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Abstract 

 

Several direct selling companies see the e-commerce as an opportunity to provide their 

customers with more available products, by giving them the opportunity to place orders over 

the internet. Direct selling, in form of home parties, is a unique way to create a consumers 

base for a company. When the company has established a solid customer base, it’s possible to 

develop the business by starting a store on the internet or in some cases a traditional 

commerce store.  
 

Selling through home parties means that the company usually conducted face-to-face manner 

either where products are demonstrated to an individual or to a group. The service gives 

directly to the costumers who are offered personal selling as well as the opportunity to try out 

and experience the product in their homes, or in other location away from permanent retail 

premises. E-commerce does not offer the customers the same opportunities for personal 

selling over the internet. Nor does the customer have the same opportunity to experience the 

product. For products that need to be experienced such as clothes that need to be tried on, 

requires creative e-commerce solutions for getting close to the physical experience when the 

personal touch is often missed by consumers on the internet.  
 

This paper is therefore discussing how a direct selling company can apply the same sales tools 

on the internet which home party gives.  
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Sammanfattning 
 

I ett samhälle där tiden blir en allt mer avgörande faktor ökar konsumenternas efterfrågan på 

tidsbesparande konsumtion. E-handel erbjuder konsumenter besparandet av tid och 

bekvämlighet genom att det är möjligt att göra inköp, när som helst och var som helst. När 

företag väljer att tillämpa e-handel innebär det att de inte längre kan möta kunden öga mot 

öga.  

 

Vid hemparty, som är en form av direkthandel, sker försäljningen i direktkontakt med kunden. 

Försäljningen äger rum i kundens hem tillsammans med dennes vänner och bekanta. 

Deltagaren på ett hemparty erbjuds personlig försäljning likväl som möjlighet att prova och 

uppleva produkten. Samma möjlighet erbjuds dessvärre inte över internet. För produkter som 

behöver upplevas, såsom kläder, krävs kreativa e-handelslösningar för att komma nära den 

fysiska upplevelsen som ges vid hempartyn.  

 

Detta leder fram till uppsatsens forskningsfråga: Hur kan ett direkthandelsföretag inom 

modebranschen tillämpa hempartyts säljverktyg på internet i form av en nätbutik? 

 

För att besvara vår forskningsfråga krävs det att vi tar reda på vilka hempartyts säljverktyg är, 

detta gör vi i samarbete med direkthandels- och klädföretaget Cattis Design och dess kunder.  

Genom att låta företagets kunder besvara en internetenkät ville vi få en uppfattning om vad 

dem hade för attityder till hemparty och klädinköp över internet. Tillsammans med den 

kvantitativa metoden har vi även utfört kvalitativa undersökningar i form av en 

företagsintervju och en observation under ett hemparty.  

   

Tillsammans med resultatet från våra undersökningar och litteratur har vi kunnat definiera 

vilka hempartyt säljverktyg är. Vi har kommit fram till att direkthandelsföretag som vill 

tillämpa hempartyts säljverktyg på internet bör fokusera på att involvera och engagera kunden 

i köpprocessen. Nätbutiken bör vara personlig och ge kunden möjlighet att få personlig 

rådgivning. För att skapa känslan av socialt umgänge i en nätbutik kan företag använda sig av 

sociala medier och på så sätt låta kunderna integrera med varandra.   
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar vi en bakgrund till uppsatsens valda ämne. Bakgrunden 

följs av begreppshantering. Därefter sker en problemdiskussion som ligger till grund för 

uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Slutligen redogör vi för våra avgränsningar och 

redovisar vår disposition. 

 

1.1. Bakgrund 

 

I ett litet kök utanför Göteborg har en grupp förväntansfulla kvinnor samlats mittibland 

stänger fyllda med kläder, i väntan på att en demonstration vid ett hemparty ska börja. 

Deltagarna ser nöjt på kläderna som säljaren visar upp och nickar instämmande till hennes 

ord. Alla ser de intresserade och nyfikna ut.  

 

När demonstationen avslutas är deltagarna ivriga till att få prova kläder, det dröjde inte 

länge innan hela huset omvandlades till ett enda stort provrum. Vissa av deltagarna väljer ut 

och provar kläder utan problem, medan några andra av dem tvekar inför vad de ska välja att 

prova. Säljaren lyssnar till varje deltagares behov och anpassar rådgivningen utefter deras 

önskningar. Försäljningen sker under lugna former och skratten tillsammans med pratet 

bildar en trevlig atmosfär. En av deltagarna plockar på sig för mycket kläder och säger; ”jag 

måste ju begränsa mig” och vänder sig om till sina vänner för att be om råd. Innan kvällen 

avslutas med fika har alla deltagare blivit kunder till Cattis Design. Vid hempartyts slut 

vänder sig en av deltagarna vid tröskeln mot säljaren och säger; ”det här var ju jätteskoj 

Cathrine”. 
1
 

 

Cattis Design är ett direkthandelsföretag som startades oktober 2008 och säljer kläder genom 

hempartyn. Företaget är verksamt i Borås, Göteborg och Stockholm. Affärsidé bygger på att 

ge varje kund en möjlighet att skapa sitt eget unika klädesplagg. Detta innebär att kunden får 

möjligheten att sätta ihop sitt eget plagg utifrån ett utbud av modeller och ett sortiment av 

tyger. Företaget vänder sig enbart mot kvinnor och konceptets utformning gör det möjligt för 

alla att hitta något som passar, oavsett kroppsform.
2
  

 

På 1970-talet fanns det endast ett fåtal direkthandelsföretag i Sverige. Den stora ökningen 

skedde framförallt under 1990-talet och numera finns det ungefär 50 aktiva 

direkthandelsföretag i landet. (Bergström, 2007) I Sverige står direkthandeln enbart för 0,5 

procent av handeln, men trots det ligger omsättningen runt 2,5 miljarder kronor per och 

sysselsätter 100 000 personer (Gummesson, 2007a). De flesta av direktsäljarna väljer att starta 

eget företag, oftast i form av enmansföretag. Företaget kan startas med små investeringar och 

insatsen i ett direkthandelsföretag handlar i första hand inte pengar utan om tid, energi och 

målmedvetenhet. (Berglund, 2007a) 

 

Hemparty, som är en form av direkthandel, strävar efter att skapa en relation till kunden, där 

människorna, kundmötet och det personliga står i centrum. Handeln sker i en fysisk miljö, det 

vill säga att kunden och säljaren har direktkontakt. Av alla försäljningsformer inom 

direkthandeln är hemparty förmodligen den mest kända av dem. Under försäljningstillfället 

har kunden möjlighet att handla under trivsamma former med vänner och bekanta. Vidare ges 

kunderna möjlighet att titta, känna och prova produkterna. (Berglund, 2007a)  

                                                 

1
 Observation på Cattis Designs hemparty, 12 maj 2011. 

2
 Cathrine Ringheim, ägare av Cattis design, intervju den 12 maj 2011. 
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I samband med den snabba tillväxten av internetanvändare började direkthandeln vid slutet av 

1990-talet få konkurrens av en ny försäljningskanal, nämligen e-handeln. E-handeln innebar 

att företag kunde erbjuda kunden en chans till mer aktuell information och möjligheten att 

göra sina inköp över internet. För företaget innebar detta att köpprocessen kunde ske snabbare 

och till en lägre kostnad. Dock var det många företag som misslyckades inom e-handel 

eftersom de inte förstod sig på e-handelns stora möjligheter och dess begränsningar. 

(Bergström, 2007)  

 

Många direkthandelsföretag såg e-handeln som en möjlighet att erbjuda sina kunder mer 

lättillgängliga produkter genom att ge dem möjligheten att göra beställningar över internet. 

Direkthandeln i form av hemparty är ett unikt sätt för företag att skapa en kundkrets. När ett 

företag har skaffat sig en fast kundkrets är det möjligt att utveckla verksamheten genom att 

starta en nätbutik eller i vissa fall en fysisk butik. (Berglund, 2007a) 

 

1.2. Begreppshantering 

 

Säljverktyg: Vi definierar begreppet säljverktyg som olika metoder och faktorer som kan 

tillämpas för att skapa mervärde hos kunden och främja försäljningen i ett företag. 

 

Fysisk miljö: I uppsatsen definieras fysisk miljö som en miljö där kunden och företaget har 

direktkontakt, det vill säga att de träffas öga mot öga. Detta sker exempelvis i butik och på 

hempartyn.  

 

1.3. Problemdiskussion 

 

I det svenska samhället har tiden blivit en allt mer avgörande faktor. I takt med att tiden att 

spendera inkomsten begränsas ökar efterfrågan på tidsbesparande konsumtion. Frågan är om 

konsumenterna kommer ha tid för att delta i hemparty? (Bergström, 2007) 

 

E-handel ger konsumenten möjlighet att handla hemifrån, när som helst på dygnet. Det 

erbjuder alltså fördelar såsom tidsbesparing och ökad bekvämlighet. (Bergström, 2007) 

Men att handla genom internet innebär även att konsumenter går minste om de intryck som 

ges när man handlar produkter i en fysisk miljö. Att köpa kläder över internet innebär att 

kunden varken kan prova eller känna på kvalitén på plagget. Dessutom ges kunden heller inte 

samma möjlighet till personlig rådgivning, utan köpbesluten fattas utifrån den information 

som förmedlas på hemsidan. (Johansson, 2007)  

 

På förfrågan av företaget Cattis Design vill vi undersöka om det är möjligt att tillämpa 

hempartyts säljverktyg på internet. Den personliga försäljningen som företaget använder sig 

av vid hempartyn är ett bra säljverktyg för att skapa starka och långsiktiga relationer. 

Försäljningen blir mer effektiv eftersom säljaren har direktkontakt med kunden. Genom en 

öppen dialog och genom den personliga försäljningen kan kunden snabbt och enkelt förmedla 

sina behov och få dem besvarade direkt av en säljare. (Berglund, 2007a) 

 

Den personlig försäljning må vara ett väldigt effektivt säljverktyg, samtidigt är det otroligt 

tidskrävande. Det kräver mycket tid eftersom man hjälper en individ i taget, tid är pengar 

vilket gör att det kan vara kostamt att tillämpa personlig försäljning. De företag som tillämpar 

direktförsäljning i form av hempartyn kan däremot bearbeta flera kunder under själva 

försäljningstillfället. Däremot får man tänka på att försäljningstillfällen i regel inte sker 
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dagligen i jämförelse med fysiska butiker. Dessutom är försäljningskanalen väldigt 

tidskrävande då en stor del av tiden läggs på resor. (Berglund & Boson, 2010) 

 

Enligt Johansson (2007) kommer den personliga kontakten inte vara lika mycket värd när 

tiden inte räcker till och då kommer inte alla konsumenter att ha ett behov av personlig 

försäljning. Därför kan man spekulera kring om konsumentens möjlighet att handla efter 

jobbet, via en nätbutik, kan tänkas ersätta direktförsäljningen. Men enligt Bergström (2007) är 

problematiken med överföringen att behålla det mervärde som personlig försäljning erbjuder. 

Svårigheten är att kunna föra över direkthandelsföretagets varumärkesimage, det vill säga det 

personliga och unika som hemparty innebär till det som Frankel (2007) uttrycker som, ”det 

opersonliga nätet”. 

 

1.4. Forskningsfrågor 

 

I vår uppsats undersöker vi hur man kan tillämpa hempartyts säljverktyg på internet. Vårt 

huvudproblem och forskningsfråga blir därmed: 

 

 Hur kan ett direkthandelsföretag inom modebranschen tillämpa hempartyts 

säljverktyg på internet i form av en nätbutik? 

 

För att besvara vår forskningsfråga krävs det att vi besvarar två delfrågor, nämligen: 

 

 Vilka är hempartyts säljverktyg? 

 Vad har företagets kunder för attityder till hemparty och klädinköp över internet? 

 

1.5. Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att definiera hempartyts säljverktyg och undersöka om ett mindre 

direkthandelsföretag inom modebranschen kan utveckla en nätbutik och tillämpa dessa 

säljverktyg.  

 

1.6. Avgränsning 
  

Examensarbetet skall motsvara ett heltidsarbete på tio veckor, vilket innebär att vi kommer 

disponera 400 timmar per person på vår rapport. Det är utifrån den tidsramen vi har resonerat 

kring vad som anses vara rimligt att göra under den tidsperioden inom vårt ämnesområde.  

 

Direktförsäljning kan ske i flera former men vi kommer endast att behandla direktförsäljning 

genom hempartyn i vår rapport. Vi anser själva att internet kan kännas opersonligt och stelt, 

därför är det av vårt intresse att undersöka hur man kan skapa en mer personlig och social 

nätbutik. Eftersom vi anser att hemparty är både personligt och att det stimulerar de sociala 

behov valde vi att undersöka hur just hempartyts säljverktyg kan tillämpas på internet.  

 

Vår rapport sker på uppdrag av direkthandelsföretaget Cattis Design, vars försäljning av 

kläder sker genom hempartyn. Insamlingen av våra primärdata kommer att ske från hennes 

kunder och av ägaren till företaget. Det innebär att vår uppsats om vad kunder har för attityder 

till hemparty och e-handel inte gäller generellt utan enbart för det specifika företaget. 

Däremot så kan våra slutsatser om hempartyts säljverktyg och hur de kan tillämpas på internet 
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vara av allmänt intresse för de företag som strävar efter att få en mer personlig nätbutik 

och/eller tillämpa hempartyts säljverktyg. 

 

För att rapporten inte skall bli för omfattande har vi valt att begränsa oss till att endast 

undersöka företagets befintliga kunder och inte kunder i dess målgrupp. Företagets kundkrets 

finns i Stockholm, Göteborg och Borås. I Stockholm sker försäljningen enbart genom en 

fysisk butik. Eftersom vi kommer att undersöka vad företagets kunder värdesätter med 

hemparty bortser vid från de kunder som handlar i Stockholm. Vi anser att vårt resultat blir 

mer trovärdigt om respondenterna har kunskap om och har handlat företagets produkter 

genom hempartyn. 

 

1.7. Disposition 
 

Nedan kommer vi att göra en kort presentation om vad varje avsnitt avser och innehåller. 

 

Kapitel 1 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för vårt valda ämne. Vi presenterar en bakgrund 

till ämnet som sedan följs av en begreppshantering och en problemdiskussion. Därefter 

redovisas uppsatsens forskningsfrågor, syfte och dess avgränsningar. Slutligen presenteras vår 

disposition. 

 

Kapitel 2 

I det andra kapitlet presenterar vi vårt metodlogiska val. För att ge läsaren en förståelse kring 

vårt val av metod så inleder vi kapitalet med att presentera vårt val av huvudinriktning och 

metodansats som följs av undersökningssyfte. Vi kommer att presentera vår datainsamling 

och undersökningsmetod samt urval. Avslutningsvis redovisar vi våra datainsamlingstekniker. 

 

Kapitel 3 

I kapitel tre redovisas vår referensram för att skapa förståelse kring vårt valda ämne och det 

mer specifika undersökningsproblemet. Kapitlet inleds med att beskriva begreppet 

direkthandel och dess innebörd, för att sedan gå djupare in på vad hemparty innebär och vilka 

begränsningar hemparty har. Vidare förklarar vi begreppet e-handel och konsumentbeteende 

på internet. Avslutningsvis redogör för e-handelns begränsningar och förklarar hur man med 

hjälp av sociala medier kan skapa en mer personlig och social nätbutik. 

 

Kapitel 4 

Kapitel fyra inleds med en företagspresentation av Cattis Design. Företagspresentationen 

baseras på en intervju med företagets grundare och ägare, Cathrine Ringheim. Vidare 

presenterar vi resultatet från vår observation som följs av en redovisning av resultat som 

framkommit vid vår enkätundersökning. Resultatet presenteras i form av diagram, i syfte för 

att läsaren skall kunna visualisera fördelningen. 

 

Kapitel 5  

Det femte kapitlet redovisar analysen. Kapitlet applicerar empirin på vår referensram för att 

sedan dra paralleller mellan dessa. Vi kommer att börja med att analysera kring vår 

forskningsfråga om vad kunder har för attityder till hemparty och klädinköp över internet. 

Därefter fortsätter vi analyser kring vilka hempartyts säljverktyg är och hur de kan tillämpas 

på internet.  
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Kapitel 6 

Slutsatsen presenteras i kapitel sex. Kapitlet innehåller en redovisning av uppsatsens slutsatser 

som sker med återkoppling till våra forskningsfrågor och vårt syfte. Avslutningsvis ger vi 

förslag till fortsatt forskning inom vårt valda område.  

 

Kapitel 7  

I kapitel sju har vi en avslutande diskussion där vi diskuterar om huruvida Cattis Design bör 

starta en nätbutik. Därefter reflekterar vi kring vår uppsats tillförlitlighet och källkritik.  

 

Kapitel 8 

I kapitel åtta presenteras vår källförteckning. Vi redovisar referenser, vetenskapliga artiklar 

och elektroniska källor.  

 

Kapitel 9 

I kapitel nio finns en figurförteckning över våra diagram där vi redovisar vilken sida dessa 

kan återfinnas. 

 

I slutet av rapporten återfinns uppsatsens bilagor. Vi har valt att bifoga intervjufrågorna från 

vår företagsintervju och de olika punkterna vi valde att observera på ett hemparty, samt de 

frågor som vi ställde till deltagarna. Vidare bifogar vi de frågor och svarsalternativ som fanns 

i vår enkätundersökning samt de diagram som inte togs med i vår empiri.  
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2. Metod 

 
I följade kapitel redovisas vårt val av metod och tillvägagångssätt som gjorts i syfte för att 

besvara uppsatsens forskningsfrågor. Vi inleder avsnittet med att förklara och presentera vårt 

val av huvudinriktning och metodansats som följs av undersökningssyfte. Vidare kommer att 

presentera vår datainsamling och undersökningsmetod samt vårt urval. Avslutningsvis 

redovisar vi vår datainsamlingsmetod. 

 

2.1. Vetenskaplig huvudinriktning 
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det flera olika vetenskapliga förhållningssätt. Det är 

vanligtvis två synsätt som tillämpas, nämligen positivismen och hermeneutiken. Positivisterna 

studerar del för del i ett problem och söker efter en förklaring, medan man inom 

hermeneutiken försöker se helheten i problemet och skapa förståelse kring det. 

För att bedriva framgångsrik forskning förutsätts det att man skapar en överblick över det 

aktuella förhållningssättet eftersom det till slut kommer att prägla resultatet. För att ge läsarna 

förståelse kring vårt val är det därför av stor vikt att vi beskriver de två begreppen, positivism 

och hermeneutik. 

 

2.1.1. Positivism och hermeneutik 

 

Positivism 

Naturvetenskapen ligger till grund i positivismen. Positivisterna söker efter en förklaring och 

bryter upp ett problem i delar för att sedan studera varje del för sig. Utifrån teorier formar 

positivisterna en hypotes som sedan testas empiriskt med hjälp av vetenskapliga metoder. 

Positivismen står för det kvantitativa och de statistiska metoderna. Som forskare är man 

objektiv. Det innebär att undersökningen kan genomföras av vilken forskare som helst, där 

svaret alltid skall bli detsamma. Undersökningen är med andra ord neutral och fri från 

värderingar. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Hermeneutik 

Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning där man studerar helheten i ett problem. 

Hermeneutiken riktar sig främst mot undersökningar av det kvalitativa slaget. När man 

genomför en undersökning är forskaren subjektiv. När man tillämpar hermeneutiken måste 

man som forskare försöka förstå den andra individens synsätt och handlingar. Tillskillnad från 

positivismen är det förståelse, känslor och tankar som forskarens använder sig av. Genom att 

kombinera empati och kunskap strävar forskaren efter att förstå forskningsobjektet bättre än 

vad personen själv gör. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

2.1.2. Vårt val av vetenskaplig huvudinriktning 
 

Vår rapport kommer att präglas av det hermeneutiska förhållningssättet. Precis som 

hermeneutikerna strävar vi efter att försöka förstå andra individers synsätt och handlingar. 

