderingar och egenskaper som påverkar strategiska val  

 

Det är bra att skilja mellan marknads- och försäljningsavdelningen och marknads- och 
försäljningsfunktionen. Anledningen till separationen är att klarlägga att marknadsföring och 
försäljning är mer än en specialiserad avdelning. Det är en funktion som går igenom hela 
företaget. Värderingen att alla som ingår i en relation också ansvar för den visar ett 
leverantörsperspektiv och fokuserar på hur bra relationer hanteras av säljaren. Tidigare och 
aktuella prestationer av säljaren är viktiga för att kunden ska utveckla förtroende och skapa 
en långsiktig relation. Det är viktigt att företag har en relations- och serviceinriktning och inte 
byråkratiska värderingar. Relationsmarknadsföring bygger på värderingar om goda relationer 
och service, där win-win och ansvar är en del i relationen. Det är viktigt för företag att vara 
medvetna om att kunderna är källan till intäkter och måste sättas i centrum. Leverantörernas 
uppgift är att skapa rätt värde för kunden som grundar sig på både konkurrens och samarbete 
vilka båda är nödvändiga för att en marknadsekonomi ska fungera. (Ibid.) 

Inom relationsmarknadsföring finns det flera viktiga generella egenskaper i affärsrelationer, 
det är svårt att säga vilken egenskap som är viktigast. Idén med de olika egenskaperna är 
20/80-regeln, att 20 % av egenskaperna ska stå för 80 % av effekten. Rangordningar är oftast 
missvisande eftersom betydelsen av egenskaper varierar från situation till situation och de 
olika egenskaperna ska istället fungera som underlag för värderingar av relationer. Det är 
även viktigt att undersöka om relationen ska fortgå eller avvecklas. Viktiga egenskaper som 
Gummesson (2006) nämner är: 

Engagemang: Är en leverantör beroende av en relation så är ofta engagemanget stort och det 
är viktigt. Olika sorters situationer och relationer ställer olika krav på hur hög grad av 
engagemang som krävs.  

Makt: Makt är ett underskattat begrepp i marknadsföringen och mycket på dagens globala 
marknad handlar om makt. Varumärken ger makt åt företagen, medan Internet som 
informationskälla ger mer makt åt kunden. Om en av parterna utnyttjar sin makt kan detta 
leda till negativa konsekvenser på lång sikt, eftersom att det krävs välvilja av båda parter för 
att relationen ska bestå.  

Långsiktighet: En lång relation blir effektivare för alla involverade och de lär sig utnyttja 
relationen mer intensivt. Men ibland finns det rimliga skäl till att bryta en relation t ex om 
den inte är aktuell längre eller om det finns behov av ny kreativitet.  

Frekvens/regularitet/intensitet: Det finns många relationer som är frekventa och regelbundna 
såsom resor till och från jobbet. Medan andra relationer kan vara mer sällsynta eller mer 
intensiva som t ex utbildningar.  
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Närhet och distans: Närhet kan vara fysisk, emotionell och mental. Den fysiska kontakten 
leder ofta till att den emotionella och mentala kontakten underlättas och det är viktigt att 
företag finns nära sina kunder. Med hjälp av IT har distansrelationer skapat en virtuell närhet 
trots fysisk distans.  

Förtroende: Att alla i en relation kan lita på varandra och har ett stort förtroende är ofta 
styrkan i ett samarbete. Kunder kan ha förtroende för t ex vissa varumärken, företag eller 
läkare. Många kunder vet inte exakt vad de köper utan har ett förtroende till säljaren om att 
produkten ska fungera som önskat.  

Andra viktiga egenskaper i relationer är bl a överraskning och glädjeaspekten i relationen. 
Överraskning är ett tillstånd som uppstår när något oväntat inträffar, det kan röra sig om att 
föreställningen av vad som komma skall inte inträffar. Istället inträffar något för individen 
oväntat vid exponeringstillfället. Överraskningens karaktär kan ha både en positiv och 
negativ emotionell laddning och kan således både förstärka en positiv- eller negativ händelse. 
Glädje har visat sig minska uppfattningen av risk vid kontakten med för kunden nya 
produkter. Glädje har också en förmåga att få personen att inför framtiden förvänta positivare 
utfall. Glädje kan spridas i interaktionen mellan människor och en förklaring till detta är att vi 
är emotionellt kompetenta att mycket snabbt hantera emotionellt laddade signaler, för att 
kunna anpassa oss efter personer i vår närvaros emotionella tillstånd. En teoretisk analys av 
kärnan i vad kunden uppfattar som roligt innefattar ofta något som avviker från det 
förväntade i en situation som annars uppfattas vara säker och förutsägbar. Ett sätt att påverka 
köpintentionen kan bland annat vara genom humorrelaterad reklam. (Söderlund, 2003) 

 

2.5.3 Trygghetsskapande 

 

Gummesson (2006) talar om trygghet i företagets verksamhet och tar upp fyra olika sätt att 
skapa trygghet på: Genom relationsmarknadsföring, juridik, kunskap och affärskultur/etik. 

I relationsmarknadsföring är båda parterna inställda på att göra upprepade affärer, vilket ger 
win-win situation som är relationsmarknadsföringens själ. Juridiska aspekter skapar en extra 
trygghet eftersom det är svårt att täcka in alla aspekter i ett detaljerat och komplicerat 
kontrakt. Genom kunskap då kunskapen är hög hos kunden eller leverantören så känner 
respektive part trygghet. Det är svårt att ha kunskap på alla områden och då är det en trygghet 
att anlita en mellanhand eller mäklare etc. som kan hjälpa till. Många gånger tvingas beslut 
baseras på symboler, företagsnamn och varumärken i tron att de är bra på grund utav deras 
image. Affärskultur och etik ger trygghet genom att tala ett tydligt språk om vad som är rätt 
och fel.  

Långsiktiga och nära relationer tillfredsställer behovet av trygghet bäst i kombination med 
visst stöd av ovanstående fyra faktorer. (Ibid.) 
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2.5.4 En värdeskapande process 

 

Gummesson (2006) nämner Wikström och Nordmanns som visar på relationen och 
interaktionen med kunden som ett led i en värdeskapande process, där leverantör och kund är 
samproducenter av en vara eller tjänst. Detta blir basen för hela servicetänkandets utveckling. 
En fördel med relationsmarknadsföring är att företag får förbättrade marknadsrelationer till 
rätt kunder, minskade defekter, ökad kundretention och ökad duration. I förlängningen ger 
det minskade marknadsföringskostnader, kunder blir bättre medproducenter och 
medutvecklare av nya erbjudanden som leder till färre kvalitetsbrister. Företaget får också 
bättre kunskap om kunderna och kan på så sätt bättre tillgodose deras behov bättre vilket 
leder till ökade intäkter. I början av relationen är kunden ofta en låganvändare men företaget 
ökar ofta successivt kundens inköp. Kunder kan genom relationsmarknadsföring bli en bättre 
marknadsförare på deltid åt företaget. Genom relationsmarknadsföring blir det lättare att reda 
ut problem om företaget har en långsiktig relation med kunden. Kunder blir mindre 
priskänsliga eftersom de värderar annat än priset i relationen. Det blir svårare för 
konkurrenter att komma in ”stjäla en kund” eftersom kunden vant sig vid företagets service 
och den goda relationen.  

 

 

 

 

 

 
 

3 Metod 
 

Enligt Saunders (et al., 2003) ska metodavsnittet ge läsaren information för att kunna 
bestämma reliabiliteten (trovärdigheten) och validiteten (om vi mäter det vi vill mäta) för 
undersökningen. I metodavsnittet visas även vilken strategi som vi har valt för 
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undersökningen. Vi kommer genomgripande att argumentera för de olika val av 
tillvägagångssätt vi gjort och syftet är att ge läsaren en bättre chans att utvärdera och tolka 
resultaten av uppsatsen vi vill också ge läsaren en möjlighet att utvärdera arbetsgången för att 
ytterligare förenkla bedömningen av resultatets trovärdighet. 

Jacobsen (2002) ställer sig frågan varför vi ska ha en metod när det oavsett vilken metod vi 
kommer att välja finns en risk för att det undersökta fenomenet blir ett resultat av just vilken 
metod vi valt tidigare (undersökningseffekten). För att undersöka verkligheten som forskaren 
vill undersöka måste således forskaren tränga in i verkligheten och vare sig han eller hon vill 
det eller ej kommer resultatet av undersökningen påverkas. Detta benämns som den såkallade 
Hawthorne effekten som går ut på att undersökaren måste förstå hur dennes integrering i den 
undersökta kontexten påverkar resultatet. Det är först när denna förståelse finns om vad som 
är metodologiska förklaringar till ett fenomen och vad som är verkliga förklaringar som en 
korrekt slutsats kan dras. (Ibid.) 

 

3.1 Litteraturstudie 
 

Kvale (1997) hävdar att undersökaren genom att ta hänsyn till kontexten i vilken 
undersökningen grundas i och skapar en förståelse för den så kan en förståelse skapas på ett 
djupare plan. Författarna till denna uppsats har försökt att skapa en sådan förståelse genom att 
undersöka teori som behandlar områdets historiska utveckling. Vi började med att samla in 
sekundär data för att bekanta oss mer med begreppet hemförsäljning. Litteraturen som vi 
använt oss av har vi främst hittat på Halmstads stadsbibliotek och Halmstads 
högskolebibliotek. Vi har även utnyttjat kurslitteratur från tidigare studier på högskolan 
ibland annat vetenskaplig metod och marknadsföring. Genom att läsa in oss på området har vi 
hittat nyckelbegrepp som vi sedermera använt för att söka vetenskapliga artiklar som berör 
vårt område. Databaser som använt är: Libris, Google Scholar, ABI Inform och Emerald. 
Sökord har varit: hemförsäljning, tupperware, homeparty, one to one, multi level marketing. 
Huvudlitteraturen vi använt oss utav är främst skriven under senare delen av 1990-talet och 
fram till idag. Den har främst hittats genom att studera källförteckningar i arbeten och 
litteratur vi genomgått för att få grundlig förståelse för ämnet.  De vetenskapliga artiklarna 
har hjälpt oss att komma i kontakt med dagens forskning kring området, och på så sätt hjälpt 
oss att ta fram och studera relevanta undersökningsområden. 