Som forskare är vi subjektiva och strävar efter att förstå respondenterna bättre än vad dem 

själva gör. Tillsammans med en kvantitativ undersökning genomförs en kvalitativ 

undersökning för att försöka besvara våra forskningsfrågor mer ingående. Vid den kvalitativa 

undersökningen är det svårt att vara helt objektiv och bortse från våra åsikter samt värderingar 

eftersom vi tolkar egen insamlad data. Därför anser vi att det hermeneutiska förhållningssättet 

är lämpligast att använda i vår uppsats. 



 

 

 

7 

 

2.2. Metodansats 
 

Patel och Davidsson (2003) menar att det finns tre olika sätt för hur en forskare kan arbeta för 

att relatera teori och empiri, nämligen deduktion, induktion och abduktion.  

 

2.2.1. Deduktion, induktion och abduktion 

 

Deduktion 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att man som forskare utgår ifrån allmänna principer och 

befintliga teorier. Utifrån den befintliga teorin härleds sedan slutsatser om enskilda 

företeelser, som sedan kan prövas empiriskt. Forskaren följer bevisandets väg. Att arbete på 

ett deduktivt sätt innebär att objektiviteten i forskningen förstärks eftersom forskaren 

använder sig av befintliga teorier. Nackdelen med att arbeta deduktivt är att det är svårt att 

finna nya intressanta upptäckter inom problemområdet. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Induktion 

När en forskare arbetar induktivt studerar han eller hon forskningsobjekt utan att ha förankrat 

undersökningen i en tidigare befintlig teori. Utifrån informationen, empirin, formar forskaren 

en ny teori. Vid induktivt arbetande följer man upptäckandets väg. Problemet med att arbeta 

induktivt är att det aldrig kan bli en hundra procentig slutsatsmetod, då den grundats på 

empiriskt material som är typiskt för en specifik situation eller hos en viss grupp människor. 

Risken är att man egentligen inte vet något om teorins räckvidd och generalitet. (Patel & 

Davidson, 2003) 

 

Abduktion 

Arbetssättet innebär att man som forskare ges möjligheten till samspel och en kombination 

mellan induktion och deduktion. Abduktion utgår ifrån ett enskilt fall där man formulerar en 

hypotes som kan förklara det specifika problemet, detta är karaktäristiskt för ett induktivt 

arbetssätt. Vidare tillämpas denna hypotes eller teori på andra fall vilket utvecklar teorin och 

ger den möjlighet att bli mer generell, vilket innebär att forskaren arbetar på ett deduktivt sätt. 

(Patel & Davidson, 2003) 

 

2.2.2. Vårt val av metodansats 
 

Vår uppsats genomsyras av ett induktivt arbetssätt. Genom att vi studerar vårt problem 

induktivt gör vi en undersökning utan att ha tillämpat den i en befintlig teori. Utifrån vår 

empiri formulerar vi sedan en teori om vilka hempartyts säljverktyg är. Eftersom vår empiri 

grundas på material utifrån företagets kunder har den mindre räckvidd, det vill säga att 

rapporten inte gäller generellt för alla företag som har försäljning genom hempartyn utan 

endast ger en vägledning för dem som vill tillämpa hempartyts säljverktyg på internet.  

 

2.3. Undersökningssyfte 
 

Undersökningssyftet kan delas in i tre olika typer, det explorativa, beskrivande eller 

förklarande syftet. Beroende på undersökningens inriktning beskriver de tre olika den 

huvudsaklig målsättning. (Christensen, 2010) 
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2.3.1. Det explorativa, beskrivande och förklarande syftet 

 

Explorativt syfte 

Det explorativa syftet tillämpas när forskaren har liten kunskap om undersökningsproblemet. 

Vanligtvis fungerar en undersökning med explorativt syfte som en förstastudie, där man vill 

kartlägga vilka frågor man bör söka svar på. Forskaren försöker skapa kunskap kring 

ämnesområdet genom att besvara vad- frågor. (Christensen, 2010) 

 

Beskrivande syfte 

I de undersökningar där forskaren redan har god kännedom om sitt problemområde är det ett 

beskrivande syfte. Undersökaren har en klar bild om situationen men vill ha en uppdaterad, 

klar och tydlig bild av det som skall undersökas. Genom att besvara frågor av typen hur, vem, 

var och när formar undersökaren en beskrivande undersökning. (Christensen, 2010) 

 

Förklarande syfte 

Det förklarande syftes används när forskaren redan är välbekant med problemet och har en 

bra beskrivning. Vid ett förklarat syfte ställer man främst frågor som varför. Forskaren vill 

identifiera varför saker sker, man söker alltså efter ett samband mellan orsak och verkan. 

Undersökaren studerar hur en oberoende variabel påverkar en beroende variabel, detta 

förutsätter att forskaren måste känna till vad som påverkar den beroende variabeln. 

(Christensen, 2010) 

 

2.3.2. Vårt val av undersökningssyfte 

 

Vi har i avsikt att främst ha ett beskrivande syfte i vår undersökning. Inledningsvis kommer 

vår undersökning vara explorativ eftersom vår kunskap inom problemområdet inte är så stor i 

början av arbetet. Av den orsaken vill vi skapa en övergripande bild av företagets kunder där 

vi vill undersöka vad kunderna har för attityder till hemparty och klädinköp via e-handel. 

Senare i vår undersökning kommer vi använda oss av ett beskrivande syfte för att kunna 

beskriva hur man kan tillämpa hempartyts säljverktyg och hur de kan tillämpas på internet. Vi 

avser inte att förklara djupare om orsaken till vårt resultat och varför det är som det är. 

 

2.4. Datainsamling 
 

Christensen (2010) särskiljer data beroende på när, hur och varför den samlades in. Han delar 

in det som antingen primärdata eller som sekundärdata.  

 

2.4.1. Sekundärdata och primärdata 

 

Sekundärdata 

För att skapa förståelse för ett problem och få grundläggande kunskap om ämnet man avser att 

undersöka är det lämpligt att använda sig av sekundärkällor. Sekundärkällor består av redan 

existerande data som samlats in vid ett tidigare tillfälle och sammanställts för ett specifikt 

ändamål. Insamlingsmetod är vanligtvis mer tidseffektivt och kostnadseffektivt än 

insamlandet av primärdata. Nackdelen kan vara att användbar data saknas, det vill säga att 

sekundärdata kan var utan relevans för det specifika forskningssyftet. Vidare kan 

sekundärdata vara inaktuell, därför är det viktigt att kritisk och granska källan samt undersöka 

vilken metod som använts vid insamlandet för att kunna bedöma tillförlitligheten av 

materialet. (Christensen, 2010) 
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Primärdata 
Primärdata innebär att man genom olika insamlingstekniker som är anpassat för det specifika 

problemområdet, införskaffar relevant information till det aktuella problemet. Informationen 

erhålls från enskilda individer och sker med hjälp av insamlingstekniker såsom intervjuer, 

enkäter eller observationer. Eftersom undersökaren samlar in information som är anpassad till 

det specifika problemområdet betyder det att denne införskaffar aktuell och relevant data. Det 

är främst detta som är fördelen med att använda sig av primärdata. Nackdelen är att 

undersökningsformen i sig är mer tidskrävande och medför större kostnader än 

införskaffandet av sekundärdata. (Christensen, 2010) 

 

2.4.2. Vårt val av datainsamling 
 

Under uppsatsen använder vi oss genomgående av primärdata liksom sekundärkällor. Vår 

referensram präglas av sekundärkällor i form av redan etablerade litteratur, vetenskapliga 

artiklar och undersökningar gjorda av/eller på uppdrag av den svenska branschorganisationen 

Direkthandelns förening och den statliga myndigheten Nutek som lyder under 

näringsdepartementet. Genom användningen av sekundärkällor har vi kunnat angripa vårt 

problemområde bättre. Sekundärkällorna samlades in genom en skrivbordsundersökning, det 

vill säga en insamling och bearbetning av redan tillgänglig information (Christensen, 2010). 

Insamlandet har skett genom att vi studerat tidigare uppsatsers referenser och utvärderat dem. 

Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna har hämtats från databaser på statsbiblioteket i 

Göteborg samt Högskolan i Borås bibliotek.  

 

De sekundärkällor som använts i rapporten behandlar främst direkthandel i allmänhet för att 

få en grund kring ämnet och för att ge läsaren en förståelse kring begreppet. Eftersom 

rapporten syftar till att behandla hemparty, som är en försäljningskanal inom direkthandel, har 

fakta letats fram för att beskriva detta begrepp. Då syftet är att se vilka säljverktyg hemparty 

har och hur dessa kan tillämpas på internet beskriver vi vad e-handel innebär och hur man kan 

på olika sätt kan kommunicera och/eller efterlikna ett hemparty på internet med hjälp av 

sociala medier. Anledningen till att vi valt denna information är för att kunna forma en 

referensram som sedan kan jämföras med vår empiri i en analys för att försöka besvara 

uppsatsens forskningsfrågor.  

 

För att lösa det aktuella problemet har vi samlat in primärdata som är anpassat för det 

specifika undersökningsområdet. Insamlandet har skett i form av enkätundersökning, 

företagsintervju och en observation. Genom detta har vi erhållit aktuell och relevant data. Den 

största nackdelen har varit den tid det tar att samla in och bearbeta data. 

 

2.5. Undersökningsmetod 
 

Jacobsen (2002) beskriver två övergripande sätt att dela in data, nämligen den kvalitativa och 

kvantitativa metoden. Som forskare bör man inte se de två undersökningsmetoderna som två 

motsatser utan snarare som en kombination, vilket anses vara idealisk för att kunna begränsa 

nackdelarna hos varje metod. 
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2.5.1. Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Kvantitativa metoden 

Enligt Jacobsen (2002) är en kvantitativ undersökning lämplig att använda sig av när 

forskaren har goda förhandskunskaper om det ämne som skall undersökas. Undersökningen 

registrerar främst siffror och fokuserar sig på mängd och antal. Den kvantitativa metoden 

refererar till empirisk forskning vars syfte är att kartlägga, analysera eller förklara 

undersökningsområdet. (Befring, 1994) Fördelen med denna undersökningsmetod är att den 

är kostnadseffektiv. Informationen som samlats in är ofta lätt att bearbeta med hjälp av 

datorer.  Det gör det möjligt att undersöka fler enheter och få ett representativt urval, vilket 

ger tillfälle till att generalisera resultatet. Problemet med att göra en undersökning av 

kvantitativ karaktär är att undersökningen inte kan vara allt för komplex eftersom den riktar 

sig till många enheter. (Jacobsen, 2002) 

 

Kvalitativa metoden 
Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden är lämplig då forskaren har lite kunskap 

om det studerande området. En kvalitativ undersökning utförs vanligtvis av ord, text, 

symboler och handlingar. Metoden används för att skapa mer klarhet och syftar till att tolka 

och förstå, undersökningen är främst inriktad på att få information om hur människor tolkar 

och förstå en given situation. Fördelen med kvalitativa metoder är att forskaren inte 

bestämmer vilken slags information man får in utan respondenten presenterar sina tolkningar, 

åsikter och förståelse av ett förhållande. Det har med andra ord ingen förutbestämd struktur 

vilket kan leda till att man få fram ny information. Nackdelen med att göra kvalitativa 

undersökningar är att de är resurskrävande. Att genomföra fokusgrupper, intervjuer och 

observationer tar oftast både tid och energi. Därför får man ofta nöja sig med att undersöka få 

enheter, vilket leder till att man kan få problem med representativiteten hos de man frågar.  

 

2.5.2. Vårt val av undersökningsmetod 

 

Vi har valt att kombinera den kvalitativa och kvantitativa metoden för att begränsa 

nackdelarna i de båda metoderna. Vår uppsats inleds med en kvantitativ undersökning, i form 

av en enkätundersökning, för att kartlägga och analysera företagets kunder. Vår kvantitativa 

undersökning riktar sig till fler enheter än vår kvalitativa undersökning.  

 

För att få mer klarhet och gå in på djupet kompletterar vår kvantitativa undersökning med en 

kvalitativ undersökning, i form av en företagsintervju och en observation. Anledningen till att 

den kvantitativa undersökningen genomförs är för att vi vill tolka och förstå respondenternas 

tankar kring hemparty samt deras tankar kring företagets vilja att expandera genom en 

nätbutik. I vår kvalitativa undersökning undersöks få respondenter vilket innebär att vi kan 

tänkas få problem med representativiteten. 

 

2.6. Urval 
 

Christensen (2010) beskriver två olika urvalsmetoder, nämligen sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Oavsett vilken urvalsmetod som användas påverkas undersökningens 

generaliserbarhet och representativitet av hur väl urvalet stämmer överens med populationen. 

Ett större urval ger större chans till att undersökningens resultat är representativt för 

målpopulationen. Backman (2008) menar att urvalet storlek bestäms utifrån uppsatsens syfte 
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och det valda problemet som skall studeras. Christensen (2010) betonar vikten av att man tar 

hänsyn till urvalets fel, brister och bortfall som kan uppstå under arbetets gång. 

 

2.6.1. Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

 

Sannolikhetsurval 

Om man som forskare gör ett sannolikhetsurval innebär det att forskaren slumpmässigt väljer 

ut varje respondent eller enhet ur ett register. För att välja ut respondenter ur ett register 

förutsätts det att man har en urvalsram, det vill säga ett register över samtliga personer eller 

enheter som ingår i populationen. En urvalsram kan exempelvis vara ett medlemsregister 

och/eller ett kundregister. Alla enheter som ingår i registret har en känd chans att komma med 

i urvalet. (Christensen, 2010) 

 

Icke-sannolikhetsurval 
Vid ett icke-sannolikhetsurval har inte samtliga enheter i populationen samma chans att 

komma med i urvalet som vid ett sannolikhetsurval. Istället för att slumpmässigt välja ut 

respondenter handplockas dem. Det är undersökaren själv som bestämmer vilka personer eller 

enheter från den totala populationen som skall vara med i undersökningen. Chansen att bli 

vald kan därför inte förutses eftersom urvalet inte sker slumpmässigt. Därför är det av stor 

vikt att urvalet är representativt för den population som skall undersökas. Nackdelen med att 

använda sig av icke- sannolikhetsurval är att resultatet kan bli missvisande om det finns en 

hög andel över- och undertäckning från den valda populationen till urvalet. Övertäckning 

innebär att enheterna ingår i rampopulationen men inte i målpopulationen, det vill säga att 

individer har försvunnit sedan ramen konstruerades.  Undertäckning innebär övertäcknings 

motsats, det vill säga att enheterna ingår i målpopulationen men inte i rampopulationen, att 

individer tillkommit efter det att ramen konstruerats. (Christensen, 2010) 

 

2.6.2. Vårt val av urval 

 

I vår enkätundersökning valde vi att använda oss av ett slumpmässigt urval, det vill säga ett 

sannolikhetsurval. Eftersom tiden var en avgörande faktor gjorde det att en totalundersökning 

inte var ett alternativ på grund av rapportens tidsbegränsning. Så för att hinna analysera 

resultatet innan de kvalitativa undersökningarna skulle genomföras bestämde vi oss för att 

göra ett stickprov utifrån vår målpopulation.  

 

Urvalet av respondenter hämtades ur uppdragsgivarens kundregister som bestod av 

ordersedlar från oktober 2008 då företaget startades och framåt. I kundregistret fanns 244 

kunder, som alla lagt en order och deltagit i ett av företagets hempartyn. Utav de 244 

kunderna valdes hälften av kundkretsen slumpmässigt ut, vilket innebar att enkäten skickades 

ut till sammanlagt 122 personer. Vi erhöll 54 svar vilket gav oss en svarsfrekvens på 44,2% 

vilket räcker för att säkerhetskälla resultatet statistiskt.  

 

Vid sammanställningen av resultatet från internetenkäten såg att vi att svaren var av likartad 

karaktär, därför anser vi att de respondenter som svarat är tillräckligt många för att kunna 

generalisera målpopulationen hos företaget. Internetenkät användes sedan som underlag vid 

genomförandet av observationen. 

 

Observationen genomfördes på ett hemparty för att skapa djupare förståelse kring rapportens 

undersökningsområde. Det hemparty som vi deltog i valdes ut på grund av att det passade bra 
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med vårt tidsschema. Vidare hade vi ingen aning om vilka som skulle delta i hempartyt eller 

vem som var värdinnan för det. Respondenterna i undersökningen blev därmed de som deltog 

på hempartyt vid denna tidpunkt och bestod av åtta personer inklusive värdinnan.  

 

2.7. Datainsamlingstekniker 
 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att det finns olika sätt att gå tillväga för att samla in 

primärdata. Insamlingstekniken bör väljas utifrån vad som kan tänkas ge bäst svar på 

uppsatsens forskningsfrågor i förhållande till den tid och medel som undersökaren har till sitt 

förfogande. Nedan presenterar vi de datainsamlingsteknikerna som vi har valt att använda i 

arbetet. Vi beskriver vad varje datainsamlingsteknik innebär och hur vi har gått tillväga när vi 

tillämpat den.  

 

2.7.1. Internetenkät 

 

Vid användandet av en internetenkät fyller respondenten själv i ett elektroniskt formulär som 

registreras in direkt i en databas (Dahmström, 2011). Fördelen för den som blivit tillfrågad är 

att det går snabbt att besvara enkäten över internet vilket skapar enkelhet och bekvämlighet 

för den som vill delta. En internetenkät gör det möjligt för den som deltar till mer öppna svar. 

Fördelen för undersökaren är att han eller hon kan kontrollera och forma diagram utifrån de 

registrerade svaren med hjälp av webbverktyg. Detta gör att tiden det tar att bearbeta och mata 

in data sker snabbare och mer kostnadseffektivt än vid en traditionell enkät. (Christensen, 

2010) 

 

Den största nackdelen med en internetenkät är att deltagandet kräver att respondenten har 

tillgång till både dator och internetuppkoppling (Dahmström, 2011). Trots IT-utvecklingens 

framgång så är det inte alltid lämpligast att genomföra denna typ av enkät eftersom det 

fortfarande finns person som saknar tillgång och/eller inte använder sig av internet 

(Christensen, 2010). Dahmström (2011) menar att det är lämpligast att genomföra 

internetenkäter i kombination med andra data insamlingsmetoder. Detta för att ge 

respondenterna möjlighet att besvara enkäten på ett sätt som passar denne bäst, som 

exempelvis elektroniskt eller via telefon. Man bör även ta hänsyn till att i de fall enkäten 

skickats ut till e-postadresser kan uteblivet svar kan bero på grund av ovana eller osäkerhet 

vid besvarandet eller att det uppstått tekniska problem. Det är därför viktigt att påminnelsen 

sker både via mejl och på det traditionella sättet genom post eller över telefon. 

 

2.7.1.1. Tillvägagångssätt 

 

Anledningen till att en internetenkät genomfördes var för att få kunskap om vad företagets 

kunder har för inställning till hempartyn och klädinköp genom e-handel.  

 

Frågorna i enkäten formulerades utifrån de ämnen som vi ansåg vara relevanta att få svar på 

för att kunna besvara våra forskningsfrågor. I enkäten strävande vi efter att ha frågor med 

enkel meningsuppbyggnad och frågor som inte var ledande. I enkäten ställdes många vad-

frågor på grund av att vi ville kartlägga kunden. Därför ställdes frågor om kundens ålder, 

sysselsättning, personer i ditt hushåll och vilken kommun man tillhörde. Utöver dem ställdes 

frågor om hemparty och e-handel.  
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För att skapa en internetenkät tog vi hjälp av programvaran Google docs. Google docs gör det 

möjligt att utforma en internetenkät som registrerar deltagarnas svar i ett kalkylblad. I 

kalkylbladet kan man se hur många som har deltagit och vad samtliga respondenter har svarat.  

 

Enkäten innehöll 25 frågor som behandlade ämnet hemparty, Cattis Design och e-handel. Vi 

hade i förväg konstruerat frågorna så att dem ställdes i en speciell ordning beroende på vilket 

ämne de behandlade, men beroende på vad respondenten svarade på den sista frågan, fick de 

olika följdfrågor. Till våra 25 frågor fanns det givna svarsalternativ. Vissa frågor gav 

respondenten möjligheten att själv utforma ett svar om de ansåg att våra alternativ inte 

besvarade frågan. Efter att vi konstruerat vår internetenkät och kontrollerat att den fungerade 

skickades den ut till vänner, bekanta, uppdragsgivare samt handledare för en testomgång. När 

vi mottagit deras feedback förbättrades enkäten utifrån deras kommenterar och åsikter.  