En övervägning som gjordes vid valet av metodansats var om uppsatsen skulle ha en extensiv 
uppläggning som har styrkan i att resultatet lättare blir generaliserbart till en större population 
men att risken för att datorns relevans blir obetydande. Eller om den skulle ha en intensivare 
metodansats där resultatet oftast får en hög relevans men att generaliserbarheten i resultatet 
eventuellt blir svår att rättfärdiga (Jacobsen 2002). De olika metoderna går dock att 
kombinera på olika sätt för att få en högre relevans genom att exempelvis välja att göra en 
intensiv undersökning innan en extensiv eller som i vårt fall att göra en extensiv 
faktaundersökning innan den intensivare intervjuundersökningen.  
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3.2 Fallstudieansats 
 

I undersökningens första fas började vi samla in teori och läsa in oss på området. I början av 
uppsatsen hade vi en deduktiv ansats. Jacobsen (2002) menar att det finns en risk med att 
utgå från en i förhand definierad teori då detta leder forskaren att söka enbart data som har 
relevans enligt denna teori. Undersökningens empiriska material gjorde att den teoretiska 
referensramen breddades efter hand som arbetet fortgick. På så sätt utvecklades arbetet till en 
alltmer induktiv ansats ju längre tiden gick. Undersökningen passar på så sätt inte in tydligt i 
mallen för varken induktiv eller deduktiv ansats. Undersökningen mål är istället att ha en 
analytisk ansats då idéer om att både induktiv och deduktiv ansats har problem inbyggde i sin 
egna struktur. (Ibid) 

 

3.3 Intervju 
 

Vi har använt oss av intervjuer för att införskaffa oss ett empiriskt material för göra en 
analys. Kvale (1997) hävdar att kvalitativa intervjuer ofta ger en subjektiv förståelse istället 
för objektiv om olika personers uppfattningar. Den subjektiva förståelse som går mera på 
djupet för att förstå människans komplexa verklighet framhäver Kvale (1997) som intervjuns 
styrka. Som tidigare argumenterats för så lämpar sig olika metodval för olika undersökningar. 
Jacobsen (2002) hävdar att just intervjun lämpar sig bäst när urvalet är relativt litet och 
argumenterar för detta med att personliga intervjuer är tidskrävande både under själva 
utförandet av intervjun och i det senare stadiet när datamaterialet skall lagras och hanteras. 
Jacobsen (2002) nämner som en risk att datainsamlingen kan bli så komplext att det finns en 
chans för att den blir svår att överblicka.  

Genom att ha personliga möten där respondentens svar spelats in samtidigt som anteckningar 
förts har försök att undvika ett svåröverblickbart empiriskt material gjorts. På så sätt har 
också en högre reliabilitet och validitet erhållits. En tids- och kostnadsaspekt i den personliga 
intervjun har begränsat oss till att komma i personlig kontakt med alla våra intervjupersoner, i 
de fallen där det inte gått att lösa har vi valt att använda oss utav telefonintervjuer. Den 
personliga kontakten under intervjuer besitter en fördel gentemot telefonkontakt då en 
”förtrolig stämning” ofta uppkommer vid personliga intervjuer. Det går även att tolka 
respondentens kroppsspråk vid mötet mellan två människor och detta gör det svårare att ljuga 
om svaret. En annan fördel är också att det på ett smidigt sätt går att utveckla frågor och 
resonemang om det skulle behövas i stunden för att exempelvis förklara argument. 
Telefonintervjun har dock en fördel i vissa fall gentemot den personliga intervjun och det är 
att den verkar skapa en mindre intervjueffekt då den fysiska närheten är utebliven. (Jacobsen, 
2002) 
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Valet har fallit på att använda förstrukturerade intervjuer för att i förhand rikta vår 
undersökning mot de olika elementen av intresse vi tidigare valt ut. Kritik kan riktas mot 
denna metod då förstruktureringen även begränsar oss och gör oss blinda för upptäckter som 
vi eventuellt hade kunnat göra med ett öppnare sinne. Vårt motargument är i likhet med 
Jacobsens (2002) då vi vill hävda att datainsamlingen och dess analys hade blivit allt för 
komplex och att vi omedvetet förstrukturerar fakta beroende på de sociala konstruktioner, 
kulturer och kontexter som format oss tidigare i livet. Kvale (1997) skriver också han om 
vikten av att komma förberedd som intervjuare till intervjusituationen för att kunna 
kontrollera situationen.  

Under intervjuerna har en intervjuguide använts där olika ämnen relevanta för vår 
undersökning har varit uppskrivna. Guiden har fungerat som ett hjälpmedel till intervjuerna 
för att få både ett bra ”flyt” i konversationen samt att få intervjupersonen att uttrycka sig på 
ett för rapporten fördelaktigt sätt. (Kvale, 1997)  

 

3.3.1 Val av fallstudieföretag 

 

Undersökningen riktar sig mot företag inom hemförsäljningsbranchen, de företag som valts ut 
att medverka i undersökningen är alla inom denna bransch. Företagen har valts ut från 
dirkthandelsföreningens hemsida (www.direkthandel.org) för att representera övriga företag 
inom samma bransch. Två utav de tre undersökta organisationerna är inriktade mot 
snarliknande marknader då de båda säljer hälsoprodukter det tredje företaget är inom 
klädindustrin.   

 

3.3.2 Val av respondenter 

 

Val av respondenter har gjorts med åtanke att de ska kunna representera och svara på det 
syfte som ställts upp för undersökningen. Ett krav på respondenterna som ställts är att de ska 
inneha en position där de kommer i kontakt med kärnan i undersökningens område nämligen 
strategi och försäljning. Respondenterna har valts ut från de fallstudieföretag som 
undersökningen valt att fokusera kring. Genom att kontakta företagen via telefon gavs 
möjligheter att intervjua en representant för säljarna och en representant för ledningen i vart 
och ett av de undersökta företagen. För att komplettera studien genomfördes en intervju med 
en representant från branschorganisationen för hemförsäljning. Totalt har alltså sju intervjuer 
genomförts varav fyra stycken har ägt rum ansikte mot ansikte och tre över telefon. 
Intervjuerna har varierat i längd mellan trettio och sextio minuter.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten brukar uttryckas som ett mått på tillförlitligheten och trovärdigheten i 
undersökningens resultat. Om undersökningen skulle komma fram till samma resultat vid en 
upprepning av samma undersökning. Dvs om undersökningens resultat går att generalisera på 
en större population har den en hög reliabilitet. Vid kvalitativa intervjuundersökningar 
handlar det mycket om att kunna bearbeta materialet men också att planera och genomföra 
intervjuerna på ett bra sätt. Vid kvalitativa undersökningar finns det en risk för att strävan 
mot en alltför hög reliabilitet kan leda till att bl.a. kreativitet och föränderlighet motverkas. 
(Kvale, 1997) 

Validiteten syftar till att undersökningen ska mäta det den är till för att mäta och handlar 
således i vårt fall om att kunna använda de instrument som representeras av de intervjuer som 
utförts.  (Ibid.) 

Undersökningen strävar mot att ha en hög validitet och reliabilitet då detta är ett krav för att 
undersökningen ska tjäna sitt syfte. Utan validitet och reliabilitet blir undersökningens 
slutsatsen inte relevant då de inte kan stödjas.    

 

3.5 Val av metod för analys 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen behövs en metod som gör att insamlad fakta kan 
analyseras på ett meningsfullt sätt. Bakåt i tiden i den kvalitativa forskningsundersökningen 
skedde ofta analys av insamlad data på undersökarens egenuppfunna analysmetoder. Detta 
ledde ofta till att analyserna ofta fick avslutas snarare på grund av överskridna tidsgränser än 
på grund av att analysen i själva verket var färdig. Numera finns det olika metoder att 
använda sig av för att underlätta analysarbetet. För uppsatsen har ad hoc metoden använts, 
detta innebär att olika standardmetoder används bredvid varandra för att nå en bra analys 
(Kvale 1997). Undersökningen kommer att försöka urskilja mönster i intervjurespondenternas 
svar för att lättare kunna urskilja vilka svar som hör ihop. När samband har tydliggjorts har 
urskiljande faktorerna delats upp för att isoleras för att bättre kunna analyseras. 

 

  

3.6 Avgränsningar  
 

Geografiskt har det empiriska underlaget avgränsats till företag etablerade i Sverige. Vad det 
teoretiska underlaget beträffar har avgränsningar gjorts till de på förhand utvalda områdena. 
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Tidsmässiga avgränsningar för det empiriska underlaget har gjorts till vårterminen -08. 
Endast empiriskt material från personer aktiva i hemförsäljningsbranschen kommer 
efterfrågas. Undersökningen kommer att avgränsas till en kvalitativ undersökning, då den 
passar undersökningens strävan att gå på djupet i ett fåtal fall snarare än att kunna 
generalisera på ett mera ytligt plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Empiri 

4.1 Direkthandelsföreningen (DF) 
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Eva-Karin Ohlsson är mediastrateg inom direkthandelsföreningen i Sverige. Hon arbetar med 
hemförsäljningens profil och image utåt på marknaden. Hon hanterar vad som skrivs i 
tidningarna och media och ser till att hemförsäljning skildras på ett sätt som stärker dess 
profil och att den information som är önskvärd också förmedlas. 

Eva-Karin Ohlsson konstaterar att hemförsäljningsföretagen inte använder sig av traditionell 
massmarknadsföring och att man inte använder sig av sponsring. Man fokuserar istället på 
ambassadörsmässig marknadsföring där ”word-of-mouth”-metoden spelar en huvudroll och 
därför är det viktigt för säljarna att värna om relationerna till kunderna. Man anammar 
direktmarknadsföring genom att säljarna själva, genom att använda produkterna och 
profilkläder eller sätter dekaler på sina bilar, gör reklam för företaget. Vissa företag 
marknadsför sig också genom kataloger. Företagen satsar mycket på är att hålla interna 
tillställningar för att sprida information om strategier och för att värna om säljarna. Under 
dessa tillställningar visas nya produktlanseringar, och man erbjuder föreläsningar och 
tävlingar. Sedan har många företag regelbundna uppdateringar om nya produkter och hur de 
ska demonstreras och Ohlsson (2008) menar att ledningarna hos hemförsäljningsföretagen är 
bra på det här och att det är viktigt att skapa en bra kontakt med sina säljare eftersom dom 
inte står under kontrakt för företaget de arbetar för. (Ohlsson, 2008) 

IT och Internet har påverkat branschen och utger en bra kommunikationskanal, men ingen 
massmarknadsföring bedrivs vilket kan leda till att företag som inte är etablerade på 
marknaden har svårt att synas. Internet underlättar beställningar och hanteringen av relationer 
samtidigt som det är kostnadseffektivt. (Ohlsson, 2008) 

Eva-Karin Ohlsson hävdar att det faktum att kunden får känna på och testa produkterna vid 
kundmötet är en stor fördel för hemförsäljningsföretagen. Hon menar också att det är en 
social typ av upplevelseshopping som gagnar försäljningen. Försäljningen och 
demonstrationen kan te sig många uttryck och säljaren har friheten att välja det sätt som 
passar dem och friheten inom arbetet är en förmån. (Ohlsson, 2008) 

Hon menar att värderingar och kunskap sprids inom nätverket mellan säljare och kunder och 
det är viktigt att nätverk byggs upp, vilket förstärks av att säljarna oftast varit kunder innan 
dom startade med att sälja själva. Hon förklarar också att säljaren rekommenderar kunder att 
börja sälja för företaget och sedan hjälper till att utbilda den nya säljaren. Eftersom många 
börjar som deltidsförsäljare och det är en stor omsättning av säljare, så finns det alltid ett 
behov av nya säljare. Ohlsson berättar att relationen till säljarna är viktig och att man har 
säljutbildningar och affärsutbildningar för att underlätta säljarnas arbete. (Ohlsson, 2008) 

Fördelen för den som arbetar med hemförsäljning är att det är ett enkelt och effektivt sätt att 
skapa en egen rörelse och att man lär sig mycket om hur det är att vara försäljare i stort. Som 
säljare och företag är de relationer som skapas med kunderna en väldigt stor fördel och 
eftersom att kunderna ofta har en koppling till försäljaren eller företaget på ett eller annat sätt 
så vill säljaren aldrig sälja en produkt som kan inge besvikelse för kunden. Säljaren är ärlig 
och rekommenderar ofta inte en produkt som hon själv inte är nöjd med. Ohlsson menar att 
flera tar upp hemförsäljning som en väg ut ur arbetslöshet. (Ohlsson, 2008) 
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4.2 Alpnaering Sverige AB 
 

Alpnaering AB har funnits i Sverige sedan 1990 och har sitt huvudkontor i Huskvarna. 
Företaget säljer hudvårdsprodukter, kryddblandningar, mat och kosttillskott. Mat- och 
hälsoprodukterna tillverkas i Schweiz av familjeföretaget Nahrin AG, som exporterar 
produkterna till stora delar av Europa. Marianne Westberg är VD för Alpnaering Sverige och 
Anna-Karin Nordahl är försäljare och regionschef inom företaget. 

Det är främst genom säljmötet som Alpnaering marknadsför företaget och ”word-of-mouth” 
metoden är sedan mycket viktig för företaget när information och rekommendationer sprids 
om företagets verksamhet till enskilda kunder, menar Westberg. Man bedriver ingen 
traditionell massmarknadsföring, men man ser även till att finnas på mässor för att synas och 
skapa en igenkänningsfaktor för företagsnamnet, samt att man nyligen uppsatt en hemsida på 
Internet där kunderna kan ta del av information om företaget och beställa produkter 
(Westberg, 2008). Pengarna som andra företag lägger på reklam satsar Alpnaering istället på 
rabatterade inköpspriser för återförsäljarna. (Nordahl, 2008) 

Man kommer framöver att bedriva kampanjer då man sätter upp småannonser, såkallade 
spots, på kända hemsidor, Marianne nämner aftonbladet.se som exempel, där annonserna 
leder till Alpnaerings egen hemsida genom länkar. Att finnas på Internet hjälper företaget att 
kunna distribuera sina produkter till kunder som bor på långt avstånd, samtidigt som det är ett 
bra sätt för kunder att fylla på sitt produktlager där hemma. Vid kundmötet har kunderna 
möjlighet att ge sin e-mailadress till säljaren för att därmed bli E-kund. Internetkunder ger 
dock inte lika hög provision till säljarna. Man använder sig inte av är mobiltelefoner för att 
förmedla information till sina kunder. Ett textmeddelande kan uppfattas på helt olika sätt och 
ger ingen bra relation, det är det personliga mötet som ska tas tillvara på (Westberg, 2008) 

Nordahl menar att man behöver bli bättre på att följa upp sina kunder efter 
försäljningstillfället för att på så sätt påverka dem att fortsätta att köpa företagets produkter. 
Man försöker i dagsläget att återkomma till kunderna i efterhand men att man behöver 
utveckla detta. Anna-Karin menar att det är en av fördelarna med Internetbutiken, vilken 
underlättar uppföljningen av de kunder som man har svårt att nå ut till och på så sätt kan 
Alpnaering komplettera hemförsäljningen. När företaget inledde att sälja på Internet blev 
Nordahl bekymrad och funderade på om hon skulle bli utkonkurrerad som säljare men hon 
menar att försäljningen skiljer sig på många sätt och att hon, som säljare, exempelvis får 
rabatter som inte finns på webben. Nu anser hon att det är ett bra medel för att förmedla 
webbtjänsten till kunderna. I huvudsak är det ”word-of-mouth” som gäller och man har börjat 
att i liten skala kontakta press angående reklam i olika tidningar men hon hävdar att det är 
svårt att få uppmärksamhet om hemförsäljning i tidningar. Nordahl känner också att Webben 
kommer att ge möjligheter i framtiden. (Nordahl, 2008) 

För att hålla kontakten med sina säljare använder man sig av ett utskick som återförsäljaren 
får två gånger per månad som innehåller information om företaget, produkterna, kommande 
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produktlanseringar, säljknep etc. Alpnaering lägger dock stor vikt vid personliga möten 
mellan regionchefer, distriktschefer och återförsäljare och anordnar regelbundna konferenser 
för att sprida information inom organisationen. Konferenserna sker över hela landet och 
Marianne Westberg, som själv gästtalar vid vissa konferenser, poängterar betydelsen av dessa 
konferenser både för att sprida information men även för att värna om relationerna till 
säljarna. Då Alpnaering har 1400 säljare anordnar regioncheferna träffar i sina egna områden 
för att informera om demonstrationsteknik, säljstrategier, service och uppmuntring. 
(Westberg, 2008).  

Inom regionerna bedriver även regioncheferna utbildningar om hälsokost, hudvård osv. Vid 
mötena med säljarna håller man även i utbildningar och informationsmöten om hur man kan 
stiga i hierarkin (Westberg, 2008). Nordahl berättar att säljarna får välja om de vill gå på 
mötena och att de är gratis samtidigt som företaget lockar med en produkt om man deltar. 
Ledningen har jobbat länge i branschen och utarbetat en strategi. Man åker ut till nya säljare 
för att hjälpa dem med första demonstrationen. Organisationen har blivit mera seriös, precis 
som branschen i stort (Nordahl, 2008). 

Marianne Westberg betonar att Alpnaerings säljare är fria att bedriva sin verksamhet som de 
själva föredrar och har friheten att sätta sina egna priser på produkterna, ett krav som 
ledningen ställer är dock att produkterna endast får säljas och distribueras genom 
hemförsäljning. Säljarna får t ex inte återförsälja produkterna i butik. Man är också väldigt 
noga med att varna försäljarna för löften om effekter vid användning, att de inte lovar för gott 
resultat som inte är bevisat vid användning av sortimentet. (Westberg, 2008) 

Företagets VD och ägare, Marianne Westberg, säger att säljarna självklart bedriver sin 
försäljning på det sätt som passar dem. Hur säljarna går tillväga är upp till dem själva men 
ofta tränar dock distriktscheferna ut en viss teknik. Westberg menar vidare att ingenting är 
skräddarsytt men att regioncheferna rekommenderar sätt att demonstrera varorna. (Westberg, 
2008) 

Den trivsamma miljön hjälper till men det är också olika beroende på hur kunden uppfattar 
säljaren. Säljaren delar ut smakprov, berättar om företaget och om produkterna och under 
tiden får kunderna chansen att smaka på produkterna. Kunderna är ofta intresserade av att 
veta vad säljaren rekommenderar och när det gäller företagets friskvårdsprodukter är det är 
viktigt att också framhäva om man som säljare anser att de borde gå till en läkare eller söka 
annan hjälp. Nordahl understryker att det är viktigt att vara lyhörd när man träffar kunderna. 
Hon vet av erfarenhet att om värdinnan har någon favoritprodukt så säljer den produkten ofta 
mycket bättre än andra varor ur sortimentet. (Nordahl, 2008) 

Hemförsäljning är ett oerhört kraftfullt sätt att bedriva handel, menar Westberg, och lyfter 
fram relationerna som en grundsten då man lätt kan ge betydande tips och råd till sin kund. 
Att man kan se behovet hos kunden och hjälpa dem samtidigt som det sker ett utbyte av 
kunskap är en stor fördel med denna typ av handel. Hon menar vidare att det ofta blir som det 
var förr inom butikshandeln, att man tar sig tid och lägger ner energi på varje enskild kund. 
Förr kunde man få demonstrationer i en butik och samtala om produkterna, nuförtiden är det 
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helt annorlunda. Det personliga mötet gör att man lätt kan serva kunden och uppmärksamma 
dem samtidigt som man kan på verka dem i valet av produkt. Hon understryker också den 
sociala aspekten vid hemförsäljning, att man träffas och umgås av en anledning, som en 
viktig aspekt. (Westberg, 2008) 