 

Därefter utformade vi ett följebrev som vi skulle skicka ut till vårt urval via e-post. I 

följebrevet beskrev vi vilka vi var, vårt syfte med undersökningen och att den genomfördes i 

samarbete med Cattis Design. I följebrevet påpekade vi att det var frivilligt att delta i 

undersökning och att de som deltog var anonyma. Vidare upplystes de tillfrågade att en 

påminnelse skulle skickas ut vid uteblivet svar. För att inte få en påminnelse kunde 

respondenterna bekräfta att de deltagit genom att skicka ett e-mejl tillbaka till oss.  

 

Till de kunder i vårt urval som hade uppgett sin mejladress på ordersedeln skickades enkäten 

ut tillsammans med följebrevet tisdagen den 12 april. I de fall där vi saknade mejladress hos 

kunderna kontaktades via telefon under samma vecka. I telefonsamtalet presenterade vi oss, 

beskrev vårt syfte med undersökningen och varför vi ringde dem. Kunderna blev tillfråga om 

de ville delta i undersökningen och på vilket sätt, genom telefon eller över internet. Det var 

ingen av de tillfrågade som ville svara på enkäten över telefon utan alla lämnade ut sin 

mejladress som enkäten sedan skickades ut till. 

 

Responsen på första utskicket var någorlunda bra, 20,4 % av de tillfrågade hade deltagit i 

undersökningen. Efter några dagar var det allt färre och färre som deltog. Därför valde vi att 

skicka ut en påminnelse, en vecka efter första utskicket, genom e-post till de som ännu inte 

hade deltagit i internetenkäten. Efter andra påminnelsen var det ytterligare 10,7% av de som 

förfrågade som deltog i undersökningen. Två veckor efter första utskicket, och en vecka efter 

påminnelsen, valde vi att göra ett sista försök genom att mejla och ringa till dem som ännu 

inte hade deltagit för att säkerställa om deras e-postadress stämde samt påminna dem om 

undersökningen.  Svarsfrekvensen ökade då 13,1 %. Enkäten pågick i totalt tre veckor under 

april 2011, där det skickades ut två påminnelser. När enkäten avslutades hade vi en 

svarsfrekvens på 44,2 %. 

 

När insamlandet avslutades kunde vi med hjälp av verktyget Google docs se resultaten som 

inkommit. Informationen som samlats in gjordes om till diagram tillsammans med en 

beskrivande text om vad som framkommit av respektive fråga och återfinns i empirin under 

rubriken kundundersökning. Vid sammanställning av resultatet valde vi att använda oss av 18 

av de 25 frågor som ställdes vid enkäten. Sex av de frågor som vi valt att inte ta med som 

diagram i empirin presenteras i from av flytande text, diagram återfinns under bilaga 4. Vidare 

valde vi att inte ta med en fråga som behandlar vad kunder värdesätter med en nätbutik 

eftersom vi i efterhand anser att den kan varit ledande. Denna fråga behandlas inte i empirin 

och återfinns under bilaga fyra och är uppställd i fyra diagram.  
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2.7.2. Observation 

 

Nationalencyklopedin beskriver en observation som en noggrann och uppmärksam 

iakttagelse. ”En observation en är vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa 

fakta och förhållanden”.
3
 

 

Vid en observation är forskaren själv ett mätinstrument, där insamlandet av informationen 

sker det genom att undersökaren själv tittar, lyssnar, känner, upplever och registrerar sina 

intryck. Eftersom forskaren själv är mätinstrumentet är det väldigt viktigt att vara väl 

medveten om felfaktorer, förväntningar och förutfattade meningar kan påverka objektiviteten. 

(Befring, 1994)  

 

Som forskare finns det fyra olika roller att använda sig av vid en observation; den 

observerande deltagaren, interagerar i den observerande gruppen som är väl medvetna om att 

de blir observerande, datainsamlingen sker genom exempelvis loggboksanteckningar. Den 

fullständigt deltagande, interagerar med den observerade gruppen, men försöker att dölja att 

denne gör en observation. Även här sker datainsamlingen med hjälp av loggbok eller 

liknande. Den deltagande observatören, är med i sammanhanget men är inte en del av 

gruppen. Forskaren försöker dock inte dölja att man observerar gruppen, utan insamlingen av 

data kan ske genom att den observerade personen uppmanas att berätta högt om hur denne 

resonerar kring sitt handlande. Detta spelas in för att kunna analyseras vid ett senare tillfälle. 

Den fullständige observatören deltar inte i verksamheten, idealt för denne är att observatören 

är helt osynlig och använder sig utav kamera eller bandupptagning för att samla in data. 

Risken med att vara en fullständig observatör är att undersökaren kan få för stor distans till 

det som observeras och inte riktigt släpps in i det som händer. Medan den deltagande 

observatören riskerar att tappa distansen till studieobjektet och kan påverka de personer som 

observerats. (Höst, Regnell & Runeson, 2006)  

 

Vid observationen är det viktigt att man använder sig av ett strukturerat observations- eller 

bedömningsschema, där ordningsföljd och tidsåtgång för varje enskilt beteendeområde finns. 

Genom att observationer kan ske på olika sätt, måste tillvägagångssättet bedömas utifrån vad 

som är etiskt försvarbart och vetenskapligt fruktbart för studien. (Befring, 1994) 

 

2.7.2.1. Tillvägagångssätt 

 

Vi valde att genomföra en observation för att få inblick i hur ett hemparty går till. Vidare 

genomfördes det för att få förståelse om vilka säljverktyg som används vid ett hemparty och 

huruvida de kan bidra till mervärde för deltagarna.  

 

Vi kontaktade företaget Cattis Design för att se om det fanns möjlighet att få följa med på ett 

redan inplanerat hemparty. Det hempartyt som passade vår tidsplan gjorde att observationen 

inträffade den 12 maj 2011. Observationen skedde i ett villaområde i Mölnlycke och pågick i 

cirka två timmar, från dess att vi satte foten utanför bilen på väg in till huset där hempartyt 

skulle äga rum till dess att vi lämnade hempartyt. 

 

Det var ett givet val att vi skulle ta rollen som den deltagande observatören. Det innebar för 

oss att vi inte var en del av sammanhanget, vilket heller inte var möjligt på hempartyt 
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eftersom deltagarna var inom en och samma umgängeskrets. Genom att vi inte blev en del av 

sammanhanget gav det oss större möjlighet att vara objektiva eftersom vi kunde fokusera mer 

på deltagarna, utan att svepas med och tappa fokus på det som observerades. 

 

Innan det givna tillfället gjordes en mall upp för vad som skulle bedömas vid observationen. 

Detta gjordes för att få struktur och specifika punkter att gå efter så att vi verkligen skulle få 

ut så mycket som möjligt av observationen (se bilaga 2). För att få mer underlag bestämde vi 

att den ena av oss skulle kolla mer på känslor hos deltagarna och den andre det konkreta, det 

vill säga vad som verkligen hände vid tillfället. Observationen gick ut på att lyssna, registrera 

känslor och se attityder hos deltagarna som vi sedan antecknade ner i en loggbok. Vi valde 

dessutom att under samma tillfälle ställa frågor om internet och hempartyn. Samtalet spelades 

in för att sedan kunna lyssnas av dagen efter för att verkligen kunna skriva det som faktiskt 

sades samt sammanställa de svar som gavs på frågorna, medan informationen fortfarande var 

färskt i minnet.  

 

2.7.3. Intervju 

 

En intervju är ett personligt samtal mellan intervjuare och respondent, där samtalet kan ske i 

princip var som helst. Vanligast är det att intervjuaren besöker respondenten i deras livsmiljö 

såsom på arbetsplatsen, i bostaden eller i skolan. Vid dessa tillfällen kallas det uppsökande 

intervjuer eller fältintervjuer. En intervju kan ske via telefon eller vid direkt möte med 

intervjupersonen. Man kan antingen genomföra en strukturerad intervju som består av en 

detaljerad intervjuguide med fasta frågor och svarsalternativ. Eller så kan man ha ett samtal 

utifrån ett visst tema eller problemställning, vilket kallas för informella eller ostrukturerade 

intervjuer. (Befring, 1994)  

 

Björklund och Paulsson (2003) menar att fördelen med att genomföra intervjuer är ett det ger 

tillgång till information som är av relevans för det specifika undersökningsområdet. En 

intervju kan bidra till djupare förståelse eftersom man forskaren själv väljer vilka frågor man 

vill ställa. Problematiken med att genomföra intervjuer är att det är tidskrävande och att det i 

vissa fall kan innebära kostsamma resor. Vid intervjun kan giltigheten på uppsatsen stärkas 

genom att man bygger intervjusituationen kring informantens förutsättningar så att denne får 

möjlighet att uttrycka sig på det mest passande sättet. Detta innebär vidare att man kan 

gardera sig mot felfaktorer. (Befring, 1994)  

 

2.7.3.1. Tillvägagångssätt 

 

Vi valde att genomföra en företagsintervju med grundaren och ägaren till företaget Cattis 

Design, nämligen Cathrine Ringheim. Intervju genomfördes för att få en tydlig företagsbild. 

Vidare gjordes intervjun i syfte att ta reda på hempartyts säljverktyg och hempartyns 

begränsningar samt anledningen till varför företaget vill starta en nätbutik. 

 

Intervju genomfördes den 12 maj 2011 efter vår observation på hempartyt. Innan intervju 

hade vi formulerat ett antal punkter som vi ville ta upp och låta Cathrine prata fritt kring dem, 

därmed var intervjun mer av den informella karaktären. Allt skedde i direktkontakt med 

intervjupersonen där samtalet spelades in. Anledningen till att det spelades in och inte 

antecknades ner var för att inte distrahera samt få ett så avspänt samtalt som möjligt med den 

intervjuade. När intervjun genomförts lyssnade vi av samtalet och skrev en mer utförligt 

företagsbeskrivning än det som fanns att tillgå från företagets hemsida.  
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3. Referensram 

 
I följande kapitel redovisar vi vår referensram som syftar till att skapa förståelse kring vårt 

valda ämne och det mer specifika undersökningsproblemet. Referensramen används sedan för 

att kunna genomföra och analysera resultatet från våra undersökningar. Kapitlet inleds med 

att beskriva begreppet direkthandel och dess innebörd, för att sedan gå djupare in på vad 

hemparty innebär och vilka begränsningar hemparty har. Vidare förklarar vi begreppet e-

handel och konsumentbeteende på internet. Avslutningsvis redogör vi för e-handelns 

begränsningar och förklarar hur man med hjälp av sociala medier kan skapa en mer 

personlig och social nätbutik. 

 

3.1. Vad innebär direkthandel? 
 

Direkthandel kan för många vara ett okänt begrepp. Den svenska branschorganisationen, 

Direkthandelns förening definierar direkthandel som marknadsföring av varor och tjänster 

direkt till konsument. (Gummesson, 2007a) Tillskillnad från detaljhandeln, där försäljningen 

sker genom en fysisk butik
4
, sker direkthandel genom dörrförsäljning, telefonförsäljning och 

hempartyn. Försäljningstillfället kan i princip äga rum var som helst och därför brukar man 

säga att direkthandeln är butikslös. (Gummesson, 2007a) Säljmötet kan ske i säljarens hem, 

kundens hem, på arbetsplatsen eller över telefon.  Att försäljningen sker utanför en 

konventionell butiksmiljö är centralt inom direkthandeln.
5
  

 

De vanligaste produkterna som säljs inom direkthandeln på den svenska marknaden består av 

kosmetika, kosttillskott, hälsopreparat, hushållsprodukter, rengöringsprodukter, kläder, böcker 

och telefonabonnemang. Produkterna är ofta av en unik sammansättning och kräver vanligtvis 

mer service. I många fall säljs produkterna enbart genom direkthandeln eftersom deras unika 

drag inte uppmärksammans inom den traditionella butiksförsäljningen. (Gummesson, 2007b) 

 

Under ett försäljningsmöte presenterar försäljaren, som inom direkthandeln kallas 

direktsäljare, sina produkter. En direktsäljare kan vara en agent, egenföretagare, anställd, 

distributör eller uppdragstagare
6
. Under mötet ges konsumenten möjlighet att lukta, känna och 

prova produkterna samt rådfråga säljaren på plats. (Berglund, 2007a)  

 

Den personliga försäljningen är kärnan i direkthandeln
6
. Nationalencyklopedin beskriver 

personlig försäljning som en direktkontakt mellan säljare och kund, där båda ges tillfälle att 

iaktta varandra, anpassa krav och argument tills de kommer fram till en gemensam lösning
7
.  

 

Direkthandel kan bedrivas på olika sätt. Enligt Wikström & Bergström (2003) är hempartyn 

den form som anses vara mest positiv och troligtvis den mest kända formen av direkthandel. 

 

 

                                                 

4
 Detaljhandel. Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-18 

5
 Vad är direkthandel? Direkthandelns förening, hämtad 2011-05-02 

6
 Så uppträder direkthandelsföretag. Direkthandelns förening, hämtad 2001-05-10 

7
 Försäljning. Nationalencyklopedin. hämtad 2011-05-03 
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3.1.1. Hempartyn 

Försäljning genom hemparty gjorde sitt intåg i USA under 1950-talet och bedrevs på dagtid 

där de som deltog i regel var hemmafruar. Numera sker det på kvällstid och riktar sig till 

grupper av människor, oftast vänner och bekanta. Hempartyn som försäljningsform är en 

kvinnodominerad bransch som vanligtvis bedrivs helt eller delvis som en hobby eller som 

fritidsintresse. 
8
 

 

Ett hemparty kan antingen anordnas av en värdinna eller av en direktsäljare. När en värdinna 

arrangerat ett hemparty bjuder hon in vänner, grannar och bekanta för ett säljtillfälle i sitt eget 

hem. (Gummesson, 2007b) För deltagarna är det kostnadsfritt att delta, men för att arrangera 

ett hemparty måste värdinnan bjuda in tillräckligt många gäster för att uppnå ett företags 

lägsta kvot. Det vill säga att ett hemparty blir inställt om det inte är tillräckligt många som 

deltar. I regel bjuder värdinnan i dessa sammanhang deltagarna på något ätbart och/eller 

drickbart. För att värdinnan har arrangerat ett hemparty i sitt hem belönas hon vanligtvis med 

en gratis produkt, grundad på hempartyts försäljningssiffror. (Wikström & Bergström, 2003) 

Ett hemparty innebär alltså inte bara ett tillfälle för deltagare att handla, utan också ett tillfälle 

för dem att delta i ett socialt event (Gummesson, 2007b).  

 

Vid ett hemparty är försäljningstillfället planerat vilket ger konsumenten en möjlighet att 

överväga om denne vill delta. Enligt en undersökning som genomförts på uppdrag av 

Direkthandelsföreningen framgick det att många respondenter ansåg att det var till fördel av 

försäljningstillfället var planerat. (Wikström & Bergström, 2003) 

 

Ett hemparty inleds med att en direktsäljare presenterar sig själv, sitt företag och sina 

produkter. I samband med demonstrationen ger direktsäljaren kunderna en fullständig 

beskrivning om produkterna och dess användningssätt. Det är viktigt att direktsäljaren är 

tydlig med att det inte råder något köptvång och förklarar vilka villkor som gäller vid köp.
8
 

Under ett hemparty ges gästerna möjlighet att prova produkten, utbyta erfarenheter med 

varandra och få individuell rådgivning (Berglund, 2007a).  

 

Hempartyt avslutas med att direktsäljaren tar upp order genom att låta kunderna fylla i 

beställningssedel och ett kundkort. Det händer även att kunderna själva blir tillfrågade om de 

vill arrangera ett hemparty. Efterarbetet för en direktsäljare består av att göra beställningar till 

huvud- eller distributionsorganisationen. Därefter får direktsäljaren leverera produkterna till 

respektive kund. Leveransen kan även ske genom att säljaren levererar ett kundpaket till 

värdinnan, som i sin tur vidarebefordrar dem till de gäster som beställt produkter på 

hempartyt. (Javefors Grauers, 2006) 

 

3.2. Hempartyns säljverktyg 

 
Allt oftare talas det om att skapa upplevelser. Idag befinner vi oss i en upplevelseekonomi där 

det inte är varor och tjänster vi köper utan upplevelser. En upplevelse är inriktad på 

konsumtion och handlar om att engagera och beröra kunden på ett personligt plan. Ett sätt att 

skapa mervärde är att erbjuda individuella lösningar som engagerar kunden och som denne 

uppfattar som extra ordinärt. Det handlar alltså om att få njuta och ha roligt i samband med 

konsumtion. (Mossberg, 2003) Förmågan att skapa upplevelser ses som direkthandels 
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 Så uppträder en direktsäljare. Direkthandelns förening, hämtad 2011-05-10 



 

 

 

18 

 

starkaste kort (Bergström, 2007). Hempartyn bidrar till att skapa upplevelser genom att 

kombinera konsumtion och social samvaro (Wikström & Bergström, 2003). Att skapa en 

upplevelse inkluderar en mängd olika faktorer, såsom miljö, personal och andra kunder. 

Tillsammans skapar detta en helhet om hur kunden uppfattar upplevelsen. (Mossberg, 2003) 

 

3.2.1. Miljö 

 

I takt med att hushållens inkomster ökar har tiden att spendera blivit allt mindre. 

Direkthandeln är flexibel på så sätt att det är möjligt att anpassa försäljningstillfället utefter 

när kunden har tid. (Wikström & Bergström, 2003) Ett hemparty genomförs vanligtvis på 

kvällstid eller på helger, vilket innebär att man genom hemparty kan konkurrera med de 

traditionella butikernas öppettider (Javefors Grauers, 2006). 

 

Vid ett hemparty sker servicemötet i kundens hem. Det innebär att kunden slipper att söka upp 

butiken, utan butiken kommer istället till hem till kunden.  För de konsumenter som känner 

sig stressade i en butiksmiljö och/eller inte har möjlighet att ta sig till en fysisk butik är 

hempartyn ett bra alternativ. (Bergström, 2007)  

 

Eftersom försäljningen sker i hemmiljö har kunden möjlighet att i lugn och ro prova 

produkten (Berglund, 2007a). Enligt den undersökningen som genomförts på uppdrag av 

Direkthandelns förening ansåg en stor andel av respondenterna att försäljningen i en hemmiljö 

eller hos en bekant var en stor fördel vid hempartyn. Ur ett företagsperspektiv kan det vara till 

fördel att ha försäljningen i konsumentens hemmiljö. Detta eftersom direktsäljaren kan 

identifiera levnadsvillkor, intressen och familjesammansättning, vilket ger ovärderlig kunskap 

för företaget. (Wikström & Bergström, 2003) 

 

3.2.2. Personal 

 

Inom direkthandeln faller många av de traditionella sätten att påverka konsumenten bort 

eftersom de inte kan påverka kunden genom olika butiksåtgärder. På grund av detta fokuserar 

direkthandeln istället på relationer, vilket skapas genom personlig försäljningen. 

(Gummesson, 2007b) I och med att försäljningen äger rum i en hemmamiljö och inte i en 

konventionell butik ges en helt annan möjlighet att få kontakt och skapa relation till kunden 

(Berglund, 2007a).  

 

Personlig försäljning sker i direktkontakt med köpare, individuellt eller i grupp (Gummesson, 

2007b). Vilket anses vara den mest effektiva formen av kommunikation, eftersom att det ger 

tillfälle för säljare att demonstrera sina produkter, bemöta påståenden, besvara frågor och 

gemensamt ta beslut med kunden (Westermark & Bergsten red, 2002). 