Nordahl anser att det inte är så svårt att sälja en produkt en gång till en kund, utan konsten 
ligger i att få kunden att kontakta företaget varje gång som kunden behöver samma typ av 
produkt och då gäller det att följa upp försäljningsrelationen, men allt kretsar om att 
produkten håller god kvalitet. (Nordahl, 2008) 

Nordahl understryker att det är viktigt att kunna stå för att man gör rätt som säljare. Ingen är 
tvingad att köpa. Hon har väldigt få missnöjda kunder och detta grundas i ömsesidigt 
förtroende. Hon säljer inte gärna produkter som hon själv inte anser som bra och kan till och 
med avråda kunder vissa produkter om hon inte själv tycker om dem. Hon tror att säljare 
gärna vill sälja de dyraste produkterna men hon menar att det är viktigare att sätta relationen i 
första rummet och ge korrekta rekommendationer. (Nordahl, 2008) 

Hon anser även att ledningen ger säljarna chansen att påverka sitt arbete och organisationen, 
vilket som indirekt lett till att Anna-Karin stannat så länge som hon gjort. (Nordahl, 2008) 

 

4.3 GNLD International AB 
 

GNLD International AB är ett internationellt företag som distribuerat produkter inom 
rengöring, kosttillskott, viktkontroll samt hud- och kroppsvård i över 40 år. Göran Nordh är 
Vice president of Operations International och hanterar juridiska frågor och 
myndighetskontakter, representerar bolaget i olika styrelser, samt hanterar nya marknader i 
initialstadiet. Åsa Wennerbäck arbetar som säljare för företaget. 

Hemförsäljning är en typ av distribution där det personliga mötet ger säljaren möjlighet att 
erbjuda något som butiker inte kan erbjuda då kontakten sker öga mot öga. (Göran Nordh, 
2008) 

Traditionellt sett lägger branschen pengar på återförsäljarna istället för på reklam. Marknaden 
är tillgänglig för alla och därför behöver GNLD använda en form av annonsering för att 
profilera distributionsformen och vara tydligare med att hemförsäljning finns. Exempel för att 
skapa igenkännedom kan vara att synas i idrottssammanhang och affischera på bussar. 
Branschen borde satsa mera på att vara tydligare med vilka de är och vad de kan erbjuda till 
konsumenterna (Nordh, 2008). Nordh menar att branschen är bättre på att marknadsföra sig 
till sina återförsäljare då det framkommer att det är ett sätt att tjäna pengar. Wennerbeck 
(2008) tycker att företaget borde satsa mera på att försöka synas utåt och att företaget ska stå 
för den kostnaden och inte återförsäljarna.  

GNLD's återförsäljare registrerar sig som säljare för en låg avgift. I och med att de olika 
säljarna är självständiga säljare går det inte att piska dem att arbeta mera än de vill, istället 
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gäller det att ha en bra marknadsföringsplan och en bra struktur för hur företaget kan stödja 
säljarna. GNLD vill att säljarna ska känna att det är kul att arbeta som direktförsäljare och att 
det är rätt sak för dem att göra. För att uppnå detta måste det ständigt finnas olika ”morötter” 
och sådana kan innefatta utbildningar och tävlingar. (Göran Nordh, 2008) 

Göran Nordh (2008) menar att GNLD är ett säljföretag och denna dynamik är viktig att 
förstå. Den som introducerar en ny säljare vinner en viss procent av vad företaget tjänar när 
man värvat en person till företaget. Wennerbäck (2008) lyfter fram att man som säljare träffar 
mycket människor och tar del av stora nätverk. Många människor passerar förbi och man 
måste fylla på med nya människor både som säljare och kunder. 

GNLD har ett format för hur en bra säljstrategi kan se ut. Företagets fastanställda åker runt 
för att träna företagets säljare om hur man ska presentera produkter. Säljarna blir 
rekommenderade ett format för att demonstrera produkterna, vilket många men inte alla 
säljare sedan följer. (Göran Nordh, 2008) 

Företaget bedriver en uppsökande verksamhet som kan serva kunderna på ett fördelaktigt sätt 
genom uppföljning av kunderna när varan börjar ta slut, eller för att ge ytterligare kunskaper 
och kännedom om användningsområden för produkterna. På så sätt arbetar man för att 
tillfredställa kundernas behov. Kontakten med kunden är vad som gör hemförsäljning unik. 
(Göran Nordh, 2008) 

Utmärkelser inom organisationen är väldigt viktigt för denna bransch och att på så sätt visa 
uppskattning, menar Göran Nordh (2008). Åsa Wennerbäck (2008) säger att utmärkelser är 
bra eftersom säljarna strävar mot utmärkelsen istället för att bara tjäna pengar. 

Nordh (2008) understryker att det är viktigt att vara lyhörd för frontlinjens kunskaper. De 
säljare som lyckas bäst med sin försäljning har möjligheten att lämna förslag till ledningen 
om hur företaget kan utvecklas. Förslagen går inte alltid att genomföra och i många fall är det 
förslag som ledningen inte vill införa pga. att säljarna vill nå egna framgångar. Nordh (2008). 
Wennerbäck (2008) säger att det inte är lätt att påverka företaget som enligt henne är ett 
toppstyrt amerikanskt företag. 

GNLD har vissa problem med att förbereda sig för omvärldsförändringar då de till viss del är 
låsta av moderbolaget som är globala och har sitt huvudkontor i USA. Regionerna försöker 
fånga upp trender som skiljer sig mellan olika regioner. Det är viktigt att vara uppmärksam på 
nya trender som t ex e-handel men att människan fortfarande vill ha en personlig kontakt och 
prata med folk. Kunder tycker att vissa produkter är bra att köpa vissa på distans medan man 
gärna vill diskutera andra typer av produkter innan man köper dem. Det finns ett socialt 
behov som tillfredsställs både hos säljaren och hos konsumenten som gör att 
hemförsäljningsbranschen tillfredsställer ett behov. (Göran Nordh, 2008)  

Branschen har genom historien haft problem med oseriösa företag och det finns mycket kvar 
att göra för att tvätta bort den stämpeln. Nordh nämner exponering i branschtidningar som ett 
bra sätt att förmedla hur branschen fungerar idag. (Göran Nordh, 2008) 
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Wennerbäck (2008) anser att en stor fördel gentemot annan typ av handel är att 
hemförsäljningen sker i hemmiljö, då det ger en större trygghet för kunderna. Under 
demonstrationen får kunderna lukta, känna och testa produkterna. Hon understryker att det är 
viktigt att vara lyhörd och kunna anpassa sig till varje kundmöte vad beträffar egen klädstil, 
om kunderna handlat genom hemförsäljning förut, produktsortimentet som skall 
demonstreras etc. För att kunna anpassa sig så mycket som möjligt är det betydelsefullt med 
en bra kommunikation till värdinnan innan säljmötet (Wennerbäck, 2008). 

Göran Nordh (2008) konstaterar att företagets återförsäljare är individer och olika skickliga, 
en nackdel är att de olika återförsäljarna har olika incitament och det är ibland problem med 
att man som organisation inte har tillräckligt nära kontakt med de olika säljarna.  GNLD kan 
på så sätt tappa kunder bara för att de har för dålig kontakt med återförsäljarna och till deras 
kunder, man försöker dock att få säljarna att följa upp tidigare kunder för att skapa en 
långsiktig relation. (Göran Nordh, 2008) 

GNLD har vip-kunder som de kan bevakar genom att kunderna registrerar sig på Internet. 
Företaget kan på ett lättare sätt rikta kampanjer och reklam för att få en bättre 
genomslagskraft till dessa kunder. GNLD har en hundraprocentig returrätt för att både skapa 
en säljtrygghet för säljarna men också en trygghet för konsumenterna. När någon kontaktar 
företaget om en deklaration vill företaget gärna veta vad det var som var fel för att få en input 
om vad de ska förbättra och förändra för att bättre tillfredsställa kunden. (Göran Nordh, 2008) 

Wennerbäck (2008) menar också att förtroendet som växer i relationen mellan säljare och 
köpare är en stor fördel i hemförsäljningen. Men också förtroendet som finns i relationen 
mellan värdinna och gäst är en stor fördel för hemförsäljaren. Att säljarna också tror på de 
produkter som de säljer är viktigt. Ett förmånligt pris för kvalitetsprodukter och ett gott rykte 
spelar in för att göra hemförsäljningen till ett bra handelssätt. (Wennerbäck, 2008) 

 

4.4 Lingon & Blåbär AB 
 

Lingon & Blåbär startade hösten 1996 och har på kort tid blivit ett välkänt varumärke på den 
nordiska barnklädesmarknaden. Man säljer kläder uteslutande via hemförsäljning. Jan 
Höckerman är ägare och marknadschef på företaget och Tina Enderberg arbetar som 
försäljare och teamleader. 

 

Lingon & Blåbär är en relativt platt organisation där de flesta i organisationen antingen 
jobbar som säljare eller har arbetat som säljare för företaget. Som säljare kan man bli 
teamleader genom att värva nya försäljare till företaget och det innebär att man själv som 
säljare bygger en egen organisation inom företaget. (Höckerman, 2008) 
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Lingon & Blåbär marknadsför sig främst genom annonser i tidningar och på Internet men 
också genom att synas på mässor och sponsra idrottsföreningar och hjälporganisationer. Man 
använder Internet för bl.a. orderhantering och har även en egen webbutik. (Höckerman, 2008) 

Den bästa metoden är att sprida information och skaffa nya kunder genom ”word-of-mouth”-
metoden. Tina Enderberg understryker att det är viktigt att kunna stå för det man gör, vilket 
grundas i att företaget erbjuder en bra produkt. För att nå en större krets marknadsför hon sig 
genom att bl.a. lägga ut material på strategiskt utvalda ställen för att marknadsföra sig själv 
som säljare. Ett annat sätt som företagets säljare använder sig av för att synas är att dela ut 
kataloger och material från företaget (Enderberg, 2008) 

Jan Höckerman säger att företaget stöttar sina säljare och ge dem bra förutsättningar genom 
att ha proffsiga utbildningar, månadsmöten, säljtävlingar och skapa en möjlighet för dem att 
ha roligt samtidigt som de tjänar pengar. Företaget har också ett belöningssystem vid hög 
försäljning. (Höckerman, 2008) 

Kontakten med företagets säljare sker fortlöpande och varje vecka skickas nyhetsbrev ut till 
säljarna. Teamleadern som står över säljaren i hierarkin har en ständig kontakt med säljarna 
och hjälper dem både som personlig stödperson och som rådgivare rörande försäljningen. 
Företaget försöker påverka säljarna att använda organisationens strategi på olika sätt, bland 
annat försöker de påverka säljarna genom att utbilda dem enligt en mall som företaget 
utformat. Det anses viktigt för företaget att säljarna representerar företaget på rätt sätt och 
säger rätt saker då de representerar hela organisationen och inte bara sig själva. Företaget har 
en stark företagskultur och fick pris som årets kvinnliga företag 2007. (Höckerman, 2008) 

Säljarna har möjligheter att påverka företagets strategier genom att det finns forum för en 
tvåvägskommunikation i organisationen där säljarnas förslag tas tillvara. Kommunikationen 
sprids genom tidigare nämnda kanaler men också genom ett intranät. (Höckerman, 2008) 

Tina Enderberg menar att kvaliteten på kläderna är outstanding och att detta är en stor 
konkurrensfördel på marknaden. Vidare anser hon att hemförsäljning är ett smart sätt att 
bedriva handel då kunderna träffar en kunnig person som kan svara på frågor och ägnar tid åt 
kunden. Att man kan erbjuda en god service i form av kunskap och bekvämligheten att få 
köpa hemma är stora fördelar med hemförsäljning. (Enderberg, 2008) 

Som säljare måste man vara lyhörd och försöka anpassa erbjudanden till kundgruppen, 
samtidigt som man måste vara flexibel när det gäller att t ex boka om möten och erbjuda 
senare betalning. (Enderberg, 2008) 

Värdinnan för kundmötet får både en gåva för bokningen och en gåva som är beroende på hur 
försäljningen lyckats och hur många gäster som deltagit vid försäljningstillfället (Enderberg, 
2008) 

Enderberg menar att det är viktigt att anpassa kundmötet efter vilken grupp som kommer på 
visningen då det kan vara erfarna eller oerfarna köpare, rika eller fattiga personer och hon 
menar att det kan vara svårt att förbereda sig om det är en mix av kunder som deltar. 
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Förberedelserna sker genom att kontakt finns med värdinnan då träffen bokas. (Enderberg, 
2008) 

Lingon & Blåbär satsar både på att behålla kunder och skaffa nya. Tina Enderberg menar att 
man inte klarar sig på att bara ha sina gamla kunder i fokus utan att det behövs en lika stor 
koncentration på att hitta nya kunder. Man måste hela tiden ha att skaffa nya kunder i åtanke 
även fast många kunder är trogna företaget. (Enderberg, 2008) 

Tina Enderberg hävdar att återköp ofta inträffar eftersom man erbjuder produkter av hög 
kvalitet som inte innehåller något gift, håller länge och som kunderna vet är bra samtidigt 
som kläderna bara går att införskaffa genom hemförsäljning. (Enderberg 2008) 

Företaget försöker se till att gamla kunder behålls genom att säljaren ska uppmuntras att 
kontakta tidigare kontakter för att minska kundbortfallet. Om någon säljare slutar att arbeta 
för företaget försöker man ta tillvara på den säljarens kundbas. (Enderberg, 2008) 

Tina Enderberg betonar att en av de viktigaste uppgifterna i hennes arbete är att vägleda 
kunderna och att få dem att bli nöjda. Sedan är ångerrätten en garant för att kunden ska känna 
förtroende för företaget och för henne själv som säljare (Enderberg, 2008) 
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5.1 Hemförsäljning 
 

Wikström & Bergström (2003) poängterar i sin forskningsrapport att nackdelar som den 
traditionella butikshandeln möter; exempelvis kostnader för butik, mellanled, distributörer, 
lager och marknadsföring, är motsvarande positiva aspekter när det gäller att bedriva 
försäljning genom hemförsäljning. Det empiriska materialet i uppsatsen lyfter fram fördelen 
med att inte spenderar pengar på traditionell marknadsföring och fördelen med att inte 
behöva betala hyra för att sälja produkter i butik.  

De undersökta företagen har hemsidor på Internet för att sprida information om företagen och 
produkterna och för att kunderna ska kunna beställa produkter. De hävdar likt Wikström & 
Bergström (2003), att marknadsföringen sker främst via ”word-of-mouth” som är förknippat 
med försäljningstillfället och mötet med kunden.  

Företagen som ingår i undersökningen möter i egenskap av branschtillhöriget problem som 
skiljer sig från traditionell handel. De olika handelssättens fördelar är inte desamma men de 
har båda gemensamt att de kan tillfredsställa kundens behov. För att 
hemförsäljningsföretagen skall lyckas blir säljarnas engagemang ytterst viktigt. Den studie vi 
har genomfört visar hur företagen, genom att skapa möjligheter för de anställda att avancera 
inom företaget, skapar incitament för de anställda att stanna kvar. Vår uppfattning är att 
hemförsäljningsföretagen är speciellt beroende av sina säljares nätverk och att det därför är 
viktigt att de arbetar för att få en långsiktig relation med sina säljare och indirekt sina kunder. 

   

5.1.1 Mötet mellan säljare och kund 

 

Parry (2007) skiljer sig i uppfattning från Gummesson (et al., 2007) gällande att produkten 
som kunden köper inte får finns tillgänglig i katalog. Undersökningen visar att det finns en 
osäkerhet kring nya marknadsförändringar. Denna osäkerhet liknar Parry’s och kunde 
urskiljas vid Internets inträde i branschen. Att det finns en osäkerhet kring förändringar på 
marknaden känns naturligt men att säga vad dessa förändringar innebär verkar vara svårt. Vi 
anser att hemförsäljningsbranschen bör se förändringar på marknaden som potentiella verktyg 
för att komplettera verksamheten och utvecklas som bransch. 

Gummessons (et al., 2007) uppfattning att upplevelserummet och servicemötet mellan säljare 
och kund har stor vikt får medhåll av de olika intervjuobjekten i undersökningen. Genom att 
skapa upplevelser för kunden kan konkurrensfördelar skapas som är svåra för konkurrerande 
företag att imitera. Farnham (2004) liksom Gummesson (et al., 2007) pekar båda på vikten av 
ett socialt utbyte och dess inverkan på säljögonblicket i hemförsäljningen. Personerna på 
mötena är individer som samverkar i relationer, nätverk och ömsesidigt påverkar varandra. 
Det personliga mötet beskrivs som positivt ur en social synvinkel även för säljaren. Resultatet 
av vår studie visar att det är resurs- och energikrävande att ha socialt utbyte med alla sina 
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kunder. Då försäljningen blir begränsad i tid och rum till det personliga mötet blir företagen 
till viss del begränsade och svårigheter att komma upp i stora försäljningsvolymer kan 
urskiljas.  

Intervjuobjekten nämner att kunderna influerar och påverkar varandra när de utbyter kunskap 
och att de ofta känner mera förtroende och tillit till värdinnan än till säljaren. Detta stämmer 
överrens med Wikström & Bergströms (2003) tankar som lyfter ”word-of-mouth’s” betydelse 
i direkt marknadsföring. Resultatet av vår studie visar att för att metoden skall fungera krävs 
ett förtroende av kunden som är tids och kostnadskrävande att bygga upp. Det krävs således 
ett stort engagemang och en enhetlig strävan att dra åt samma håll inom företaget för att 
lyckas. Kortsiktigt kan företagen jobba med att påverka genom att ge rabatter och fördelar till 
sina kunder. Detta kan göras mera effektivt om de riktar sig till nyckelkunder som 
exempelvis värdar/värdinnor.  

Undersökningen visar att den sociala aspekten vid hemförsäljning är av väldigt stor vikt då 
bland annat personliga egenskaper som att vara lyhörd, inge trovärdighet och vara engagerad 
är egenskaper som har stor betydelse för att kunna skapa ett lyckat kundmöte.  

  

5.1.2 Att leverera kundvärde 

 

Det framgår att företagen värderar sina säljare högt. Genom t ex utbildningar, företagskultur, 
strategier och hierarkiklättringar kan företagen få säljarna att agera efter företagens intressen. 
Problematiken ligger dock i att det tar tid att bygga upp en kultur och utforma strategier. För 
att överleva på marknaden i upptakten krävs kortsiktig lönsamhet. 

Företagens anställda använder företagets produkter och kan stå för dess kvalitet vilket gör att 
de blir skyltfönster i Lingon & Blåbärs fall. Gummesson (et al., 2007) menar att säljarna blir 
marknadsförare genom att själva använda produkterna och säljarna börjar med att själva 
använda produkterna för att sedan börja sälja, vilket stämmer bra in på säljarna i 
undersökningen. Gummesson (et al., 2007) talar även om närheten till kunderna som en stor 
fördel vid hemförsäljning vilket gör att man som säljare kan skapa sig en uppfattning av 
kundens behov.  

Undersökningen pekar på att detta är en stor fördel och att vissa produkter är speciellt 
lämpade att säljas med mänsklig kontakt, inom t ex valet av hälsovårdsprodukter kan den 
trygghet som hemförsäljningen medför tillfredsställa kunden på ett bättre sätt och leverera ett 
högre kundvärde. 