 

På ett hemparty är utbytet ömsesidigt eftersom direktsäljaren får presentera sin produkt, 

liksom kunden får förmedla sina behov och önskningar. Utifrån kundens behov väljer sedan 

säljaren en passande ingångspunkt och utifrån detta disponeras säljsamtalet. (Berglund, 

2007a) I och med att kunden har möjligheten att prova produkten och få individuellt 

rådgivning ges kunden ett bättre beslutsunderlag inför köp. (Bergström, 2007)  
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3.2.3. Andra kunder 

 

Genom att försäljningen sker i direktkontakt med köparen underlättar det att skapa personliga 

relationer till kunden (Westermark & Bergsten red, 2002). Relationer innebär att man för 

samman människor och organisationer, som kan vara långsiktigt eller enbart tillfälligt. När det 

uppstår relationer som inkluderar fler än två personer uppstår ett nätverk, man talar därför om 

ett nätverk av relationer. Inom relationerna pågår en interaktion som yttrar sig i samspel, 

kommunikation och dialog. (Gummesson, 2007b) 

 

Nationalencyklopedin beskriver samspel som en; ”process där grupper eller 

individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan 

förmedlas via språk och symboler”
9
. 

 

Gummesson (2004) menar på att vi människor lever i en komplex verklighet, i ett nätverk 

som vi själva påverkar och påverkas av. Han presenterar ordet many-to-many marketing som 

på svenska betyder många till många. Där definition på begreppet är; ”Many-to-many 

marketing beskriver, analyserar och tillvaratar marknadsföringens nätverksegenskaper”.  

 

Hemparty sker till individer i en grupp, alltså till ett many-to-many nätverk där interaktion 

sker med en grupp individer som har någonting gemensamt. Gummesson (2004) talar främst 

om två olika nätverk när han förklarar begreppet many-to-many, nämligen det personliga 

nätverket och det kommersiella nätverket. Till det personliga nätverket finns familj, släkt, 

grannar, vänner och arbetskamrater. I det personliga nätverket är man en medborgare, ett 

”jag”. I det kommersiella nätverket är man en konsument för att antingen köpa eller sälja 

något.  

 

Försäljning genom hemparty innebär att dessa två nätverk, personlig och kommersiell, går in i 

varandra. Det personliga nätverket, såsom sig själv, familj, släkt, vänner och grannar, bildar 

vanligtvis en direktsäljares första kunder. För att sedan växa, utvecklas och utvidgas när 

nätverket och kundgruppen utökas. I många fall bildas även de första säljarna ur den närmaste 

kretsen. (Gummesson, 2004) 

 

Interaktionen mellan kunder C2C, consumers to consumers, förekommer i många 

sammanhang. Gummesson (2004) beskriver hur man bekvämt kan avnjuta en fotbollsmatch 

framför tv:n i sitt eget hem. Man ser tydligt spelarna och bollen och behöver inte lämna sitt 

hem. Detta jämfört med att följa matchen på ett stadion tillsammans med 50 000 andra 

fotbollsentusiaster. Det är både dyrare och kräver väntan i form av resor och köande. Väl på 

matchen ser man inte lika tydligt, men däremot ser man spelarna i verkligheten och blir en del 

av stämningen som skapas på läktaren mellan fans, både före, under och efter matchen. 

Spelarna och arrangörerna bidrar till värdet men det är framförallt åskådarnas, 

”konsumenternas” interagerande som ökar värdet.  

 

Det Gummesson (2004) försöker att förmedla är att när kunderna möts påverkas de av 

varandra. Vid ett hemparty får de i praktiken rollen som säljare om de är passionerad för en 

produkt. Detta ger kunderna tillfälle att exponera produkterna för sina medkunder och ge dem 

                                                 
9
 Interaktion. Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-10. 
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saklig information och kritik. Försäljningen genom ett hemparty sker alltså inte enbart B2C, 

business to consumers utan även genom C2C, consumers to consumers.  

 

Gummesson (2004) menar på att hemparty erbjuder social gemenskap, eftersom 

försäljningsmötet sker under trivsamma förhållanden tillsammans med vänner och bekanta. 

Det är en social händelse som stimulerar till närvaro, nya kontakter och skapandet av trygghet 

hos kunden (Wikström & Bergström, 2003). 

 

Vid ett hemparty är det inte bara en produkt som köps och säljs utan även ett medlemskap i ett 

nätverk (Gummesson, 2004). Viljan att tillhöra en grupp är en medfödd önskan hos 

människor. Alla söker vi gemenskap med andra, både i handling och i åsikter. Detta betyder 

att företag bör skapa en grupptillhörighet bland kunderna för dem att känna gemenskap med 

varandra. På ett hemparty har kunderna direktkontakt med varandra vilket främjar 

möjligheten att skapa en stark varumärkeslojalitet. Kundernas inställning till produkterna blir 

positiv och tillsammans utger de en grupp som har något gemensamt. Detta gör att 

utomstående kommer vilja vara en del av gruppen, så vid förfrågan om att delta i ett hemparty 

är det därmed svårare att säga nej på grund av det mänskliga behovet av social tillhörighet. 

(Ullberg, 2006) 

 

3.3. Hempartyns begränsningar  
 

I och med att en verksamhet inom direkthandeln kan startas med små investeringar är insatsen 

oftast inte pengar, utan en investering i form av tid och energi (Gummesson, 2007a). En 

direktsäljare måste vara väldigt målmedveten, aktiv och utåtriktad samt ha ett positivt 

tänkande för att kunna vända motgång till framgång. De arbetar vanligtvis mer ensamma än 

vad säljare i allmänhet gör när de söker efter nya personer som de kan visa sina produkter för. 

(Berglund, 2007b) Därmed är den personliga försäljningen är inte bara den effektivaste 

formen av kommunikation utan är även den dyraste då det är väldigt tidskrävande (Berglund 

& Boson, 2010). 

 

Enligt en undersökning som genomförts på uppdrag av Direkthandelsföreningen var den 

största nackdelen med hempartyn grupptrycket som gjorde att de kände sig tvingade till köp 

och på grund av de begränsade försäljningstillfällena handlade de mer än vad som avsetts. 

(Wikström & Bergström 2003) Genom att det endast sker genom begränsade 

försäljningstillfällen begränsar man även kundens möjlighet att jämföra priser med andra 

produkter, detta i sin tur kan skapa en nackdel då kunder alltmer blivit prismedvetna. 

Dessutom har de inte möjligheten att få tillgång till produkten omedelbart. Så för de företag 

som inte ger konsumenten möjlighet till prisjämförelser eller produkten omedelbart samt inte 

konkurrerar med priset, måste kunna erbjuda mervärde till konsumenten på ett eller annat sätt. 

(Bergström 2007)  

 

Upplevelsen och nöjen har blivit en del av handeln och förmodligen kommer det bli allt 

vanligare med ett roligt och variationsrikt utbud för att kunna locka till sig konsumenternas 

uppmärksamhet. Direkthandelns utmaning är att ytterligare stärka de positiva upplevelserna 

vid shoppingen eftersom e-handeln växt och allt fler fått tillgång till internet har möjligheten 

till att handla hemifrån öppnat dörren för ökad försäljning för de företag som är verksamma 

på nätet. Då tiden har blivit en mer avgörande faktor i det svenska samhället för de 

yrkesarbetande, har tiden att spendera inkomsten begränsats och efterfrågan på tidsbesparande 
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konsumtion och handel ökat, vilket resulterar i frågan: kommer folk ha tid att delta i 

hempartyn? (Bergström 2007) 

 

3.4. Vad innebär e-handel?  
 

Den tekniska utvecklingen har gett företag ytterligare ett sätt att hävda sig på marknaden, 

nämligen genom e-handel (Berglund, 2007a). E-handel innebär att företag handlar med sina 

kunder, vanligtvis konsumenter, genom internet. Som i alla försäljningssammanhang handlar 

även e-handel om att kommunicera med kunden (Frankel, 2007). Tillskillnad från 

detaljhandeln, där exponeringen av produkterna sker i en butik, sker presentationen på 

internet i form av text, bild, ljud och/eller film i en så kallad nätbutik (Hedén & McAndrew, 

2005).   

 

E-handel är en handelsform som erbjuder flexibilitet i tid såväl som rum, där köpare och 

säljare inte längre är begränsade geografiskt. Det är ett sätt för företag att expandera och nå ut 

till nya marknader och för konsumenten har e-handel inneburit ett nytt sätt att genomföra sina 

köp. (Philgård & Skandevall, 2010) Som förutom det erbjuder konsumenten besparandet av 

tid, bekvämlighet, större utbud och fler valmöjligheter (Huang & Christopher, 2003).  

 

Keng, Tang och Ghose (2003) menar på att allt fler människor handlar varor och tjänster på 

internet istället för att spendera tid på fysiska shoppingaktiviteter. Då kunderna väljer att 

handla över internet hemifrån för att minska den tid det tar att handla, få mer flexibilitet och 

besparing av fysisk aktivitet.  

 

3.5. Konsumentbeteende på internet  
 

Enligt en studie av Wolfinbarger och Gilly (2001) har marknadsförare kommit fram till att 

konsumenter kan delas upp i två kategorier, nämligen den upplevelseinriktade och den 

målorienterade kunden. Indelningen sker beroende på konsumentens shoppingmotiv och 

gäller generellt både vid shopping på internet och i en fysisk miljö.  

 

En upplevelseinriktad kund ser handlandet i sig som ett nöje, som gärna får ta tid och vara 

underhållande. Forskare har upptäckt att de kunder som har ett upplevelseinriktat beteende 

resulterar i en positivare stämning och större tillfredställelse vid köp. Medan de 

målorienterade kunderna beskrivs som uppgiftsorienterade, effektiva, rationella och 

medvetna konsumenter. De är fokuserade konsumenter som vill att köpprocessen ska gå så 

fort som möjligt, de ses som tidsfattiga och vill inte bli distraherade under köpet. 

(Wolfinbarger och Gilly, 2001)  

 

Undersökningen som Wolfinbarger och Gilly (2001) genomfört visar att de kunder som 

handlar över internet inte besöker en nätbutik förrän de har ett visst köp i sinnet. Det tyder 

alltså på att de kunder som handlar genom internet vanligtvis är målorienterade kunder. Dessa 

kunder styrs av utbudet, bekvämligheten och tillgängligheten, tillgång till information och 

brist på social interaktion. Anledningen till att de inte vill vara socialt interagerande är för att 

de inte vill påverkas av personal och andra kunder, vilket ger kunden mer makt och kontroll 

över situationen. 

 



 

 

 

22 

 

Internet är ett aktivt medium som ger konsumenten makten eftersom det är möjligt för 

konsumenten att snabbt och enkelt gå ur en nätbutik och denne inte känner sig tillfredställd. 

Det finns inga sociala krav som hindrar en besökare i en nätbutik att vända ryggen till. 

Eftersom de har möjlighet att välja bort budskap måste företag erbjuda något som tillför 

mervärde till produkterna. (Frankel, 2007) 

 

Trots att de målorienterade konsumenterna tycker om att handla på internet, shoppar de i en 

fysik miljö när de vill prova och uppleva produkten. Detta sker det i de fall när konsumenten 

vill uppleva intryck eller spendera tid med vänner och familj. De upplevelseinriktade 

kvaliteterna av fysisk shopping fyller ett verkligt behov som sannolikt inte kommer kunna 

uppfyllas virtuellt menar Wolfinbarger och Gilly (2001). 

 

Frankel (2007) anser att en kombination av e-handel och fysisk butik är idealiskt som ger 

kunden en chans att uppleva produkter i en butik och sedan i efterhand göra sin beställning 

genom en nätbutik. Enligt Wolfinbarger och Gillys (2001) studie visar det att konsumenter 

redan visat tydligt tecken på att blanda båda dessa miljöer. Antingen tittar kunderna på 

produkterna i en fysisk miljö, så att de kan röra vid eller prova varan innan de köper den i en 

nätbutik. Eller så söker de information och priser på internet för att sedan köpa varan i en 

fysisk miljö, vilket gör att dessa miljöer kompletterar varandra.  

 

3.6. Säljhinder på internet 
 

Framgångsrika företag är de som kan anpassa sig till omgivningen och kan hantera både 

människor och teknik. För att skapa unika fördelar som kunden upplever som ett mervärde vid 

konsumtion krävs det en kombination av flexibilitet och kreativitet. För att konkurrera på 

marknaden bör företag därmed erbjuda konsumenterna skräddarsydda lösningar som 

engagerar dem i verksamheten, vilket bidrar till att skapa en positiv upplevelse för kunden. 

(Mossberg, 2003) Enligt Jayawardhena & Wright (2009) kan inte marknadsförare kontrollera 

i vilken utsträckning konsumenterna har ett bestående engagemang med shopping på internet.  

 

3.6.1. Avsaknaden av upplevelser 

 

Alla produkter är inte lika bra att sälja genom internet. En generell regel är att ju mindre 

sinnen som är inblandade i köpet, desto enklare är varan att sälja. Produkter såsom kläder, 

färskvaror, blommor, parfym och smycken med mera tillhör sådant som är svårare att enbart 

sälja på internet, eftersom de vanligtvis behöver provas och upplevas. När en kund köper 

kläder i en nätbutik är det svårt att uppleva plagget eftersom det inte kan provas eller känna 

kvalitén, därför tvekar många inför att handla kläder över internet. För att komma nära den 

fysiska upplevelsen och lyckas med försäljning av dessa produkter krävs kreativa lösningar. 

(Frankel, 2007) 

 

När företag säljer komplexa produkter, sådant som kunden vill betrakta och uppleva, är det 

viktigt att företaget underlättar kundens utvärdering inför köp. Ett sätt att minska en kunds 

osäkerhet är att låta andra kunder recensera och tycka till om produkten. Som företag är det 

viktigt att vara medveten om att kunder tvekar inför köp och kompensera detta genom att 

erbjuda provperioder eller möjligheten att ställa frågor som besvaras snabbt. Vidare är det 

viktigt att företag är tydliga med vilka villkor och returmöjligheter som gäller. (Frankel, 2007) 
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Jayawardhena & Wright (2009) beskriver att företag kan göra det enklare och bekvämare för 

konsumenter att slutföra sitt inköp genom att förbättra informationen om produkterna och ha 

en användarvänlig nätbutik. Frankel (2007) menar att det är orden i en nätbutik som leder 

besökaren rätt, säljer och övertygar. Då vi människor fattar beslut med våra känslor är det 

därför viktigt för företag att skriva mer personligt för att beröra och tilltala en besökare. För 

att kompensera för kunden som inte kan se produkterna i verkligheten är bilder ett bra 

säljverktyg. Bilder på produkten är i de allra flesta fall lika viktiga som säljande och bra 

produktbeskrivningar. Genom att visa bilder i olika vinklar och ge kunden möjligheten att se 

dem i ett högupplöst format kan det kompensera för att produkten inte visas i verkligheten.  

 

3.6.2. Bristen på direktkontakt  

 

Som försäljningskanal ger inte internet stora möjligheter till att skapa personlig kontakt med 

kunderna. Att handla genom en nätbutik ger inte samma upplevelse för kunden som att kliva 

in i en fysisk butik, där man vanligtvis blir omhändertagen. (Frankel, 2007) Behovet av att 

känna sig personligt omhändertagen finns hos konsumenten oavsett försäljningskanal 

(Philsgård & Skandevall, 2010). För att kunna återskapa detta på internet krävs stora resurser 

och en kreativ e-handelslösning (Frankel, 2007). 

 

Bristen på direktkontakt med kunden innebär att säljaren har sämre kontroll över 

säljprocessen.  Precis som vid all annan försäljning måste en kund ledas från intresse till 

avslut, därför är det inte tillräckligt att endast beskriva företagets produkter i en nätbutik. 

Internet ger inte samma möjligheter till att demonstrera sina produkter och lyssna på kundens 

behov eftersom det sker via ett opersonligt internet. Som e-handelsföretag är det därför viktigt 

att vara medveten om bristen på personlig kontakt och sträva efter att skapa en känsla av 

personlig försäljning. (Frankel, 2007)  

 

Hansen och Jensen (2009) menar på att behovet av personlig försäljning inte utgör ett hinder 

vid köp i en nätbutik. Däremot visade deras studie att den begränsade möjligheten att få 

rådgivning gör det svårare för konsumenten att fatta ett beslut, vilket ofta resulterar till att 

köpet avbryts. De föreslår att företag därför bör överväga att erbjuda rådgivning från 

personalen, exempelvis genom chattrum eller liknande för att ge konsumenterna råd och leda 

dem till köp. 

 

Internet gör det möjligt för C2C, consumers to consumers, att interagera med varandra i form 

av chattar och konversationer (Gummesson, 2004). Genom att låta kunderna recensera 

produkter de köpt i ett forum, som potentiella kunder har möjlighet att ta del av, kan kunderna 

interagera med varandra. Detta bidrar till kreativitet, samarbete och ett utbyte mellan 

användarna vilket leder till engagemang. (Jayawardhena & Wright 2009)  

 

Gummesson (2004) påstår att det inte längre krävs fysisk närvaro mellan kunder för att skapa 

social interaktion utan att man numera kan träffas och umgås genom olika 

kommunikationskanaler på internet. 
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3.7. Sociala medier 
 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som erbjuder användaren att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Kommunikationen 

sker många till många, där varje individ som tar emot ett budskap kan sända tillbaka på 

samma villkor och genom samma kanaler
10

.  

 

Nationalencyklopedin (2009) beskriver sociala medier som; ”en kombination av teknologi, 

social interaktion och användargenererat innehåll som kan användas för socialt umgänge, 

nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning”.
10

 

 

Exempel på sociala medier är Facebook, Youtube och bloggar. Det som är gemensamt för de 

flesta sociala medier är att de är gratis, däremot kostar de i form av tid, engagemang, 

kunskaper och arbete. Dessa medier har gett enskilda personer och småföretagare en chans 

använda sig av kraftfulla kommunikationsmedel för att konkurrera på marknaden. (Ström, 

2010) 

 

Ur ett företagsperspektiv kan sociala medier användas för att bli mer medveten om kundernas 

köpbeteende. Som marknadsförare kan man arbeta aktivt med att öka medvetenheten om 

företagsprodukter och service. För kunderna erbjuder sociala medier ett snabbt sätt att komma 

i kontakt med andra kunder för att få rekommendationer om specifika produkter. Då det är lätt 

att sprida information om de produkter som man ogillat eller inte uppfyller dess funktion. 

(Carlsson, 2010)  

 

Carlsson (2010) poängterar vikten av att göra det på rätt sätt, då det finns mycket att vinna 

eftersom de sociala medierna erbjuder ett nytt sätt att synas, kommunicera och skapa 

kundrelationer. Vilket gör det möjligt att hålla löpande kontakt, skapa förtroende, bygga 

långssiktiga relationer samt ge konsumenten inblick i verksamheten för att på så sätt komma 

närmare kunden. Ström (2010) menar att Facebook och en företagsblogg är två olika sociala 

medier som kan bidra till att minska bristen på direktkontakt för ett e-handelsföretag.  

 

3.7.1. Facebook 

 

Ström (2010) beskriver Facebook som ett socialt nätverk där vänner umgås genom internet. 

På nätverket kan användarna göra statusuppdateringar, skicka direktmeddelande, dela med sig 

av bilder, skapa grupper och kommentera vad andra skriver. Genom Facebook är det enkelt 

för företag att marknadsföra sig. Ett företag kan vara en medlem i det sociala nätverket trots 

att Facebook är avsett för verkliga människor hindrar det inte att en juridisk person eller ett 

varumärke blir en del av nätverket.  

 

Ett företag kan antingen skapa en grupp på Facebook där de kan marknadsföra sig själva och 

bjuda in vänner att bli medlemmar i gruppen för att kunna kommunicera med kunderna. 

                                                 

10
 Sociala medier. Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-11. 
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Ytterligare ett sätt att bli en del av nätverket är att starta en sida som kan liknas med en 

marknadsaffisch. Ett företag som startar en sida kan dela med sig av information, bilder, 

filmer och länkar. Man kan inte bli medlem i en sida, istället kallas det för anhängare eller 

fans. Där en medlem på Facebook kan skicka inbjudningar till sina vänner och rekommendera 

att dem att också bli fans. (Ström, 2010) Genom att skapa en egen publiceringskanal som en 

Facebook-sida ger det möjlighet till direktkontakt med kunderna, där kunderna kan föra en 

dialog med företaget och där företaget i sig kan bemöta eventuell kritik (Carlsson, 2010).  