 

5.1.3 Säljarens drivkrafter 
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Blumenthal (2007) hävdar att det är den flexibla arbetstiden och chansen att kunna tjäna extra 
pengar som lockar nya försäljare till branschen. I undersökningen kommer det fram att  det är 
en blandning mellan pengar, flexibilitet och den sociala aspekten som är de viktigaste 
drivkrafterna för att både värva nya säljare och för att få äldre säljare att stanna kvar. En stor 
fördel med branschen enligt vår undersökning är enkelheten att inleda en karriär som 
försäljare. Branschen medför en möjlighet för människor att tjäna pengar, träffa människor 
och förverkliga sig själv. På samma sätt som det är branschens styrka så kan det också vara 
till en nackdel. Då en säljare ofta arbetar ensam kan motgångarna bli stora på det personliga 
planet. Som säljare har man heller inte någon ekonomisk trygghet i arbetet, vilket kan 
medföra att säljare tvingas sälja oftare än de tänkt sig.   

Gummesson (2007) nämner ett flertal personliga attribut som är viktiga för att en säljare ska 
lyckas med sin försäljning. Han nämner säljteknik, etiska regler, redovisning och ledarskap 
som man kan få genom utbildning men även personliga egenskaper som självförtroende och 
entreprenörsanda. Genom att utbilda säljarna inom dessa områden kan företagen enligt 
undersökningen förbättra förutsättningarna för säljarna att lyckas och på så sätt påverka deras 
drivkraft att stanna i företaget. 

Ulf Karlsson (Gummesson et al., 2007) drar paralleller mellan direktförsäljare och 
idrottsutövare och menar att motivation är en viktig drivkraft för dem båda. Genom att titta på 
hur idrottstränare motiverar sina adepter kan företagsledare lära sig att bättre förstå hur de 
själva kan göra för att lyckas motivera sina anställda.  

 

5.1.4 Upplevelser och miljö 

 

De undersökta företagens prissättning är i enlighet med Douglas Lanes (Klepacki 2006) 
uppfattning att konsumenter är villiga att betala ett högre pris för produkter på grund utav god 
service. Strategier för att producera upplevelser som ligger i linje med Mossbergs (2003) 
idéer om att fokus ligger utanför själva kärnprodukten och i stället kring själva upplevelsen 
och rummet där den levereras finns i de undersökta företagen. Företagen försöker på olika 
sätt engagera och leverera minnesvärda upplevelser. I Lingon och Blåbärs fall sker det delvis 
genom en demonstration och genom att kunderna får lov att prova kläder ur kollektionen. I 
Alpnaerings fall får konsumenten provsmaka sortimentet. Även GNLD jobbar mycket med 
att kunderna ska få känna, lukta, prata och socialisera på träffarna. Möjligheten för säljaren 
att lägga ned tid och kraft på varje enskild kund skapar en stor fördel jämfört med traditionell 
butikshandel. 

De olika produkter som företagen valt att utöka sina sortiment med följer en klar linje med 
företagens tidigare produktområden. Detta är i enlighet med Söderlunds (2003) diskussion 
om riskerna med en eventuellt negativ korrelation för företag vid nya introduktioner som kan 
innebära negativa överraskningar för kunden. Dock utvidgas produktsortimenten fortlöpande 
och nya användningsområden och produkter som är närbesläktade med företagens tidigare 
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produkter. Nya marknader har på så sätt kunnat öppnas med en viss överraskningsnivå som 
enligt Söderlund (2003) är det mest fördelaktiga.  

Författarna till denna uppsats menar att upplevelserummet har en stor betydelse för 
hemförsäljningsföretag. Miljön runt omkring påverkar de människor som verkar i den. I 
försäljning som ofta innebär en viss osäkerhet för köparen kan hemmiljön och den trygghet 
den inger vara avgörande för att ett köp ska inträffa.  

 

5.1.5 Word-of-mouth 

 

Mossberg (2003) understryker att emotionella värden vid upplevelser och rekommendationer 
från vänner och bekanta ofta är avgörande när en kund ska välja ett specifikt företags varor 
eller tjänster. Hon menar att om en tillitsfull person berättar och beskriver sina känslor och 
synpunkter kring en viss service eller produkt, kan denna persons ord ofta vara avgörande för 
kundens val. Detta har de undersökta företagen tagit fasta på och det är så de i huvudsak 
marknadsför sig.  

I Laura Klepackis artikel (2006) hävdar Roger Barnett att det inte finns något mera 
inflytelserikt sätt att marknadsföra sig eftersom informationen går direkt till kunden och Parry 
(2007) är inne på samma spår. Alpnaering, GNLD och Lingon & Blåbär menar att word-of-
mouth sprider företagens rykte och utgör företagens främsta kommunikationskanal. 

Word-of-mouth har stor betydelse i den undersökta branschen och analysen av 
marknadsföringssättet pekar på att företag inom branschen mycket väl kan klara sig utan att 
lägga stora summor pengar på marknadsföring. Dagens nya kommunikationssätt ger dock 
möjligheter som tidigare inte funnits när det gäller att nå ut till potentiella kunder. Internets 
framväxning har gett hemförsäljningsbranschen nya val att ta ställning till. 

Vi menar att både Internet och word-of-mouth är bra sätt att marknadsföra sig på men att 
företagen borde kombinera dem på ett mera utförligt sätt. Genom Internet kan word-of-mouth 
få en större spridning samtidigt som word-of-mouth kan ge Internet den personliga förankring 
och trygghet som kunderna eftersträvar. 

 

 

 

 

5.2 Marknadsföringsstrategier 
 

5.2.1 Kostnadsöverlägsenhet 
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Enligt Porter (1998) kan man genom att bland annat minska kostnaderna för produktion, 
försäljning och marknadsföring sälja sina produkter till lägre priser. Detta medför 
konkurrensfördelar på marknaden samtidigt som företagen skyddar sig mot 
substitutionsprodukter. Det står klart att de företag som denna rapport innefattar inte 
använder sig av traditionell marknadsföring i den benämningen då man inte investerar stora 
kapital i reklamkampanjer för att synas. Det är också helt i linje med 
hemförsäljningsbranschen i stort, enligt mediastrategen på direkthandelsföreningen, som 
hävdar att företagen inom branschen normalt sett inte använder sig av sponsring för att skapa 
uppmärksamhet och på det planet kan man urskönja att företagen i branschen handlar olika då 
Lingon & Blåbär faktiskt valt att ingå i sponsringsprojekt. Företagen strävar således inte efter 
att uppnå en kostnadsöverlägsenhets position på marknaden, men även fast de inte erbjuder 
lågprisprodukter så är kostnadsaspekten i exempelvis produktion och distribution av stor vikt 
för att företagen kunnat bygga upp sina organisationer genom att hålla nere sina kostnader 
och produktpriser. Säljaren på Lingon & Blåbär säger att man säljer sina produkter till ett 
förmånligt pris men varken Alpnaering, Lingon & Blåbär eller GNLD hävdar att de skyddar 
sig mot substitutionsprodukter och konkurrenter genom att sälja lågprisprodukter.   

 

5.2.2 Differentiering 

 

Doyle & Stern (2006) lyfter fram att man genom personlig service kan förse sina produkter 
med mervärde för kunden och att bland annat professionalism och kunskap som kommer av 
utbildning och träning är viktigt för serviceorienterade företag när det gäller att differentiera 
sig på marknaden. Porter (1998) nämner även att kundlojalitet kan skapa en inträdesbarriär 
för andra aktörer på marknaden och ett skydd mot substitutionsprodukter. De undersökta 
företagen lyfter fram att kombinationen av god produktkvalitet och service inger förtroende 
och trygghet för kunden. Företagen differentierar sig gentemot andra företag på marknaden 
genom säljmötet och att de erbjuder full returrätt ser vi som en garant för att man tror på det 
man gör och att man vill ingjuta förtroende hos sin målgrupp. 

Differentiering gentemot övriga försäljningssätt ser vi som viktig för 
hemförsäljningsföretagen, då branschen procentuellt är väldigt liten vid jämförelse med övrig 
handel och erbjuder en speciell möjlighet till framförallt relationer mellan säljare och köpare 
ser vi det som mycket viktigt att företagen kan ta tillvara på dessa unika fördelar. 

 

5.2.3 Fokusering 
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Denna undersökning visar att företagen använder sig av fokus strategin till viss del. 
Fokusering är viktigt enligt både teoretiskt och empiriskt material vi samlat in. Även fast de 
undersökta företagen inte framhäver vikten av strategin så påpekar de alla på hur anpassning 
och fokusering mot olika målgrupper görs för att nå ett bättre resultat. Genom att slopa 
mellanhänderna i produktionen kan företagen fokusera och producera en differentierad 
produkt som inte kostar så mycket att kunden väljer bort den på grund av priset.   

 

5.2.4 Positionering 

 

Prahalad & Hamel (1997) menar att konkurrensmedel som värde, kostnad, pris och service 
avgör striden om marknadspositioner. Eva-Karin Ohlsson på direkthandelsföreningen menar 
att en styrka inom hemförsäljning är det mervärde som man erbjuder genom upplevelser vid 
hemförsäljning då man också får god service från säljarna. 

Melin (1999) menar att den traditionella synen på positionering innebär att företag försöker 
identifiera en attraktiv position i kundernas medvetande men att de, även om de inte är först 
på marknaden, kan identifiera en ny position, utveckla en bifintlig position eller depositionera 
en konkurrent. Marianne Westberg, VD för Alpnaering, menar att hemförsäljning idag 
fungerar på ett liknande sätt som butikshandeln fungerade förr då samtal om produkterna och 
en mera omfattande demonstration ofta genomfördes. 

Genom att skära ner på kostnaderna för positioneringen kan företagen visserligen hålla 
priserna nere men vi anser att detta också leder till att hemförsäljningen inte når ut på samma 
sätt som traditionell handel till de potentiella kunder som inte vanligtvis handlar varor genom 
hemförsäljning. Undersökningen visar att företag i branschen lägger stort fokus på word-of-
mouth-metoden för att sprida information och kommunicera sin marknadsposition till sin 
målgrupp. Men vi noterar att företagen nu utvecklas inom detta område. Man har börjat synas 
på mässor, på Internet, genom små annonser och vissa företag har även startat med sponsring 
av hjälporganisationer och idrottsevenemang. Göran Nordh på GNLD konstaterar att man 
behöver bli bättre på att synas och vi väntar med spänning på hur marknadskommunikationen 
kommer att förändras i framtiden. Vi menar att positionering är viktigt men att det inte 
nödvändigtvis behöver ske genom traditionell reklam som kostar mycket pengar. 
Positionering sker också i mötet mellan säljare och köpare och hemförsäljningsbranschen 
verkar till viss del begränsa de individuella företagens möjligheter att storskaligt positionera 
sig. 