 

På Facebook finns det olika applikationer som en medlem i nätverket kan använda och lägga 

in på sin profil. En applikation är som en tjänst som bygger på små programvaror, där företag 

och organisationer kan även utveckla samt skapa sina egna applikationer. (Ström, 2010) 

 

Det svenska postorderföretaget Ellos har lanserat Friends Store vilket är en applikation för 

social shopping och är ett sätt för företaget att involvera vänner i själva köpprocessen. För att 

kunna använda applikationen förutsätts det att man kopplar ihop sitt Facebook-konto med 

företagets hemsida, Ellos.se. Applikationen Friends Store innebär att man kan tycka till om 

olika produkter genom att ”gilla” dem. Förutom det kan man få rekommendationer, se vilka 

plagg som flest ”gillat” och se vilka av ens vänner som snart fyller år (så att kunderna 

kommer ihåg att handla deras presenter på Ellos). Applikationen har som syfte att bidra till att 

skapa en känsla av att man shoppar tillsammans och ge konsumenterna en bättre 

shoppingupplevelse. 
11

 

 

”Med hjälp av Ellos Friends store skapar vi en unik och spännande 

shoppingupplevelse där våra kunder har möjlighet att handla 

tillsammans. Jag är oerhört stolt över att vi åter igen är en av de 

första aktörerna med att ge våra kunder nya möjligheter att använda 

sig av sociala medier i sitt shoppande”, säger Eric Dubois, vd för 

Redcats Nordic, i ett pressmeddelande. 
12

  

 

3.7.2. Företagsblogg 

 

Frankel (2007) menar att en företagsblogg är ett utmärkt komplement till nätbutik. Ordet 

blogg är en sammanslagning av ordet webb och logg. Han fortsätter att beskriva en blogg som 

en internetsida som innehåller inlägg i datumordning. En företagsblogg är den plats där 

människor som representerar ett företag syns. Detta innebär att ett företag får ett ansikte och 

en personlig röst. Att vara personlig anses vara värdeskapande i en miljö som vanligtvis kan 

bli opersonlig när de sociala faktorerna och den personliga rådgivningen saknas. Då det oftast 

inte finns någon som kan ge direkta svar på en kunds frågor eller som denne kan förhandla 

med.  

 

Genom en blogg får företaget direktkontakt med kunderna (Frankel, 2007). Ett blogginlägg 

kan innehålla rapporter om företagets vardag, information om dess produkter samt tips och 

råd. Med hjälp av inspirationsbilder, produktfakta och tips på användningsområde kan ett 

företag öka intresset för deras produkter. Vidare kan man stärka företagets image och 

varumärke genom att publicera intressanta texter, bilder och videoklipp. (Carlsson, 2010) 

                                                 
11

 Friends store. Ellos, hämtad 2011-05-10 
12

 Ellos lanserar Friends store – social shopping via Facebook (2011-03-16). E-handel.com, hämtad 2011-05-10 
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Genom en företagsblogg ges företaget ett tillfälle att kommunicera på ett mer personligt sätt 

vilket tilltalar många kunder. Kommunikationen är dubbelriktad, vilket innebär att läsaren har 

en möjlighet att ge respons på det hon eller han läser genom bloggens kommentarfunktion. 

(Carlsson, 2010) Av rädsla för negativa och oseriösa kommentarer kan företagsbloggar ha sin 

kommentarfunktion avstängd, men genom att ha kommentarfunktionen på får kunden en 

känsla av trovärdighet och pålitlighet. För företaget innebär dessa kommentarer ovärderlig 

feedback från kunderna och genom att verkligen ta sig tid att läsa kommentarerna kan företag 

finna lösningar på eventuella svagheter. (Ström, 2010) 

 

En företagsblogg kan innebära att ett företag upplevs som trovärdigare. Istället för att få 

information från ett företags hemsida, vilket ofta kan bli väldigt opersonligt, kan man få 

information genom en blogg som en verklig människa representerar. Där den verkliga 

människan skapar förtroende. (Frankel 2007) Carlsson (2010) menar på att en företagsblogg 

kan vara en smart idé för att främja relationsbyggandet, detta genom att presentera företagets 

nyckelpersoner. Det ger möjlighet till rådgivning och mervärde kring företagets produkter.  
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4. Empiri 

 
I följande kapitel redovisar vi resultatet från våra empiriska undersökningar. Vi inleder 

kapitlet med att presentera vår uppdragsgivare, Cattis Design och den företagsintervju som 

genomförts. Därefter redovisas resultatet ifrån den observation som utförts på ett av 

företagets hempartyn. Vidare redovisar vi vårt resultat från vår enkätundersökning. Våra 

empiriska undersökningar har gjorts i syfte att få en större förståelse för fenomenet hemparty, 

dess säljverktyg och attityder angående e-handel.  

 

4.1. Företagsbeskrivning 
 

Cathrine Ringheim är en utbildad sömmerska med rötter i Borås. Med flera års erfarenhet 

inom modebranschen valde hon 2008 att starta sitt egna företag, Cattis Design.  

 

Cattis Design är ett direkthandelsföretag som säljer kläder genom hempartyn och är en enskild 

firma. Som ägare och den enda anställda, tar Cathrine rollen som direktsäljare, designer och 

sömmerska. Företaget är verksamt inom Borås och Göteborg med omnejd. Vidare har 

företaget även en återförsäljare i Stockholm som säljer hennes produkter genom en fysisk 

butik.  

 

Cathrine berättar att verksamheten startade på begäran av hennes vänner och bekanta. Hon 

alltid fått mycket beröm för de kläder hon har burit, vilket i många fall var kläder som hon 

själv designat och sytt. Hennes vänner började be henne att sy upp kläder till dem och så 

startades Cattis Design. Cattis Design är alltså ett klädföretag som riktar sig till kvinnor i 

medelåldern, precis som henne själv. Vid företagets start var det bara vänner och bekanta som 

köpte företagets produkter, med tiden ökade kundkretsen genom att vänners vänner 

efterfrågade produkterna och ville vara värdinnor för hempartyn.  

 

Företaget startades som en hobbyverksamhet. Cathrine berättar att hon har ett heltidsarbete på 

ett annat företag och att Cattis Design enbart sker på deltid. Vi frågade henne varför hon inte 

satsar helhjärtat på Cattis Design, hon svarade: ”nej, jag vill ha heltidsarbetet för det sociala, 

att vara egenföretagare kan ibland bli väldigt ensamt. Sen har jag ju ett heltidsjobb där jag 

tjänar bra, så varför skulle jag vilja släppa det? Så om jag vill utvidga verksamheten mer så 

måste jag ju anställa någon för annars funkar det inte. Företaget är redan på sin gräns med 

vad jag hinner med idag.” 

 

Cattis Designs försäljning varierar från månad till månad och i snitt har hon vanligtvis 20 till 

25 hempartyn per år. Vid högsäsong, som är mellan mars månad fram till juni, blir Cattis 

Design ett heltidsarbete, medan vid lågsäsong, från september till januari, blir det oftast bara 

mellan 10 – 15 timmars arbete i månaden. Detta innebär att Cathrine under Cattis Designs 

högsäsong arbetar dubbelt med två heltidsarbeten.  

 

Företagets affärsidé är att ge varje kund möjligheten att skapa sitt unika klädesplagg. Genom 

att ge kunden möjligheten att forma sitt plagg utifrån ett urval av modeller och tyger menar 

Cathrine att man skapar ett mer personligt plagg. Konceptet bygger på att kunden får välja en 

modell som passar dennes kroppsform och som kund kan man påverka modellen på olika sätt. 

Precis som man kan välja mellan de olika modellerna kan man välja mellan ett urval av ärmar, 

urringningar och avslut, det vill säga hur plagget ser ut nertill.  
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Cathrine berättar att när man köper hennes produkter behöver man inte bry sig om vilken 

storlek man har eftersom hon inte använder något storlekssystem, ”jag har tagit bort det, 

vilket jag har märkt uppskattas och ses som positivt”. Istället tar hon mått på kunden om 

denne inte hittar något som passar. Då tillverkas ett nytt plagg eller så kan plagget sys in för 

den som önskar. Men att folk vill eller behöver göra ändringar sker väldigt sällan och när det 

väl sker handlar det om att korta plagget eller att sy in det lite i sidan.  De huvudsakliga 

produkterna som säljs är tunikor, toppar, tights och linnen i elastiska material. Cattis Design 

strävar inte att följa modet, utan det handlar snarare om att producera produkter som har bra 

passform och är av bra kvalité. Genom att tygsortimentet hela tiden uppdateras innebär det att 

företaget förnyar sitt utbud och erbjuder kunden ett mer unikt plagg.  

 

Att försäljningen började ske genom hemparty föll sig naturligt menar Cathrine. Att ha 

försäljning genom hempartyn innebar att hon inte behövde öppna en egen butik eller att arbeta 

på fasta tider. Hon beskriver att det är väldigt flexibelt att arbeta med hemparty eftersom man 

tillsammans med kunden kan komma överens om ett försäljningstillfälle.  

 

Vidare menar hon på att ett hemparty är en upplevelse för kunden och hon berättar att det inte 

är enbart ett köptillfälle utan också ett tillfälle för deltagarna att umgås. Eftersom att hennes 

produkter engagerar kunden blir de mer involverade och kan själva påverka, vilket hon tror att 

kunderna uppskattar. Hon påpekar att hennes affärsidé och koncept i sig är ganska unikt för 

hempartyn, eftersom det vanligtvis säljs en färdig produkt vid dessa tillfällen.  

 

Vi frågade Cathrine vad hon använder för säljverktyg och hur hon försöker påverka kunderna 

vid ett hemparty. Cathrine förklarar att hon försöker påverka kunderna genom att göra kunden 

nöjd. Genom att undersöka kundernas behov försöker hon leverera tills dess att kunden 

känner sig nöjd. Hon förklarar det själv som; ”Jag brukar fråga vad de har provat, vilka tyg 

de gillar och visa plagg tills de får vad de vill ha. Likadant med ändringar, om plagget inte 

passar måttar jag dem vid midjan, stussen och tar bystmåttet”.  

 

Vidare berättar Cathrine att kunderna påverkar ju också varandra på ett hemparty genom att 

locka varandra till köp. Cathrine forsätter; ”Jag har alltid på mig mina produkter vid 

hempartyn, det skapar mer intresse. Men på jobbet har jag också ofta på mig dem så att de 

andra tjejerna kommer fram och frågar om det är ett nytt tyg och så vill de också ha ett. Det 

ger nog mer tilltro till produkten. Hade man inte tyckt om de själv hade man inte haft på sig 

dem. Ibland har man tagit in ett tyg som inte säljer alls, syr man då upp det och har på sig det 

själv kan man sälja två stycken den enda gången jag har på mig plagget”. 

 

Cathrine förklarar att nackdelen med försäljning genom hempartyn är att det är otroligt 

tidskrävande. Cattis Designs hempartyn pågår i snitt i två timmar, från det att Cathrine har 

demonstrerat produkterna till dess att kunderna lämnar hempartyt. Samtidigt påpekar hon att 

det är mycket som tar tid som man inte tänker på. Det tar snarare fem till sex timmar om man 

skall räkna den tiden det att förbereda inför hempartyt, tills dess att hon är hemma och 

summerat försäljningen. Inkomsten för ett hemparty ligger mellan 5000-6000 kronor, bland 

tjänar hon upp till 10 000 kronor. Ett försäljningstillfälle brukar dock aldrig ligga under 4000 

kronor. 

 

Cathrine funderar på om det är möjligt att utveckla en nätbutik för att göra produkterna mer 

lättåtkomliga för kunderna. Eftersom hon inte har mer tid att åka ut på hempartyn tror hon att 

en e-handelslösning skulle kunna vara ett alternativ. Hon ser dock svårigheten att få en 
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komplex produkt, som hennes egen, att sälja genom internet eftersom kunderna inte kan prova 

och uppleva produkten. Vi frågade henne om hon hade möjlighet att investera i en kreativ e-

handelslösning, Cathrine svarade; ”Jag måste ha någon som hjälper mig med det för jag kan 

inte själv, jag har varken intresse eller tid. Så man kanske får ha någon som hjälper mig 

någon gång i veckan med att uppdatera nätbutiken. Sen krävs det ju att man gör ett 

grundkoncept som funkar bra. Det kan exempel vara att de själva får lägga in sina mått och 

sedan välja modell och tyg, så att de får det som de själva vill ha. Man måste ju bara komma 

på hur man kan få det på bästa sätt, så jag måste nog ta in någon som jobbar med hemsidor”. 

 

Hon förklarar att hon till början vill ha nätbutiken som ett komplement till hemparty. ”Om 

man vill ha mer kläder mellan hempartyna och inte tycker att det räcker med 

försäljningstillfällena två gånger om året, kan man ju beställa genom internet” . Hon tror inte 

att hon kan förlora kunder eftersom hon menar att hon fortfarande i viss mån kommer att ha 

hempartyn, men inte mer än det som är idag. Vi frågade henne varför hon inte utvecklar sitt 

företag genom att rekrytera direktsäljare som många andra direkthandelsföretag gör. Då 

menar Cathrine på att samtidigt som det är en kostnad att ha en direktsäljare så måste också 

personen vara väldigt insatt i hur hon arbetar då det till viss del är skräddarsydda kläder. Hon 

menar på att det kan vara svårt för henne själv att tyda en annans persons anteckningar om hur 

kunden vill ha plagget.  

 

4.2. Observation 

 
Vi deltog i ett hemparty tillsammans med Cathrine, ägaren till Cattis Design. Hempartyt ägde 

rum i Mölnlycke, en ort utanför Göteborg. Det var åtta personer, inklusive värdinnan och 

direktsäljaren, som observerades. Alla var kvinnor i medelåldern med olika kroppsformer men 

med liknande klädstil. En stil som inte var alltför utstickande, utan generellt hade de på sig 

jeans och en enklare tröja eller blus.   

 

När vi mötte upp Cathrine, direktsäljaren, utanför värdinnan hem var det första hon sa; ”Åh, 

vad skönt idag har jag bärhjälp!” Vi kollade ner på marken och där stod fyra stora resväskor 

och lika många tunga stänger som kläderna skulle hängas upp på. 

 

Huset som hempartyt skulle äga rum i låg i ett litet villaområde med mycket skog 

runtomkring. Precis som vi satte foten innan för dörren, dök värdinnan upp och hälsade glatt. 

Bakom hennes rygg tittade blygt hennes åttaåriga dotter fram. Hemmet var inrett i ljusa färger 

och upplevdes som hemtrevligt. Värdinnan, som stod och bakade paj i köket, hade möblerat 

om i köket för att Cathrine skulle få plats med sina produkter där.  

 

Cathrine började sätta upp stängerna och plocka upp kläderna ur resväskorna. Vi båda stod 

och studerade hur hon plockade upp plagg efter plagg och var förvånade över hur mycket som 

rymdes i resväskorna. Att hon hade gjort det förut var inget att diskutera om, vi hann knappt 

blicka förrän rummet var fyllt med kläder. För att få en uppfattning om hur många plagg som 

tagits med räknade vi dem och kom fram till att det var cirka 150 plagg exklusive en väska 

fylld med reaplagg som fick ligga på golvet intill ställningarna.    

 

I väntan på att deltagarna skulle komma berättade värdinnan för Cathrine om vilka som skulle 

delta i hemparty. De flesta var personer som Cathrine kände till, men det var få av dem som 

hade deltagit i ett hemparty förut. Värdinnan fortsatte med att berätta att hon bjudit in folk 

från jobbet och frågat grannsällskapet eller ”tjejerna på gatan” som hon uttryckte det. Hon 
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förklarar vidare att hon inte riktigt vet hur många som kommer, men att många som hon frågat 

tyvärr inte haft tid att delta. De hade gärna velat komma eftersom de hört mycket gott om 

Cattis Designs produkter från andra kunder. 

 

Klockan 18.00 börjar folket anlända och doften av nybakad paj spreds sig i hela huset. Flera 

av deltagarna hade träffat direktförsäljaren förut, men det vara bara en av dem som tidigare 

hade deltagit i ett hemparty med Cattis Design. När deltagarna kommer i huset hälsar de glatt 

på varandra med öppna armar. Alla verkar känna varandra och började genast prata om 

”interna” saker. Det spelades ingen musik, men pratet var högt tillsammans med skratten i 

köket där de börjar samlats. Innan demonstrationen börjar de ivrigt bläddra mellan plaggen 

när uttryck som ”spännande och härligt” helt plötsligt dyker upp ur tomma luften.  

 

När direktförsäljaren märker att alla deltagarna samlats ställer hon sig framför sina produkter 

för att inleda demonstrationen.  

- Välkomna. Jag heter Cathrine Ringheim och detta är Cattis Design. 

Hon fortsätter med att presentera sig själv, sitt företag och sin affärsidé. Hon beskriver hennes 

koncept samtidigt som hon visar upp modell efter modell. När kunderna hör hennes affärsidé 

nickar dem belåtet, verkar imponerade och nöjda. Helt plötsligt utbrister en kund; ”åh vad 

cool”, när Cathrine visar upp ett plagg. Medan visningen pågår tittar deltagarna på plaggen 

belåtet och nickar till säljarens ord. Värdinnan håller om dottern och ser lite trött ut när hon 

hänger med huvudet ovanpå dennes huvud, medan dottern berättar tyst för mamman vad som 

är fint. Vid slutet av demonstrationen beskriver direktsäljaren hur plaggen kan användas, hur 

de bör tvättas och vilka material som hon använder.  

 

När demonstrationen tar slut slänger sig en av deltagarna fram mot ett plagg. Rörelsen gör att 

hela rummet med deltagare följer med av bara farten. De slänger av tröjorna som de haft på 

sig och utbrister ”nu strippar vi” och så förvandlades hela rummet till ett enda stort 

omklädningsrum.  

 

Medan vissa av dem plockade på sig högar av kläder, var några av dem mer osäkra på vad de 

skulle passa i. Bakom ryggen hör jag; ”åh vad svårt att veta vad jag passar i, jag ratar ju alla 

plagg om jag inte tycker om mönstret, fast jag vet att man kan få det i vilket tyg som helst”. 

Den deltagaren vänder sig till direktsäljaren och frågar vad hon skulle passa i. Säljaren tar 

direkt tag i detta och berättar att hon först ska kolla på modellen och inte färgen på plagget. 

Direktsäljaren anpassade säljsamtalet utefter kundens behov och presenterade olika sätt man 

kan använda produkterna på och gav varje kund individuell rådgivning under tillfället. Alla 

deltagarna får i lugn och ro kolla och prova plaggen.  

 

Medan de håller på och provar kläderna berömmer de varandras med ord som; ”du ser jättefin 

ut i den” och ”den ska du köpa”, den som får berömmet ler lite generat. Sen är det den andres 

tur och alla har de en åsikt; ”åh vad du passar bra i den kjolen”, medan den andre absolut 

inte höll med och sa; ”nej, jag tycker att du passar bättre i den andra”. För att underlätta 

processen dyker säljaren upp och ger sin åsikt vilket ledde till köp. En kund uttrycker att hon 

tycker turkost är så fint, men att hon verkligen inte passar i det. De andra deltagarna bad 

henne att prova plagget för att se hur det såg ut på. När hon sedan visade upp plagget utbrast 

de andra; ”du passar ju jättebra i turkost!” vilket gjorde att hon köpte plagget.  

 

 En kund plockar på sig väldigt mycket, men säger; ”jag måste ju begränsa mig” och får lite 

smått beslutsångest. Deltagarna var väldigt ärliga med sina åsikter och uttryckte om de tyckte 
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att vännen passade bättre i en annan färg eller i en annan modell, vilket gjorde att man tydligt 

kunde se hur mycket de påverkade varandra.  

 

Direktsäljaren hjälpte kunderna väldigt mycket och det fanns inte en stund då hon inte hjälpte 

någon av dem. Vid minsta lilla stund som fanns över frågade hon folk behövde eller ville ha 

hjälp. När kunderna känner sig osäkra säger direktsäljaren att det är viktigt att du är nöjd och 

det kändes inte som att kunderna inte kände något köptvång under hempartyt. 

 

I den ganska stökiga och röriga miljön av människor ringer en av deltagarna upp sin väninna 

och börjar sälja kläder över telefon. En av de deltagarna som var på ett hemparty för första 

gången bokar in ett nytt hemparty för att ha i sitt eget hem. Man märker tydligt hur ett tillfälle 

bidrar till att skapa fler försäljningstillfällen. Stämningen i huset var väldigt positiv och glad, 

där alla verkade ha en trevlig stund. Förmodligen på grund av att de var så engagerade i köpet 

då de själva fick välja modell och tyg som skulle utgöra deras eget plagg.  

 

När alla kunder hade fyllt i ett kundkort och direktsäljaren hade tagit order samlades 

deltagarna i köket för att fika. Vi passade då på att fråga kunderna om vad de tyckte om 

hempartyn. De svarade att den största fördelen med hempartyn var att man kunde handla i en 

hemmiljö eller som i detta fall hos en väninna. De ansåg att försäljning genom hemparty var 

mycket bättre och mindre stressande än att handla i en butik. Dessutom sade deltagarna att 

hempartyt var det sättet som de helst skulle vilja handla på. De menade att försäljning genom 

hempartyt gjorde att de fick en trevlig stund, där deltagarna kunde hjälpa varandra och att 

”det helt enkelt var kanon att kunna handla på det här sättet”, som en kund uttryckte sig. 

 

Vi fortsatte att frågade dem om vilka nackdelar som fanns med hemparty. Deltagarna var 

ganska kluvna men menade på att i de flesta fall kan uppleva köptvång. Men eftersom Cattis 

Design var väldigt speciellt kände de inget köptvång, eftersom säljaren inte hade sagt; 

”värdinnan får det här, om ni köper för så här mycket” vilket verkade vara en allmän 

uppfattning av hempartyn hos deltagarna. Dessutom hade de känt vid andra hemparty 

tvingade att köpa något för värdinnans skull. De ansåg också att en nackdel var att det var 

svårt att få tillgång till produkterna eftersom det är få hempartyn och att dem därför blev 

begränsade till den försäljning som var.    

 

När vi frågade dem om dem helst tar råd från säljare eller vänner så sa alla i kör; vänner! Vid 

shoppingtillfället ansåg de att de litar mer på vad kompisen säger än vad säljaren påstår i en 

butik. Men sen menade de även att miljön, där hempartyt var, gjorde att de inte upplevde att 

säljaren försökte tvinga på dem produkter. Så vid detta hemparty kände de att säljarens och 

vännernas åsikter var värda lika mycket.  

 

Vi undrade om vad kunderna ansåg om att handla Cathrines produkter genom en nätbutik. 

Kunderna vred på sig lite och förklarade att dem var rädda att man inte längre kunde anpassa 

plaggen. En av kunderna föreslog att man själv kunna lägga in måtten och att det då inte 

skulle vara några problem.  

 

De som tvekade kände att de inte visste hur de skulle ta måtten och att om man skulle beställa 

måttbeställda plagg över nätet skulle man inte kunna lämna tillbaka dem om man måttat fel. 

Men kunderna påpekade att en nätbutik skulle vara bra eftersom kläderna görs mer 

tillgängliga för dem. Men de tyckte verkligen att man skulle kunna kombinera 

internetsäljandet med hempartyn. ”Om man har varit på ett hemparty så förstår man ju 



 

 

 

32 

 

konceptet och vet vilka modeller man kan ha och vilken kvalitet det är på plaggen”, förklarar 

en av dem.   

Vidare tvekade flera av dem på att konceptet skulle fungera på internet eftersom det är svårt 

att veta hur mönstret ser ut om man inte har sett de på ett uppsytt plagg, då det är svårt att se 

helheten av ett mönstrat tyg på en bild. Genom att säljaren hjälper dem så underlättar det 

deras köpbeslut. Ytterligare ansåg kunderna att det är svårt att köpa produkter genom internet 

eftersom man inte kan prova och uppleva produkterna.  

 

Alla deltagarna hade barn, men det skilde sig lite i åldrarna mellan dem. När vi frågade om de 

hade tid med shopping fick vi svaret; ”Vi handlar över nätet för att vi är lata men det går i 

vågor”. Den hemsidan som det handlades mest över vad H&M för att de hade lärt sig vilka 

storlekar som passade dem och familjen. Den allmänna åsikten var att man går in för att 

handla och inte shoppa när man besöker en nätbutik. De menar att de handlar bara genom 

internet när det hade ett syfte, det vill säga att kunderna var tvungna att fylla på med kläder 

eller visste att de saknades något. Men inte annars för deltagarna har inte tillräckligt med tid 

för att shoppa. 

 

För att se i vilken grad deltagarna använde sig av sociala medier frågade vi kunderna om de 

använder sig av exempelvis Facebook; ”där hänger vi jämt”, uttryckte en av deltagarna 

medan de andra nickade instämmande. En av dem hade hört om konceptet Ellos Friends store 

och när vi berättat för de andra var det innebar tyckte de verkligen att det skulle fungera för 

Cattis Design att ha ett liknande koncept. 

 

Under de två timmarna som hempartyt skedde fick alla deltagarna individuell rådgivning där 

samtalet anpassades till just den kundens behov. Under hela försäljningstillfället leder säljaren 

kunden till avslut, vilket resulterade i att ingen av deltagarna gick hem tomhänta. Alla säger 

de att dem kan tänka sig att köpa igen och att det absolut inte var sista gången de handlade på 

det här sättet eller från Cattis Design. Alla verkar de väldigt nöjda när de börjar gå mot bilen 

och innan en av dem kliver över tröskeln utbrister hon; ”Det här var ju jätteskoj Cathrine”. 

 

4.3. Kundundersökning 
 

För att förstå kundernas attityder till hemparty och dess e-handelsvanor valde vi att genomföra 

en kundundersökning i form av en internetenkät. Vid sammanställningen av de svar som 

inkommit från internetenkäten upptäckte vi i efterhand att en av de tjugofem frågorna kan 

upplevas som ledande och har därför tagits bort (se bilaga 4). Sex av frågorna som behandlar 

uppgifter om kunden, såsom ålder, civilstånd, sysselsättning, boendeort, antal gånger de köpt 

kläder av Cattis Design och hur ofta de handlar av Cattis Design, har vi valt att redovisa i 

skriftlig form. Diagram till dess återfinns under bilaga fyra. 

 

4.3.1 Kunders attityder till hemparty 

 

Vår enkätundersökning visade att företagets kunder är i medelåldern, 79 % var mellan 31-50 

år. 15 % var över 50 år och endast 6 % var mellan 21-30 år. Respondenterna bor i Borås och 

Göteborg med omnejd. 69 % har ett heltidsarbete medans 24 % arbetar deltid. Resterande 7 % 

var antingen arbetslösa, pensionerade eller föräldralediga. Undersökningen visade också att de 

flesta av respondenterna har en liknande uppbyggnad i hushållet, 78 % av dem både har barn 

och make eller sambo. Endast 11 % bor ensamma och 2 % bodde tillsammans med annan 

person. De flesta kunderna handlar produkter från företaget en till två gånger per år, vilket 85 
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Cirkeldiagrammet visar på att en 

övervägande majoritet har en 

positiv inställning till hempartyn. 

Endast 4 % är negativa till 

försäljning genom hempartyn. 

Medan 18 % har en neutral 

inställning till försäljningsmetoden. 

 

Diagrammet visar att majoriteten 

anser att försäljningen genom 

hempartyn skapar mervärde för 

produkten. 55 % ansåg att 

hemparty ger produkter mer värde 

medan 17 % ansåg att den inte 

gjorde det. 28 % visste inte 

huruvida de ansåg att försäljning 

genom hemparty ger produkten 

mer värde. 

 

 

% svarade. Vidare handlade 13 % tre till fyra gånger per år och 2 % handlade fyra till fem 

gånger per år. Vidare uppgav en majoritet på 57 % att dem har deltagit i Cattis Designs 

hemparty en till två gånger.  26 % hade deltagit tre till fyra gånger och 11 % hade deltagit mer 

är sex gånger. Resterande 6 % hade deltagit mellan fyra till sex gånger.  

 

 
 

 

I diagram nummer 3 frågade vi respondenterna; ”Vad är det som gör hemparty unikt?”. Vi 

gav dem sju olika alternativ varav ett av dem bestod av ”annat” där respondenten själv kunde 

besvara frågan med egna ord. Eftersom respondenterna kunde kryssa i mer än ett alternativ 

går procentsatsen över 100 %.   
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17%
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Det som respondenterna ansåg vara mest unikt var att man får smakråd från vännerna som 

deltar i hempartyt. Personlig försäljning och social gemenskap ansåg 76 % respektive 65 % 

vara unikt med hemparty. 6 % valde att fylla i egna alternativ; att man kan anpassa produkten 

individuellt, att man undviker den traditionellt fysiska butiken och får ett tillfälle att handla 

utan att ”skrikiga barn stressar” var de förekomna svaren. Vidare ansåg 2 % att det inte finns 

något som gör hemparty unikt.  

 

Utifrån de givna alternativen vi såg i diagram 3 frågade vi respondenterna om hur viktigt de 

tyckte att de angivna faktorerna var vid ett hemparty. På denna sida samt nästa sida visas fem 

diagram på de olika aspekterna inom hemparty; personlig försäljning, social gemenskap, 

smakråd från vänner, möjlighet att handla i en trivsam miljö och möjligheten att kunna ta, 

känna och prova produkterna. Åsikterna om hur viktigt de olika faktorerna var förhållandevis 

jämt. Däremot var ingen som ansåg att följade faktorer var onödiga.   
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Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

4. Hur viktigt är personlig försäljning och rådgivning 
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5. Hur viktigt är social gemenskap vid ett hemparty 

för dig?

6%
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Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

6. Hur viktigt är smakråd från vänner som deltar i 

hempartyt för dig?
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I diagram 9 redovisas resultatet för vad respondenterna anser vara nackdelen med hemparty. 

Vi gav dem fem givna alternativ och ett alternativ där de själva kunde fylla i ett svar. Eftersom 

man kunde kryssa i mer än ett svar går procentsatsen över 100 %. Ingen ansåg att den sociala 

gemenskapen minskar fokusen på köptillfället. 35 % ansåg att det inte fanns några nackdelar 

med hemparty. Den vanligaste nackdelen var att man känner köptvång vilket 39 % gjorde. De 

som valde att fylla i egna svar skrev att en nackdel var att vid special anpassade produkter, 

som i vårt företags specifika fall, är det svårare att reklamera och då man specialanpassar en 

produkt och utgår efter speciella mått är det svårt att veta hur passformen är.  
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4.3.2. Cattis Design 

Enkäten innehåll frågor om hur kundernas köpvanor var hos Cattis Design. Detta för att 

besvara vår uppdragsgivares funderingar kring om kunderna är nöjda och/eller efterfrågar 

en nätbutik.  

För att få en förståelse för hur kunderna upplever att köpprocessen när det gäller kläder bad vi 

dem avsluta meningen; ”Att köpa kläder är…”. Eftersom man kunde ange mer än ett svar går 

procentsatsen över 100 %. Majoriteten ansåg att det är ett nöje att handla kläder och att det 

gärna får vara underhållande. Därefter ansåg 35 % att det är besvärligt att handla kläder och 

hitta rätt utbud. De som valde att formulera ett eget svar skrev att det är dyrt, kul och att det 

varierar.   

 
Vi ville få en förståelse till varför kunderna köper produkter av Cattis Design. Diagram 11 

presenterar våra inkomna svar. Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan 

procentsatsen överstiga 100 %. De mest förekommande svaren var unika produkter, personlig 

försäljning och försäljningstillfället, det vill säga upplevelsen kring hempartyt. 11 % valde att 

själva beskriva varför de handlade hos företaget. De allra flesta skrev om produkten, att 

kläderna var måttanpassade, att man får välja tyget själv, att man är ensam om produkten samt 

att en kompis var värdinna för hempartyt.  
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Försäljningstillfället, upplevelsen kring …

11. Vilken eller vilka är de främsta anledningarna till att du köper 

kläder genom företaget Cattis Design?
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Diagrammet visar om kunderna anser att 

de försäljningstillfällen som företaget 

har är tillräckliga. Vi ville se om 

kunderna efterfrågade mer än de 

nuvarande försäljningstillfällena. 85 % 

ansåg att de försäljningstillfällen som 

Cattis Design har är tillräckligt medan 

15 % vill ha mer fler 

försäljningstillfällen. 

 

För att kartlägga var kunderna helst 

skulle vilja handla produkterna genom 

så valde vi att ställa frågan; ”Genom 

vilken försäljningskanal vill du helst 

handla produkter från Cattis Design? 

Resultatet visar på att 78 % helst vill 

handla genom ett hemparty. 15 % vill 

helst handla genom en nätbutik och 7 % 

helst genom en vanlig butik.  

 

 

Diagrammet visar att en stor majoritet 

anser att en nätbutik skulle kunna vara 

en alternativ försäljningskanal så hela 

65 % ansåg detta. 13 % ansåg att det 

inte kunde vara en alternativ 

försäljningskanal och 22 % svarade 

”vet inte”.  

 

 

 

 

4.3.3. Kunders attityder till klädinköp över internet och dess e-handelsvanor 

För att skapa förståelse för huruvida företagets kunder ser på e-handel och kunna reflektera 

kring om en nätbutik kunde vara ett alternativ utan att förlora de befintliga kunderna valde vi 

att ställa några frågor om e-handel och dess attityder kring det.  
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Diagrammet visar att alla kunder hade 

tillgång till internet.   

 

 

Diagrammet visar att 74 % har 

handlat kläder genom en nätbutik 

tidigare. 

Cirkeldiagrammet visar på att en 

stor andel anser sig vara vana 

internetanvändare. Endast 6 % 

anser sig inte vara det och 11 % vet 

inte om de anser sig vara vana 

internetanvändare. 

Diagrammet visar att 50 % har en 

positiv inställning till att handla 

genom internet. Det är 22 % som 

har en negativ inställning till att 

handla kläder genom internet och 

28 % är neutrala i sin ställning. 
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Intresset för att handla kläder genom 

en nätbutik hos Cattis Design var 

varierande. 46 % skulle vilja handla 

kläder genom en nätbutik medans 

24 % inte skulle vilja göra det. 30 % 

svarade att dem inte visste om dem 

skulle vilja handla genom en 

klädbutik på nätet.  

  

 

 

Beroende på hur respondenterna besvarade fråga 19 har de fått besvara olika frågor.  

 

De 24 % som svarade att de inte skulle vilja handla kläder i en nätbutik hos Cattis Design fick 

besvara fråga nummer 20; ”Vad eller vilka anledningar gör att du inte vill handla via en 

eventuell nätbutik?”. De vanligaste svaren var att det är svårt att veta om produkten passar 

och att de vill kunna se produkten före köp. Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan 

procentsatsen överstiga 100 %. 
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De 30 % som inte visste om de skulle vilja handla kläder genom en nätbutik med Cattis 

Design fick besvara frågan; ”Vad eller vilka anledningar gör att du känner dig osäker inför 

att handla via en eventuell nätbutik?”. Vilket redovisas i diagram 21. Alla svarade att det är 

svårt att veta om produkten passar. Vidare svarade 50 % att man vill kunna se produkten före 

köp. 25 % svarade att man inte vill mista upplevelsen som ges vid hemparty. Eftersom det går 

att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

Det var 46 % som svarade att de ville handla kläder genom en nätbutik hos Cattis Design (Se 

fråga 19). Till dem ställdes fråga; ”Vad är orsaken till att du skulle vilja handla kläder hos 

Cattis Design i en nätbutik?”. Vilket redovisas i diagram 22. Eftersom det går att välja fler än 

en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.  

 

I diagram 22 presenteras de vanligaste orsakerna till att respondenterna skulle vilja handla 

kläder genom en nätbutik var tillgängligheten. Vidare ansåg 60 % att dem skulle vilja göra det 

för att man sparar tid. 52 % skulle vilja göra det på grund av bekvämligheten. De som valde 

att svara annat skrev att dem vill göra det för att de ger fler tillfällen att handla produkter från 

företaget.  
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21. Vad eller vilka anledningar gör att du känner dig osäker inför att 

handla via en eventuell nätbutik?
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5. Analys  

 
I följade kapitel sätts våra empiriska undersökningar i relation till vår referensram. Vi inleder 

kapitlet med att analysera kring vår forskningsfråga om företagets kunders attityder till 

hemparty och klädinköp via e-handel. Därefter analyserar vi vilka säljverktyg hemparty har 

och hur de kan tillämpas på internet.  

 

5.1. Analys av kundernas attityder till hempartyn 
 

Wikström och Bergströms (2003) studie visar på att hemparty är den form av direkthandel 

som människor i allmänhet är mest positivt inställda till. Vid ett hemparty sker försäljningen i 

en hemmiljö, vilket deras studie visar på att konsumenterna anser vara till en stor fördel. Ett 

hemparty ger kunden tillfälle att i lugn och ro uppleva produkten i en hemmiljö. Vidare ger 

det kunden tillfälle att rådfråga säljaren och få möjligheten att utbyta erfarenheter samt saklig 

information med andra kunder. (Berglund, 2007a) Bergström (2007) påstår att i och med att 

kunden får uppleva produkten, få personlig rådgivning och information från andra deltagare 

ges denne ett bättre beslutsunderlag inför köp. 

 

Studier visar på att den största nackdelen med hemparty att konsumenterna upplever 

grupptryck vilket bidrar till att de upplever ett köptvång. På grund av detta och tillsammans 

med de begränsade försäljningstillfällena handlar kunderna mer än vad dem avsett. (Wikström 

och Bergström, 2003) 

 

Cattis Designs kunders attityder till hempartyn  

Vår enkätundersökning visar att nästintill alla respondenter är positivt inställda till hempartyn, 

vilket styrker det som Wikström och Bergström påstår om konsumenters attityd till 

försäljningskanalen. Under observationen var det tydligt att deltagarna var positivt inställda 

till hemparty, då de uttryckte ”det här var ju jätteskoj Cathrine” och ”det var absolut inte 

sista gången jag handla på det här sättet”. Atmosfären på hempartyt upplevdes som positiv 

då kunderna var glada och tillfreds under hela försäljningstillfället.  

 

Under observationen framgick det att den största fördelen med hemparty var att det ägde rum 

i en hemmiljö. Deltagarna upplevde miljön som mindre stressande än den vid försäljning i en 

fysisk butik. Hemparty var det sätt som deltagarna helst ville handla på eftersom att det gav 

dem tillfälle att handla kläder likväl som en trevlig stund att umgås med vänner, där de 

dessutom kunde ta hjälp av varandra. I vår undersökning framgick det att försäljning genom 

hemparty var det sätt som kunderna helst handlar företagets produkter på.  

 

Vår observation bekräftade det som litteraturen menar att hemparty erbjuder, nämligen 

personlig försäljning. Under hempartyt som vi observerade demonstrerade direktsäljaren 

produkterna och gav sedan deltagarna tillfälle att undersöka och prova produkten i lugn och 

ro. Varje deltagare fick chans att uttrycka sina behov och tillsammans med direktsäljaren kom 

de fram till en lösning. Respondenterna i vår enkätundersökning uttryckte att de handlar 

företagets produkter delvis på grund av den personliga försäljningen och upplevelsen kring 

hempartyt. Men framförallt handlar det från företaget på grund av de unika produkterna.  

 

Precis som litteraturen påstår så ger hemparty deltagarna möjlighet att få rådgivning från sina 

vänner. Under vår observation intygades detta. Varje klädesplagg en deltagare provade 

visades upp för de andra deltagarna som gav sin åsikt om färg, modell och passform. Vi lade 



 

 

 

42 

 

märke till att i många fall då deltagarna var osäkra på ett klädesplagg kunde vännens åsikt gör 

personen mer säker inför att göra ett klädinköp. Att smakråd från vänner var av stor vikt 

framgick även i enkätundersökningen vilket vi redan nämnt tidigare i analysen.   