 

5.3 Implementering av strategier 
 

Doyle & Stern (2006) understryker betydelsen av utbildning och träning av arbetskraften när 
ett företag vill överföra strategi i handling. De menar att samtliga i organisationen måste 
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fokusera på kunden, förstå företagets mål, rapportera resultat om hur kunder och personal 
uppfattar organisationen, samt hur konkurrensen förändras på marknaden. Företag inom 
hemförsäljningsbranschen verkar vara bra på att anordna utbildningar och events inom 
företaget för att hålla kontakten med sina försäljare och för att sprida information inom 
organisationen. Företagen betonar att deras företag anammar personliga möten med sina 
säljare och utbildningar för att säljarna ska känna sig betydelsefulla, få ta del av företagens 
strategi och av vad som händer inom organisationen i stort exempelvis vid nylanseringar av 
produkter. Företagen lägger ner stor kraft på att motivera sina säljare och att man insett hur 
viktigt det är för säljarna att känna stöd från företaget.  

 

5.4 Strategiskt syfte 
 

Prahalad & Hamel (1997) talar om att byråkrati fungerar för att hålla samman organisationen 
för att inte anställda ska sträva åt egna mål men att innovationen och kreativiteten hindras 
genom byråkratins kontroll. Prahalad & Hamel (1997) menar att detta kan inge ett hot för  ett 
företags framtid och att avbyråkratisering och decentralisering borde ses som något positivt 
men till en viss grad. Företagen i undersökningen ser friheten för försäljarna som en stor 
fördel och att säljarna arbetar för egna mål som en positiv drivkraft.  

Denna undersökning påvisar att säljarna inom branschen har stor frihet i sitt arbete. Säljarna 
får lägga upp sin egen strategi när det gäller hur de vill demonstrera sina produkter och hur 
mycket de vill arbeta. På Lingon & Blåbär är det vanligt att säljarna följer en strukturerad 
försäljningsstrategi som en teamleader förmedlar men för branschen i stort har vi genom våra 
intervjuer blivit övertygade om att det finns format och tips om hur en bra säljstrategi kan se 
ut, men att säljarna sedan själva bestämmer om de vill följa den. Dock understryks vikten av 
att ha en övergripande strategi inom företagen och det poängteras att det i grund och botten är 
viktigt med ett gemensamt mål för samtliga inom organisationerna. 

Denna undersökning pekar på att hemförsäljningsföretagen både får anses som moderna och 
omoderna i utformningen av strategier. Dels propagerar de för att ha en byråkratisk struktur 
samtidigt som de är väl medvetna om att de individuella säljarna har möjligheter att använda 
sig av egna strategier och inte alls är bundna till företagets vilja. De undersökta företagen 
verkar i en bransch där det är svårt att kontrollera personalen som agerar i kundmötet. 

 

  

 

5.5 Relationsmarknadsföring  
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Den klassiska dyaden är som Gummesson (2006) uttrycker det en moderrelation om man 
betraktar marknadsföring ur ett relationsperspektiv. Synsättet som förmedlas genom detta 
perspektiv delas i de undersökta företagen och de har format organisationernas strategier och 
struktur kring interaktionen mellan säljare och köpare. 

De komplexa nätverk av relationer som Gummesson (2006) beskriver kan illustreras i 
verkligheten genom de olika sätt som företagen i undersökningen agerar. De verkar i 
komplexa miljöer och organisationerna är väldigt utspridda men ändå sammankopplade i 
stora nätverk. Det verkar finnas problem i vissa fall för företagen att hålla kontakt med 
kunderna då organisationen är så utspridd. Organisationerna borde arbeta mera för att 
involvera säljaren i företagskulturen och få dem att känna ansvar för företaget. Genom att 
skapa incitament för säljaren att hjälpa organisationen då denna lämnar företaget kan 
problemet möjligen avhjälpas. 

  

5.5.1 Långsiktighet och kortsiktighet i relationer 

 

Olasz (2006) betonar relationsmarknadsföringens betydelse för att bygga relationer. Han ser 
relationsmarknadsföring mera som en investering än en kostnad. Han menar också att 
prestation och framgång kan mätas genom hur stor kundlojalitet som företaget har. Gok 
(2007) menar att marknadsföring är en process inom värdekedjan som ska frambringa 
kundvärde på lång och kort sikt och Nguyen (2007) menar att relationsmarknadsföring kan 
förkorta luckan mellan kunden och företaget, och bidra till kundlojalitet, bra service, bättre 
informationsinsamling och utbildning för företaget. 

Trots att flera intervjupersoner anser att man behöver bli bättre på att följa upp kunder med 
låg köp frekvens, framstår det att företagen i undersökningen arbetar för att bibehålla sina 
kunder och därmed skapa en vinstgivande relation med dem. Vikten av att bygga upp ett bra 
rykte bland kunderna poängteras, vilket inte på något sätt är signifikativt för 
hemförsäljningsbranschen, men det blir en förutsättning för att företagen skall lyckas på lång 
sikt. Det här, menar vi, återspeglas av den kraft och de resurser som de undersökta företagen 
lägger på utbildning av sina säljare. Företagen ger, i och med den utbildning som man 
erbjuder, säljarna en bra grund att stå på för att utvecklas och detta, tillsammans med 
produktkvalitet, är sätt som ledningen kan vara med och påverka kundkontakt, säljmötet och 
vidare utveckling.  

Nguyen (2007) lyfter fram att starka relationer hjälper företag att förstå konsumenternas 
behov för att sedan kunna tillfredställa dem, vilket samtliga intervjuobjekt framhäver som en 
styrka i själva kundmötet. Gummesson (2006) talar om kundvård och påpekar att det har 
blivit allt viktigare att underhålla existerande kunder såväl som att skaffa nya. Gok (2007) 
påpekar att företag borde använda sig av relationsmarknadsföring och att en tydlig betoning 
på långsiktiga relationer bör premieras. Hemförsäljningsbranschen har, enligt denna 
undersökning, blivit bättre på att följa upp tidigare kunder och främja återköp på senare tid 
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men det framgår att detta är något som man behöver arbeta mera med. Gummesson (2006) 
nämner långsiktigt samarbete och win-win där man ska sträva efter att öka värdet av 
relationerna för varandra. De undersökta företagen inser betydelsen av relationerna till 
kunderna men vi är förvånade över att de inte har mer utarbetade och systematiska system för 
att återkomma till sina kunder och på så sätt hålla kontakten med dem. Vi anser att säljarens 
situation kan leda till att incitament saknas för att hjälpa företaget att behålla kunder då 
säljarna lämnar organisationen. 

Gummesson (2006) lyfter fram att IT skapat nya möjligheter för att underhålla 
kundrelationer, databaser klarar av att bokföra information i stora databaser som kan ligga till 
grund för en storskaligare kundanpassning och direktmarknadsföring. Företagen i 
undersökningen har på senare tid följt med i utvecklingen och skapat hemsidor där kunder 
kan beställa produkter, boka säljmöten och ta del av information. Alpnaering har ett register 
med e-kunder och de tre företagen betonar att de behöver utvecklas på det här området. Det 
framgår att företagen nu börjar, om än sent, att utveckla nya strategier efter Internets 
betydande genomslagskraft och att detta är något som endast är positivt för företagen. Att 
Internet skulle konkurrera ut säljarna kan avskrivas då relationen är grunden till varför 
försäljningstekniken är så lyckosam. 

 

5.5.2 Värderingar och egenskaper som påverkar strategiska val 

 

Företagen i undersökningen arbetar mot att vara serviceinriktade och detta syns tydligt i deras 
strategi. En viss byråkrati finns dock i företaget som inte går hand i hand med Gummessons 
(2006) idéer om att undvika byråkratiska tankar. Företagen i undersökningen är uppbyggda 
runt en hierarkisk struktur där den som värvar ny säljpersonal automatiskt står högre i 
hierarkin gentemot den värvade säljaren.  

Gummesson (2006) och Söderlund (2003) nämner ett antal egenskaper som är viktiga i en 
relation. Egenskaperna är viktiga för de undersökta företagen då de pratar oberoende av 
varandra om hur de på olika sätt kan påverka kunden och relationen genom dessa egenskaper.  

Vi menar att dessa egenskaper har betydelse. Det är dock svårt att bestämma vilken egenskap 
som är av mera betydelse och det är viktigt att betona att det handlar om att finna en slags 
balans mellan egenskaperna då de verkar ha en samvariation som innebär att de är inbördes 
beroende av varandra. Företagen bör därför vara försiktiga med att fokusera för mycket kraft 
på ett specifikt område och i stället se till helheten.  

 

 

5.5.3 Trygghetsskapande 

 



46 
 

Gummesson (2006) nämner ömsesidig trygghet som en genomgående viktig aspekt mellan 
företag, säljare och kunder. Han tar upp relationsmarknadsföring, juridik, kunskap, 
affärskultur och etik som sätt att bygga upp trygghet på. De undersökta företagen försöker 
bygga långa kundrelationer och understryker att det är viktigt att kunna försäkra kunden om 
produkternas kvalitet och aldrig ljuga om produkternas egenskaper. Intervjuobjekten nämner 
att kunderna influerar och påverkar varandra när de utbyter kunskap och att kunderna ofta 
känner mera förtroende och tillit till värdinnan än till säljaren. På så sätt sprider ”word-of-
mouth” information om företaget och produkternas kvalitet, vilket innebär att tillit mellan 
kunden och försäljaren byggs upp. Att företaget erbjuder en bra produkt samtidigt som 
kunden känner förtroende till värdinnan och försäljaren. Vi har även tagit i beaktning att 
kundmötet kan manipuleras genom att värdinnan får förmånliga rabatter och på så sätt gagna 
säljaren. Sådana fördelar lönar sig dock inte i längden eftersom risken är stor att kunderna 
känner sig lurade att köpa säljarens produkter. 