 

I vår enkätundersökning visade det sig att kunderna ansåg att smakråd från vänner och 

personlig försäljning var det mest unika med hempartyn. Det framgick likväl i enkäten som i 

observationen att det är av stor vikt att man som kund får uppleva produkten före köp. Detta 

tillsammans med att få möjlighet till personlig rådgivning och tillfälle att få smakråd från sina 

vänner var det viktigaste för respondenterna under ett hemparty.  

 

Vid observationen uttryckte deltagarna att det helst tar råd från en vän när de handlar i en 

fysisk butik eftersom de inte litar på det som säljaren påstår. Vid hemparty är situationen 

annorlunda. Deltagarna menar på att de gärna tar råd från säljaren likväl som från vännerna 

eftersom de inte upplever att direktsäljaren försöker tvinga på dem produkter.  

 

Den personliga försäljningen, tror vi, upplevs som mer givande på ett hemparty än vid 

försäljning som sker i en fysisk butik. Vi upplever, likväl som deltagarna, att en försäljare i en 

butik i många fall kan vara påträngande. Vi tror att anledningen till att en direktsäljare inte 

upplevs som påträngande är för att det är kunden själv som har bjudit in företaget för att ha ett 

försäljningstillfälle i dennes hem. Därmed sker det på kundens villkor och i en miljö som 

denne känner sig trygg i.  

 

Enligt kunderna är nackdelen med hemparty att man känner köptvång, att det är erbjuder få 

försäljningstillfällen och att man måste anpassa sig efter specifika tider. Under observationen 

påpekade värdinnan att det var många som ville delta men som inte hade tid den dagen 

hempartyt ägde rum. Deltagarna uttryckte att de har en generell uppfattning om att man 

upplever köptvång vid hemparty om direktsäljaren påpekar att värdinnans gåva baseras på 

försäljningssiffrorna. Vid observationen förklarade deltagarna att de inte upplevde något 

köptvång för att direktsäljaren inte överhuvudtaget påpekade att värdinnan skulle få en gåva. 

Värt att nämna är att i enkätundersökningen framgick det att en stor andel av respondenterna 

inte ser några nackdelar alls med försäljning genom hempartyn.  

 

5.2. Analys av kundernas attityder till klädinköp över internet  
 

En handelsform som gör produkten mer tillgänglig och som inte har begränsad försäljning är 

e-handel. Huang och Christopher (2003) menar på att e-handel erbjuder konsumenten 

besparandet av tid, bekvämlighet, större utbud och fler valmöjligheter. Enligt Keng, Tang och 

Ghose (2003) väljer konsumenter att handla över internet för att minska tiden det tar, få mer 

flexibilitet och besparandet av fysisk aktivitet. 

 

Frankel (2007) påstår att många kunder tvekar inför att köpa kläder över internet eftersom de 

inte ges möjlighet att uppleva produkten. Hansen och Jensen (2009) menar att den begränsade 

möjligheten till personlig rådgivning gör det svårt för konsumenten att fatta ett köpbeslut 

vilket ofta resulterar till att köpen avbryts.  

 

Enligt Wolfinbarger och Gilly (2001) kan konsumenter delas in i två olika kategorier, 

nämligen upplevelseinriktade och målorienterade. En upplevelseinriktad kund ser handlandet 

i sig som ett nöje som gärna får ta tid och var underhållande. Dessa kunders inställning till 

shopping resulterar oftast till en mer positiv stämning under köptillfället. De målorienterade 
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kunderna vill att köpprocessen skall gå fort, är tidsfattiga och vill inte bli påverkade under 

köpet. De styrs av utbudet, bekvämligheten och tillgängligheten samt bristen på social  

interaktion. På grund av detta är oftast de målorienterade kunder de kunder som handlar över 

internet.  

 

Cattis Designs kunders attityder till klädinköp över internet  

I vår enkätundersökning framgick det att en stor andel av respondenterna har tidigare handlat 

kläder genom en nätbutik, men endast hälften av dem har en positiv inställning till det. Det 

framkom att nära en majoritet vill handla företagets produkter i en nätbutik. De främsta 

orsakerna är att kläderna blir mer tillgängliga, att kunderna kan bespara tid samt att det är 

bekvämligt att handla över en nätbutik. Detta överensstämmer med det som litteraturen påstår 

är anledningarna till att konsumenter väljer att handla över internet.   

 

Frankel (2007) menar på att alla produkter inte är lika bra att sälja genom internet. Ju mer 

sinnen som är inblandade i köpet, desto svårare är varan att sälja över internet. Kläder är en 

produkt som kunder vanligtvis vill uppleva genom att prova och känna på före köp och på 

grund av detta tvekar många inför att göra klädinköp över internet. I våra undersökningar 

framgick det att kunderna är osäkra inför att handla i en nätbutik för att det är svårt att veta 

om produkten passar. De vill alltså uppleva produkten före köp vilket sällan konsumenter ges 

tillfälle till över internet. Vidare framgick det i undersökningarna att kunderna känner sig 

osäkra inför om en nätbutik kan ge samma upplevelse och möjlighet till social interaktion som 

det ges vid ett hemparty.  

 

Våra undersökningar tyder på att kunderna främst har ett upplevelseinriktat beteende. I 

enkätundersökningen framgick det att respondenterna främst ser shopping av kläder som ett 

nöje som gärna får vara underhållande. Vidare anser de att det är av stor vikt att få smakråd 

från vänner och personlig rådgivning vilket betyder att de påverkas under köpet, vilket gärna 

en målorienterad kund gärna undviker. Under observationen framgick det att när deltagarna 

handlar över internet ser de inte inköpet som ”shopping” utan de handlar endast när de har ett 

visst köp i åtanke eller att de är för bekväma för att söka upp en butik. 

 

5.3. Analys om vilka hempartyts säljverktyg är  
 

Kundmötet 

Direkthandelns förening beskriver att hemparty är flexibel på så sätt att försäljningstillfället 

anpassas utefter när kunden har tid. Försäljningen kan ske på kvällstid och sker alltid på 

kundens villkor i form av tid och rum
13

. I företagsintervjun framgick det att Cattis Design har 

samma uppfattning som direkthandelns förening angående handelsformens flexibilitet. 

Tillsammans med kunden kommer företaget överens om när, hur och var hempartyt skall ske. 

Utifrån ett företagsperspektiv innebär det att Cattis Design inte behöver ha någon fysisk butik 

eller arbeta på fasta tider.  För kunden innebär det att denne inte behöver söka upp butiken, 

utan butiken kommer istället hem till kunden. Försäljning genom hemparty är alltså flexibelt 

för företaget såväl som för kunden.  

 

Hemparty äger vanligtvis rum i en hemmiljö och sker till grupper av människor, vanligtvis 

vänner och bekanta. Det ger deltagarna tillfälle att i lugn och ro undersöka och prova 

produkterna. Bergström (2007) menar på att försäljning i en hemmiljö upplevs som mindre 
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stressande och tryggare än den konventionella butiksmiljön, vilket även framgick i våra 

undersökningar.  

 

Wikström och Bergström (2003) menar att utifrån ett företagsperspektiv medför försäljning i 

en hemmiljö att direktsäljare enklare kan få kontakt och skapa en relation till kunden. Vidare 

innebär det att direktsäljaren kan identifiera levnadsvillkor, intressen och 

familjesammansättning, vilket ses som ovärdig information för ett företag. På så sätt kan 

försäljning i en hemmiljö innebära fördelar för kunden likväl som företaget vilket tyder på att 

det är ett av hempartyts säljverktyg.  

 

Gummesson (2004) påstår att när vännerna samlas för ett försäljningstillfälle i en hemmiljö 

erbjuds social gemenskap, vilket främjar möjligheten till att skapa en stark 

varumärkeslojalitet. Det är en social tillställning likväl som ett försäljningstillfälle. Wikström 

och Bergström (2003) förklarar att den sociala händelsen stimulerar närvaro, nya kontakter 

och skapandet av trygghet hos kunden.  

 

Vår insamlade data bekräftar att hemparty erbjuder social gemenskap. Under observationen 

blev det tydligt att kundernas sociala behov stimulerades. Deltagarna uttryckte själva att 

hempartyt gav dem en trevlig stund med vännerna. Det kan bidra till att kunderna inte enbart 

ser hemparty som ett köptillfälle utan ett tillfälle att umgås, vilket kan tänkas resultera till att 

de gärna deltar i ett hemparty igen.  I och med detta kan social gemenskap tänkas vara 

ytterligare ett av hempartyts säljverktyg. 

 

Ett hemparty innebär alltså ett tillfälle för deltagarna att umgås och konsumera. Mossberg 

(2003) förklarar att upplevelser handlar om att få njuta och ha roligt i samband med 

konsumtion. Ett hemparty innebär en kombination av social samvaro och konsumtion vilket 

skapar en positiv atmosfär. Det gör att hela försäljningstillfället upplevs som positiv, vilket 

kan tänkas innebära en återkommande kund.  

 

Mossberg (2003) förklarar att om företag vill skapa upplevelser bör de fokusera på att 

engagera och beröra kunden på ett personligt plan. Ett sätt att skapa engagemang är att 

erbjuda individuella lösningar som kunden uppfattar som extraordinärt vilket skapar 

mervärde. Cattis Designs erbjuder en produkt som individuellt kan anpassas utefter varje 

individ. Klädesplagget blir unikt och mer personligt eftersom kunden själv kan påverka dess 

utformning. Företagets affärsidé och försäljningskanal kan tänkas bidra till att kunden blir mer 

delaktig i verksamheten. Både vår observation och vår företagsintervju med ägaren av Cattis 

Design, bekräftar att produkten i kombination med hemparty gör att kunden blir mer 

engagerad i köpprocessen.  

 

Det som beskrivs ovan tyder på att företagets koncept engagerar kunden, varav engagemang 

är ett sätt att skapa en upplevelse. Likväl innebär konceptet att kunden erbjuds individuella 

lösningar vilket Mossberg (2003) hävdar skapar ett mervärde för kunden.  Det tyder på att 

engagemang är ett av hempartyts säljverktyg, vilket ger produkten mervärde och bidrar till 

att skapa positiva upplevelser för kunden.  

 

Direkthandelns förening beskriver att den personliga försäljningen är kärnan i direkthandeln
14

. 

Westermark och Bergsten (red, 2007) menar att det är den effektivaste formen av 
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kommunikation. Det är en metod som innebär att direktsäljaren får möjlighet att demonstrera 

sina produkter, bemöta påståenden, besvara frågor och gemensamt ta beslut med kunden. 

Utbytet är därmed ömsesidigt påstår Berglund (2007a).  

  

Att den personliga försäljningen var unik och viktig för kunderna förklarades tidigare i 

analysen. I företagsintervjun framgick det att Cathrine försöker leda kunden till köp genom 

individuell rådgivning. Genom att disponera försäljningssamtalet utefter kundens behov 

försöker hon leverera tills dess att kunden är nöjd. Som tidigare nämnt är det av stor vikt för 

kunden att de ges möjlighet att uppleva produkten. Hemparty innebär att kunden får tillfälle 

känna och prova produkten före köp. Bergström (2007) hävdar att tillsammans med att 

konsumenten får uppleva produkten och få personlig försäljning ges de ett bättre 

beslutsunderlag vid köp. Detta tyder på att personlig försäljning är ett effektivt säljverktyg 

som främjar företagets försäljning och att möjligheten att uppleva produkten före köp ger 

kunden ett bättre beslutsunderlag.  

 

Social interaktion 

Gummesson (2004) förklarar att när kunder möts påverkas de av varandra och att de vid ett 

hemparty oftast agerar som säljare genom att ge medkunderna saklig information och kritik 

om produkterna. Försäljning på hemparty sker därmed inte enbart B2C utan även C2C. Detta 

blev tydligt under observationen då deltagarna gav varandra smakråd och lockade varandra 

till köp. Det framgick även i företagsintervjun att kunderna lockar varandra till köp genom att 

ge beröm och uppmuntra varandra att handla företagets produkter. Under observationen 

ringde en av deltagarna en väninna och börjar sälja företagets kläder över telefon. Detta 

påvisar att även köpare agerar säljare under ett hemparty.  

 

Gummesson (2004) förklarar att det är vanligtvis är det personliga nätverket, det vill säga 

vänner, bekanta och familj som bilder de första kunderna. Precis så var fallet i Cattis Design. 

Företagets kundkrets utvecklades genom att vänners vänner deltog i ett hemparty, som sedan 

själva ville arrangera ett hemparty i sitt eget hem. Detta skedde på hempartyt som vi 

observerade. Det blev tydligt att hemparty skapar nya försäljningstillfällen och möjligheter till 

att utöka kundkretsen. Ur ett företagsperspektiv gynnar den sociala interaktionen 

försäljningen.  

 

Bergström (2007) menar på att de kan förekomma grupptryck som leder till köptvång på ett 

hemparty. Vi behandlade detta tidigare som en nackdel sett ur kundens vinkel, men för 

företag innebär det att de säljer mer produkter. Likväl i våra egna undersökningar som 

Wikström och Bergströms (2003) studie framgår det att kunder upplever köptvång vilket kan 

bidra till att de handlar mer än vad dem avsett. Därför kan grupptrycket som skapas på 

hemparty snarare vara en fördel sett ur företagets synvinkel.  

 

Gummesson (2004) påstår att vid ett hemparty är det inte bara en produkt som köps och säljs 

utan även ett medlemskap i ett nätverk. Ullberg (2006) menar på att alla vill tillhöra en grupp 

och söker gemenskap med andra, både vid handling och vid åsikter. Utomstående kommer 

därför vilja vara en del av gruppen vilket gör det svårare för dem att tacka nej vid förfrågning 

om att delta i ett hemparty, detta på grund av de mänskliga behoven av social tillhörighet. 

Grupptillhörighet kan därför tänkas vara ett säljverktyg eftersom det kan innebära att fler i 

umgängeskretsen deltar i hempartyt.  
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5.4. Analys om hur hempartyts säljverktyg kan tillämpas på internet  
 

Hempartyn gör det möjligt för kunden att uppleva och prova företagets produkter innan ett 

köp genomförs. På ett hemparty presenteras varorna av en direktsäljare. Under vår 

observation inleddes försäljningstillfället med att direktsäljaren presentade sig själv och sina 

produkter. Direktsäljaren visade upp plagg efter plagg samtidigt som hon gav deltagarna 

information om hur kläderna kunde användas, vilka material de är utav och hur de bör 

hanteras. Därefter fick deltagarna tillfälle att få personlig försäljning och smakråd från sina 

vänner.  

 

Möjligheten att uppleva produkten 

Tillskillnad från ett hemparty, där en direktsäljare presenterar produkterna, så exponeras 

produkterna i en nätbutik i form av text, bild, ljud och/eller film. För att komma nära den 

fysiska upplevelsen menar Frankel (2007) att bilder är ett bra säljverktyg. Han menar på att ett 

företag kan kompensera avsaknaden av att kunden inte ges möjlighet att uppleva produkten 

genom att erbjuda bilder i olika vinklar och högupplöst format. Men för att ge kunden samma 

möjlighet att uppleva produkten på internet, som vid ett hemparty, räcker det inte enbart med 

att visa upp bilder utan en nätbutik bör även ha säljande produktbeskrivningar.  

 

Jayawardhena och Wright (2009) menar på att företag bör skapa en användarvänlig nätbutik 

för att göra det bekvämare och enklare för besökaren att slutföra sitt köp. Detta är extra viktigt 

när företag säljer komplexa produkter, vilket Cattis Design gör, nämligen individuellt 

anpassade kläder. Som tidigare nämnt tvekar oftast kunder inför att handla kläder över 

internet eftersom det inte ges möjlighet att prova plagget.  

 

Frankel (2007) förklarar att när företag säljer komplexa produkter som kunden vill uppleva är 

det viktigt att företaget underlättar kundens utvärdering inför köp. Ett sätt att minska 

kundernas osäkerhet är att låta andra kunder tycka till och recensera produkten. Företag kan 

även erbjuda kunden provperioder, där de ges tillfälle att i lugn och ro prova produkten 

hemma, precis som det görs vid ett hemparty.  

 

Vi tror att företag skulle kunna tänkas ge kunden större möjlighet att uppleva produkten om 

de får tillgång till tydliga produktbeskrivningar om såväl material, hur produkten bör hanteras 

och ha en tydlig storleksguide. Vi föreslår att företag bör vara tydliga med vilka mått man 

använder sig utav och illustrera hur måtten tas. Vidare anser vi att det kan underlätta för 

kunden om denne ges möjlighet att se en film där en verklig modell visar upp produkten så att 

man får se klädesplagget i rörelse. Det kan tänkas ge kunden ett bättre beslutsunderlag 

eftersom de får se hur plagget sitter och faller på kroppen.  

 

Personlig försäljning 

Som företag är det viktigt att vara medveten om att kunder tvekar inför köp och kompensera 

detta genom att ge kunden möjlighet att ställa frågor som snabbt besvaras av företaget. Men 

att få personlig försäljning över internet påstår Hansen och Jensen (2009) är begränsad. Det är 

därför viktigt att e-handelsföretag är medvetna om bristen på den personliga kontakten och 

försöker sträva efter att efterlikna en personlig försäljning.  

 

Frankel (2007) menar att internet inte ger samma möjligheter till att demonstrera produkterna 

och lyssna till kundens behov, men precis som all försäljning måste kunden ledas från intresse 

till avslut. För att ge kunden samma möjlighet till personlig rådgivning över internet, som vid 



 

 

 

47 

 

hempartyn, kan företag använda sig av chattrum. Det innebär att när kunden besöker 

hemsidan och känner sig i behov av rådgivning kan denne snabbt klicka upp ett fönster för att 

få sin fråga besvarad. Detta kan tänkas vara det virtuella sättet att skapa känslan av personlig 

försäljning eftersom företag kan ge kunden rådgivning och på så sätt leda denne till köp.  

 

Vi föreslår att företag som vill erbjuda personlig försäljning kan göra det genom att låta 

kunden besvara frågor om dess kroppstyp för att sedan få ett antal produkter visade för sig.  

Detta skulle kunna vara ett sätt att underlätta köpprocessen för osäkra kunder som inte vet 

vilka modeller de passar i. För företaget skulle det kunna leda till att fler köp avslutas.  

 

Hemmiljö 

Hemparty och e-handel är båda försäljningskanaler som gör det möjligt för kunden att 

genomföra köp i en hemmiljö. Hempartyts försäljning kan tänkas uppfattas som en personlig 

miljö eftersom det sker i en väns eller bekants hem. Tillskillnad från hemparty så menar 

Frankel (2007) att miljön på internet oftast är opersonlig eftersom de sociala faktorerna och 

den personliga rådgivningen saknas. Att vara just personlig anses värdeskapande och därför 

bör företag fokusera på att skapa en mer personlig nätbutik.   

 

Frankel (2007) menar på att hemsidor kan uppfatta som opersonliga när ett formellt språk 

används. Det är därför viktigt att använda ett personligt språk som tilltalar och lockar 

kunderna. En företagsblogg skulle kunna tänkas vara ett sätt för företag att skapa en mer 

personlig nätbutik. Företaget får då ett ansikte och en personlig röst som utifrån ett 

kundperspektiv kan upplevas som värdeskapande. Carlsson (2010) påstår att en företagsblogg 

likväl kan vara en smart lösning för att få direktkontakt med kunderna och främja 

relationsbyggandet genom att låta människor representera företaget.  

 

Både handelsformerna är flexibla på så sätt att försäljningen anpassas utefter när kunden har 

tid. Litteraturen förklarar att e-handel är en försäljningskanal som erbjuder flexibilitet på så 

sätt att kunden kan när och hur som helst välja att handla över internet. Hemparty är flexibelt 

eftersom kunden kan bestämma när ett försäljningstillfälle skall äga rum, men utefter det har 

sedan kunden en tid att anpassa sig till. Som tidigare nämnt är hemparty ur ett 

företagsperspektiv är det flexibelt eftersom det inte innebär att företaget måste investera i en 

butikslokal eller arbeta på fasta tider. Som företag behöver man alltså inte investera i en fysisk 

butikslokal men däremot krävs det investeringar om företaget vill skapa en kreativ e-

handelslösning.  