 

5.5.4 En värdeskapande process 

 

Företagen skapar kundvärde genom relationsmarknadsföring, ”word-of-mouth” och genom 
att sätta interaktionen med kunden i centrum. Gummesson (2006) hävdar att företag som 
använder sig av relationsmarknadsföring får förbättrade marknadsrelationer till rätt kunder, 
minskade defekter, ökad kundretention och ökad duration. Han menar också att 
relationsmarknadsföring i förlängningen ger minskade marknadsföringskostnader, kunder blir 
bättre medproducenter och medutvecklare av nya erbjudanden som leder till färre 
kvalitetsbrister.  

Företagen undersökningen menar, som Gummesson (2006), att kunderna ofta berättar för sina 
vänner om tjänsten och på så sätt blir de marknadsförare på deltid. Kunden har också 
möjlighet att påverka händelseförloppet och produktsortimentet vid kundmötet vilket innebär 
att kunden inkluderas till hög grad. Detta kan troligtvis leda till att kunderna blir mindre 
priskänsliga på längre sikt, då interaktionen skapar ett mervärde för kunden. 

 

 

 

 

6 Slutsatsdiskussion 
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Vi har genom vår undersökning av hemförsäljningsföretag och deras strategiska 
uppbyggnader kommit fram till att företagen inte intar en kostnadsöverlägsenhetsposition då 
de inte säljer lågprisprodukter. Dock utnyttjar man många av de positiva aspekter som 
strategin innefattar då kostnader för marknadsföring, mellanled, grossister och butikshyra kan 
hållas nere. På så sätt kan företagen erbjuda en prisvärd produkt som konkurrerar snarare med 
sin kvalitet än med priset. Då företagen kan minska kostnaderna för mellanled skapas en 
grund till att återförsäljare kan bli lönsamma. Företagen tar tillvara på positiva aspekter av 
kostnadsöverlägsenhetsstrategin, samtidigt som de differentierar sig genom kundmötet och de 
fördelar som det innefattar och inte genom en mera traditionell differentiering som design 
eller varumärke, vilket vore mera kostsamt. Vi har genom vår studie sett att det ofta inte 
handlar om att ha en unik produkt utan snarare ett unikt koncept där leverans av upplevelsen 
har en stor betydelse. Hemförsäljningsföretagen har enligt oss en stor fördel i att de jobbar så 
nära kunderna och de kan på så sätt lättare vara flexibla och förstående.  

Hemförsäljningsföretagen måste ständigt arbeta med att leverera mera kundvärde än 
traditionell handel då det är deras starkaste kort för att få kunder att stanna kvar. Företagen 
lägger ner stor kraft i att utbilda sina säljare, motivera dem och att få dem att trivas, samtidigt 
som de sätter upp mål och delar ut utmärkelser. Dessa sätt illustrerar hur ledningen kan 
påverka företagens lönsamhet, dvs. indirekt genom att lägga ner resurser på sina säljare 
istället för på kostsam marknadsföring. 

Word-of-mouth är ett marknadsföringssätt som i en situation där kostnadsaspekten är viktig 
kan användas med fördel. Word-of-mouth ger dock begränsningar då kommunikationssättet 
har problem att nå ut till större kretsar. Då kunderna sprider företagens rykte till nya 
potentiella kunder så anser vi inte att det grupptryck som möjligen kan infinna sig vid 
hemförsäljning utgör en betydande del av företagens lönsamhet. 

Marknaden förändras ständigt och det finns en risk för att de som inte har flexibiliteten att 
ändras med marknaden slås ut. Hemförsäljning har funnits under en lång tid och branschen 
har överlevt trots att branschen varit väldigt snarlikt historiskt sett. Hemförsäljningen klarar 
att möta behov hos sina kunder och har enligt oss en enorm styrka i det sociala samspel som 
uppstår i säljmötet. Genom att förstå detta samspel ges möjligheter att påverka och utnyttja 
fördelar för att bli lönsam på marknaden.  

Vad gäller strategier är vår slutsats blir att strategier är viktiga att ha i grunden, det är dock 
viktigt att de inte blir mål i sig själva utan att de bara är hjälpmedel för att nå målet. Genom 
att ha en organisation som är är i kontakt med marknaden och lyhörd för förändringar och nya 
idéer kan en strategi utformas. I hemförsäljningsbranschen blir det enligt vårt resonemang 
viktigt för den strategiska ledningen att få säljare och företag att sträva åt samma håll det är 
också viktigt att ledningen är i kontakt med kunder och branschen i övrigt. 

Denna sociala kontakt kan bara till viss del påverkas av företaget genom utbildning, strategi 
etc. Därför är det så viktigt att företaget också jobbar med att understödja och stötta säljarna 
genom utmärkelser och uppmuntran. Det är så som ledningen kan påverka företagets resultat 
snarare än genom marknadsföringsstrategier. I framtiden ligger ledningarnas utmaning i att 
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utveckla organisationen runt säljarna för att bättre ta tillvara på deras kompetens och en 
tydligare fokusering kring hur hemförsäljningsbranschen ska kunna utveckla sin 
marknadsföring. 

Avslutningsvis sammanfattar vi våra slutsatser med att olika handelssätt ger olika möjligheter 
och det är vitalt att se på omgivningen, dess begränsningar och möjligheter för att lyckas på 
marknaden idag. Det finns inte något universalt sätt för hur handel bör bedrivas utan det 
handlar om att kunna situationsanpassa sig för att vara framgångsrik på marknaden. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
 

Spaltmeter efter spaltmeter är skrivna om vikten av att ha en bra marknadsföring för att 
lyckas som företag, ändå finns det en hel bransch som lägger ner oerhört små resurser på just 
marknadsföring men som ändå är lönsam. Man kan fråga sig vad som egentligen är kärnan i 
att vara lönsam på marknaden då det inte verkar finnas något universellt recept för att lyckas. 
För framtiden skulle vi rekommendera undersökningar kring hur olika handelssätt skulle 
kunna integreras, för att utnyttja deras olika branschers styrkor på ett bra sätt. En annan fråga 
som skulle kunna ställas är, i vilken riktning hemförsäljningsföretagen bör gå. Det skulle 
också vara intressant att undersöka hur sociala aspekter som exempelvis grupptryck 
eventuellt påverkar köparen vid hemförsäljning. En annan aspekt att undersöka närmare på är 
hur idrottstränare jobbar för att motivera sina adepter för att om möjligt kunna använda det i 
företagsvärlden. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide:  Chefsintervjuer  Bilaga 1 

Bakgrund: 

• Vad är er bakgrund inom organisationen, vad har ni arbetat med tidigare 
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Säljstruktur 

• Hur ser er säljstruktur ut i organisationen? 
• Marknadsföringsstrategier: 
• Hur gör ni för att marknadsföra er? Synas? 

 
Strategier allmänt: 

• Hur skiljer ni er i branschen/på marknaden? 
• Hur får ni säljarna att följa er strategi?( Företagskultur?) 
• Hur mycket kontakt har ni med era säljare, hur stöttar ni dem? 
• Hur påverkar era säljare den valda strategin? 
• Hur fri är säljarna att ha en egen strategi? 
• Hur sprids strategier/information i organisationen? 
 

Kundmöte: 

• Hur ser strategierna för kundmötet ut? 
• Har ni anpassad försäljning för olika målgrupper? 
• Agerar ni annorlunda i olika regioner? 

 

Problemlösning:  

• Hur löser ni konflikter i företaget, internt/externt? 
 

Omvärldsförändringar: 

• Hur anpassar ni er?  
 

Bästa med hemförsäljning? 

 

 

 

 

Intervjuguide:  Säljare  Bilaga 2 

Bakgrund 

• Vad är er bakgrund inom organisationen, vad har ni arbetat med tidigare? 
 

Säljstruktur 

• Hur ser er säljstruktur ut i organisationen? 
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• Marknadsföringsstrategier: 
• Hur gör ni för att marknadsföra er? Synas? 

 

Strategier allmänt 

• Hur skiljer ni er i branschen/på marknaden? 
• Hur får ni säljarna att följa er strategi?( Företagskultur?) 
• Hur mycket kontakt har ni med organisationen hur stöttar de er? 
• Hur fri är ni att ha en egen strategi? 
• Hur sprids strategier/information i organisationen? 

 

Kundmöte 

• Hur ser strategierna för kundmötet ut? 
• Har ni anpassad försäljning” för olika målgrupper? 
• Agerar ni annorlunda i olika regioner? 
• Hur påverkar miljön mötet? 
• Hur går ett möte till? 
• Hur förbereder ni mötet? 

 

Problemlösning 

• Hur löser ni konflikter i företaget, internt/externt? 
 

Omvärldsförändringar 

• Hur anpassar ni er?  
 

Bästa med hemförsäljning? 

 

 

  

Intervjuguide: Informantintervju  Bilaga 3 

Bakgrund 

• Vad är er bakgrund inom organisationen, vad har ni arbetat med tidigare? 
 

Hemförsäljning 

• Vad är största fördelen/nackdelen? 
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• Hur ser säljstruktur i allmänhet ut? 
• Vilka marknadsföringsstrategier brukar användas? 

 

Relationer och nätverk 

• Dess betydelse? 
• Hur påverkar de branschen? 

 

Strategier allmänt 

• Organisatoriska/säljarens 
• Hur sprids strategier i organisationen? 
• Hur implementeras den av säljaren? 

 

Säljaren 

• Hur värvas de i allmänhet? 
• Hur jobbar de i allmänhet? 

 

Kunden 

• Vem är kunden? 
• Hur går ofta ett kundmöte till? 

 

Omvärlden 

• Hur har marknaden påverkats under åren? 
• Hur påverkas den? 

 
Omvärldsförändringar 

• Hur anpassar sig branschen?  
 

Bästa med hemförsäljning? 