 

Social interaktion 

Tidigare i analysen har det framgått att hemparty innebär ett tillfälle för deltagarna att umgås, 

ge varandra smakråd och utbyta saklig information om produkterna som säljs. På internet kan 

vännerna däremot inte träffas i verkligheten men Gummesson (2004) påstår att det inte längre 

krävs fysisk närvaro mellan kunder för att skapa social interaktion. Idag är det möjligt att 

integrera med varandra genom chattar och konversationer såsom sociala medier, som 

exempelvis Facebook vilket gör det möjligt för vänner att träffas och umgås över internet.  

 

Gummesson (2004) förklarar att när kunder möts så påverkas de av varandra. Detta 

bekräftades likväl av våra undersökningar. Ström (2010) menar på att företag kan låta kunder 

påverka varandra genom att använda sig utav sociala medier så att de snabbt kan få kontakt 

med varandra och på så sätt utbyta saklig information om företagets produkter.  
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Ellos är ett postorderföretag som använt sig av Facebook för att ge kunderna en möjlighet att 

umgås och ge varandra rekommendationer. På så sätt involverar kunderna sina vänner i 

köpprocessen. Syftet är att skapa en känsla av att vännerna shoppar tillsammans. Detta skulle 

kunna tänkas vara ett sätt att skapa samma känsla av sociala gemenskap och social interaktion 

som det görs på hempartyn.  

 

Med Ellos ”shopping with friends” koncept kan kunderna ”gilla” produkter och se vad ens 

vänner tycker om. Eftersom smakråd från vänner är av stor vikt för kunderna kan detta tänkas 

ge en liknade känsla som det gör vid ett hemparty.  

 

Försäljning vid ett hemparty underlättar beslutsunderlaget för kunden på grund av att det sker 

i direktkontakt mellan köparen och säljaren. Frankel (2007) förklarar att på internet finns det 

inte några sociala krav som hindrar kunden att vända ryggen till när helst den önskar. Därför 

är det svårt att skapa ett grupptryck på internet som kan tänkas leda till att kunderna köper 

mer än vad som avsetts. Vi anser att det är svårt att skapa grupptryck men däremot föreslår vi 

att företag främja försäljningen kan rekommendera produkter eller visa hur man kan matcha 

produkterna.  
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6. Slutsats  

 
I kapitlet presenterar vi våra slutsatser, vilket innebär att vi besvarar våra forskningsfrågor. 

Kapitlet inleds med att vi besvarar våra delfrågor för att sedan besvara vårt huvudproblem, 

det vill säga hur man kan tillämpa hempartyts säljverktyg på internet.  

 

6.1. Vad har företagets kunder får attityder till hemparty och klädinköp 

över internet?  
 

Företagets kunder vill helst handla kläder genom hemparty och är positivt inställda till 

handelsformen. De uppskattar smakråd från vänner och personlig försäljning samt att det sker 

i en trivsam miljö. Att handla i en hemmiljö anser kunderna är mindre stressande än att 

besöka en fysisk butik. För företagets kunder så innebär inte hemparty enbart ett köptillfälle 

utan ett social event, vilket skapar en positiv och trivsam miljö. De tar gärna råd från vänner 

likväl som direktsäljaren under hemparty då bådas åsikter väger lika mycket.  

 

Det är inte många kunder som upplever nackdelar med hemparty, men för dem som gör det så 

är det främst köptvång som kan upplevs. Vid företagets hemparty upplevdes dock inget 

köptvång, men det är en generell uppfattning om att det faktiskt förekommer. Vidare anser 

kunderna att hemparty innebär få försäljningstillfällen, vilket medför att de måste anpassa sig 

efter specifika tillfällen vilket inte alla kunderna har tid med.  

 

Kunderna har främst ett upplevelseinriktat beteende vilket innebär att de helst upplever 

shopping och handlar därmed helst inte över internet. Endast hälften av dem har en positiv 

inställning till klädinköp över internet. Vid de tillfällen som de handlar över internet är för att 

de vill spara tid, få större tillgång till produkterna och att det är bekvämligt.  

 

Det är av stor vikt för kunderna att de får uppleva och se produkten före köp. De som tvekar 

eller inte vill köpa kläder genom internet gör det främst på grund av att de inte ges möjlighet 

att prova produkten före köp. De är tveksamma inför om företagets komplexa produkt och 

upplevelsen kring hemparty kan överföras på internet.  

 

6.2. Vilka är hempartyts säljverktyg?  
 

 Flexibilitet – Kundmötet kan anpassas utefter när företaget liksom kunden har tid. 

Försäljningen kan äga rum vart som helst och när som helst vilket innebär att 

hemparty är en flexibel handelsform.  

 

 Försäljning i hemmiljö – Försäljning i en hemmiljö upplevs som mindre stressande 

och tryggare än försäljning i en fysisk butik. För företag innebär det en möjlighet att få 

ovärderlig kunskap om denne genom att identifiera dennes levnadsvillkor, 

familjesammansättning och intressen. 

 

 Social gemenskap – Hemparty stimulerar det sociala behovet genom att ge tillfälle att 

umgås med vänner och bekanta. Ett hemparty är inte bara ett försäljningstillfälle utan 

också en social tillställning.  
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 Engagemang – Hemparty och individuella lösningar engagerar kunden och gör den 

delaktig i verksamheten. Genom att företag har individuella lösningar som involverar 

kunden skapas mervärde.   

 Förmågan att skapa upplevelser – Hemparty skapar upplevelser genom att 

kombinera konsumtion och social gemenskap. Försäljningen upplevs som positiv, 

vilket kan tänkas innebära en nöjd och återkommande kund. 

 

 Personlig försäljning – Personlig försäljning är en effektiv form av kommunikation. 

Som direktsäljare leder man kunden till köp genom att individuellt anpassa 

rådgivningen. Utbytet är ömsesidigt eftersom kunden får möjlighet att uttrycka sina 

behov och önskningar.  

 

 Möjlighet att uppleva produkten före köp – Försäljning genom hemparty innebär 

att kunden ges möjlighet att prova och uppleva produkten före köp. Detta bidrar till att 

kunden enklare kan ta ett köpbeslut.  

 

 Social interaktion – Genom att deltagarna utbyter tankar och åsikter vid ett hemparty 

angående produkterna påverkar de varandra och lockar varandra till köp, vilket 

främjar företagets försäljning. 

 

 Grupptryck – Kunder har en generell uppfattning om att det upplevs köptvång på 

hemparty, vilket gör att dem handlar mer än vad som avsetts. Detta innebär att 

företaget säljer fler produkter.   

 

 Grupptillhörighet – Hemparty erbjuder social gemenskap vilket konsumenter vill 

vara del av. Det mänskliga behovet av social tillhörighet gör det svårare att säga tacka 

nej till att delta i ett hemparty.  

 

6.3. Hur kan företag tillämpa hempartyts säljverktyg på internet i form av 

en nätbutik?  
 

För att komma nära den fysiska upplevelsen av produkten som ges på hemparty kan man över 

internet visa bilder i olika vinklar och i ett högupplöst format. Man bör även ge tydliga 

produktbeskrivningar om material och tvättråd samt en storleksguide för att underlätta 

kundens tveksamhet om vilken storlek denne borde ha. För att se produkten i rörelse bör 

företaget visa produkterna på film. Vidare kan man låta besökaren ta del av andra kunders 

recensioner av produkter för att minska tveksamheter inför köp. Dessutom kan man erbjuda 

kunden provperioder så denne i lugn och ro kan prova produkten i sitt hem.  

 

För att erbjuda kunden personlig försäljning, som ges på hemparty, över internet kan företaget 

erbjuda besökaren möjligheten att få onlinesupport genom chattrum. Eftersom företaget inte 

kan se kunden, kan kunden själv beskriva sin kroppstyp för att sedan få produkter anpassade 

efter sig. Företag som vill tillämpa hempartyt säljverktyg bör skapa en personlig nätbutik och 

en företagsblogg som komplement för att ge företaget ett ansikte och en personlig röst.  

 

Företag bör sträva efter att skapa känslan av social gemenskap och låta kunderna ta del av 

varandras åsikter genom att låta dem recensera produkter genom olika chattar. Ett annat sätt 

att låta kunderna interagera med varandra och umgås över internet kan ske genom att man 
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kopplar sin nätbutik till sociala medier, såsom Facebook applikationer. När man skapat 

känslan av social gemenskap finns något som andra i umgängeskretsen vill vara del av. På så 

sätt kan man skapa en grupptillhörighet. Vidare kan man som företag erbjuda individuella 

lösningar som engagerar kunden i köpprocessen vilket skapar en känsla av samhörighet med 

verksamheten.  

Vi anser att det är svårt att skapa grupptryck på internet. Grupptryck främjar försäljningen på 

så sätt att kunderna känner ett tvång att köpa produkter. Vi föreslår att företaget istället 

rekommenderar produkter och visar kunden hur den bäst kan matcha de olika produkterna.  

 

6.4. Förslag till fortsatt forskning  
 

I vår uppsats har vi dragit slutsatser om vilka säljverktyg ett hemparty har och hur de kan 

tillämpas i en nätbutik. Vi anser att det hade varit intressant vid fortsatt forskning att studera 

ett företag som applicerar våra slutsatser om hempartyt säljverktyg och genom att undersöka 

hur kunder upplever nätbutiken kan man analyser om huruvida det finns ytterligare aspekter 

att beakta i nätbutik för att skapa samma mervärde som hemparty gör.  
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7. Avslutande diskussion 
 

På förfrågan av Cattis Design fick vi i uppdrag att ta reda på hur man kan tillämpa hempartyts 

säljverktyg på internet. Frågan grundade sig i om hennes direkthandelsföretag själv skulle 

kunna starta en nätbutik.  

 

Företaget Cattis Design är på sin gräns av vad de klarar av att hantera idag och anser att en 

nätbutik skulle vara en lösning då produkterna skulle bli mer lättillgängliga för kunderna. 

Anledningen till att man funderat på att börja sälja över internet är att man idag inte har den 

tids som krävs för att åka ut på fler hempartyn. Till en början vill företaget att nätbutiken ska 

fungera som ett komplement vilket betyder att man fortfarande kommer ha hempartyn i viss 

mån för att knyta nya kontakter.  

 

Cattis Designs koncept ger kunden möjlighet att själv utforma sitt egna plagg genom att sätta 

ihop redan valbara modeller och tyger. Det som kan skapa problem vid försäljning över 

internet är företagets komplexa produkter. För att ge kunderna samma möjlighet att 

måttanpassa plaggen och sätta ihop sitt eget plagg krävs kreativa e-handelslösningar. Vilket 

kostar både i tid och i pengar vilket företaget idag inte har råd att investera i.  

 

Eftersom ägaren varken själv har kunskap eller tid att underhålla en nätbutik måste hon ha 

någon som hjälper henne att utveckla nätbutiken. Detta innebär att företaget måste anställa 

personal för att kunna vidga verksamheten och för att kunna ha sin försäljning över internet. 

Eftersom att Cathrine, ägaren till Cattis Design, inte kan tänka sig anställda direktsäljare som 

säljer genom hempartyn så är e-handel den enda lösningen som fungerar.  

 

Litteraturen menar på att det främst är målorienterade kunder som köper på internet. Våra 

undersökningar visar på att kunderna främst var upplevelseinriktade vilket tyder på att de vill 

uppleva produkten och hempartyt. Vi funderar därför på om kunderna vill handla över 

internet. Enligt våra undersökningar en stor andel av kunderna nöjda med de 

försäljningstillfällen som erbjuds idag. En majoritet ville inte eller var osäkra inför att handla 

företagets produkter på internet. I observationen framgick det att osäkerheten grundade sig i 

om hur dess komplexa produkter kan överföras till internet. ”Kan man fortfarande 

måttanpassa plaggen?” var den stora funderingen.  

 

Eftersom företaget enbart säljer elastiska plagg såsom tunikor, toppar, tights och linnen utan 

storlekssystem kan det skapa både fördelar och nackdelar. Företagets tights har one size vilket 

passar de allra flesta kroppsformer, så problematiken är att företagets andra plagg inte har 

några specifika storlekar men ändå är olika stora. Vi menar på att företaget bör skapa ett 

storlekssystem för att underlätta för kunderna. De bör vara tydliga med vilka mått de specifika 

storlekarna har och hur kunderna själva kan mått sig för att se vilken storlek som denne har.  

De som vill måttanpassa storlekarna bör få möjligheten att skriva in vilka mått de har så att 

företaget kan anpassa plagget precis som det görs vid försäljning över hemparty. Men även 

erbjuda kunder som beställt hem ett plagg möjlighet att skicka tillbaka plagg för ändringar om 

de inte är nöjda med passformen.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att en nätbutik skulle kunna komplettera försäljningen genom 

hemparty och göra produkterna mer tillgängliga. Dessvärre tror vi att det kan vara 

problematiskt att överföra upplevelsen kring hempartyt och företagets komplexa produkter 

med de resurser som företaget har idag. Vi menar på att det krävs stora investeringar för att få 
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över dess komplexa produkt och hempartyts säljverktyg på internet. Vidare tror vi att företaget 

fortfarande bör ha kvar hempartyn i viss mån för att skapa nya kontakter och ge de befintliga 

kunderna möjlighet att fortfarande delta i hemparty samt promota sin nätbutik.  

 

7.1. Reflektioner över uppsatsen 

 
Om rapporten hade genomförts med den vetskap vi har idag hade vi begränsat 

forskningsfrågorna och lagt mer fokus på att ta reda på vilka hempartyts säljverktyg är. 

Anledningen till detta är att vi under uppsatsens gång behövt lägga ner mer tid än fyrtio 

timmar i veckan per person, vilket var mer än vi beräknat vid uppsatsens början. 

 

Därmed hade insamlandet av empiriskt material ändrats. Istället för att genomföra en 

kundundersökning i form av en internetenkät som både tagit lång tid att utforma och 

genomföra. Hade vi lagt fokus på observationer vid hempartyn och en fokusgrupp för att gå 

djupare in på deltagarnas åsikter och attityder för att ta fram säljverktygen hos 

försäljningskanalen. Det som inte skulle ändrats är intervju med ett direkthandelsföretag 

eftersom utbytet av information gett oss en bra grund inom ämnet.    

 

Dessutom hade flera observationer gjort att vi kunnat få mer aktuell och relevant fakta om 

försäljningskanalen då vi under arbetets gång upptäckt att dagens litteratur om hempartyn är 

begränsad. Visserligen har det funnits fakta om specifika direkthandelsföretag men inte 

mycket om vad som gäller för hemparty generellt. 

 

Vi ångrar inte att vi genomfört en kundundersökning i form av en enkät eftersom vi med hjälp 

av metoden blivit mer insatta i ämnet och fått förståelse om hur en kvantitativ undersökning 

fungerar. Det vill säga att det som genomförts under rapportens gång har varit både relevant 

och nödvändigt för att få grepp om ämnet och för att kunna besvara våra forskningsfrågor. 

 

7.2. Uppsatsens tillförlitlighet 
 
För att forma en empiri som är aktuell för vårt specifika undersökningsområde har vi samlat 

in primärdata genom enkätundersökning, observation och företagsintervju. Det vill säga att 

alla undersökningar som genomförts, oavsett kvalitativ eller kvantitativ karaktär har varit 

relevant för vår uppsats, varit nödvändiga för att forma vår empiri och besvara våra 

forskningsfrågor.  

 

Genom att vi har kombinerat kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder har vi strävat 

efter att begränsa nackdelarna hos de båda metoderna. För att undersöka om vår enkät 

innehöll ledande eller missvisade frågor bad vi vår handledare, uppdragsgivare och andra 

studenter bedöma undersökningens utformning innan det skulle skickas ut till kunderna. Men 

trots detta har vi nu i efterhand upplevt att fyra av frågorna i vår enkät kan ha varit ledande, 

därmed tog vi beslutet om att inte använda den i vår analys och slutsats för att få ett mer 

tillförlitligt svar (se i bilaga 4). Om vi genomfört enkäten igen hade vi formulerat denna fråga 

på ett annat sätt för att inte uppfattas som ledande.  

 

Eftersom vi använde oss av den kvalitativa metoden både vid intervjun och observationen kan 

intervjuobjektet och de studerade personerna ha betett sig på ett sätt som de annars kanske 

inte skulle ha gjort eller ha svarat såsom de tror att intervjuaren vill ha för svar. I och med att 

säljaren medverkade vid observationen kan deltagarnas svar påverkats, men på grund av att 
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frågorna ställdes lite i skymundan från säljaren upplever vi att svaren är tillförlitliga. Somliga 

menar även att man som observatör kan påverka deltagarna under en observation. Men på 

grund av att vi inte var en del av hempartyt utan snarare stod och betraktade från utsidan, 

anser vi att vi inte påverkat deltagarna till att bete sig på ett speciellt sätt.  

 

Det faktum att företagsintervjun skedde personligen bör ha bidragit till att öka dess giltighet 

och relevans. Genom att intervjun skedde personligen minskade risken för eventuella 

missuppfattningar då det gavs tillfälle att ställa följdfrågor och be om ytterligare förklaringar. 

Dessutom var det lättare att kontrollera att så få störande moment som möjligt påverkade 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade vid intervjutillfället. 

 

Nackdelen med kvalitativa metoder är att det kan vara svårt att vara helt objektiv då resultatet 

bygger på hur vi har tolkat den insamlade data. Genom att observationen och intervjun 

spelades in samtidigt som anteckningar togs förstärktes tillförlitligheten. För att det skulle bli 

så tillförlitligt som möjligt valde vi att den ena utav oss intervjuade och den andre tog 

anteckningar. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss mer på det som sades vilket gör att vi 

med högre säkerhet kunde sammanställa det som faktiskt sagts vid tillfället på ett korrekt sätt. 

 

7.3. Källkritik 

 

Målet med uppsatsen har varit att genom källkritisk granskning hänvisa till källor som anses 

vara äkta, relevanta och tillförlitliga. Det betyder att vi aktivt arbetat utifrån att ständigt vara 

källkritiska vid valet av information och använt oss av fakta som vi inte anser är föråldrat. 

Samtidigt som vi har valt ut fakta har vi haft i åtanke att information kan både vara vinklad 

eller förvrängt. På grund av detta har vi därför i så stor utsträckning som det varit praktiskt 

möjligt, återgått till den ursprungliga källan för att kontrollera uppgifterna. Anledningen till 

detta är att vi inte vill förlita oss på en annan författare eller forskares tolkningar. 

 

Litteraturen som handlar om direkthandel syftar på att beskriva direkthandel allmänt och 

förklarar hur det ser ut inom flera områden. Därmed går informationen inte mer djupgående in 

på hempartyn som uppsatsen behandlar. Bristen på information kring hempartyn gör att vi har 

fått ha överseende med att arbetet består av få källor inom detta område. Vi skulle gärna ha 

velat ha mer information som var specifikt inriktat på hempartyn, men då det varit brist på 

litteratur inom ämnet var det svårt att hitta ny och relevant information. 

 

Inom kapitlet metod, har vi enbart använt oss utav källor som är av erkänd litteratur. Genom 

att denna litteratur dessutom använts i flera examensarbeten inom flera områden och på olika 

nivåer bidrar till att vi anser att de fakta som återfinns i metodkapitlet är tillförlitligt. 

 

De material som publiceras på internet har varit föremål för kritisk granskning, då fakta som 

publicerats på nätet kan vara svårt att härleda ursprunget ifrån. Därför har endast källor från 

vetenskapliga artiklar och undersökningar av organisationer eller myndigheter samt 

uppslagsverk använts från internet. I referensramen känner vi att vissa delar av de 

vetenskapliga artiklarna som vi använts är något äldre, men eftersom de styrks upp av nyare 

artiklar anser vi att dessa fortfarande är aktuella. På grund av detta anser vi att de fakta som 

använts ger en tillförlitlig grund i rapporten. 
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Bilaga 1: Frågeformulär för företagsintervju, Cattis Design 

 
 Företagsfakta 

 

 Företagets bakgrund 

 Affärsidé och koncept 

 Produkter 

 Målgrupp 

 Verksamma marknader 

 Försäljningskanaler 

 Utveckling 

 

 Hemparty 

 

 Varför hemparty? 

 Hur går ett hemparty till? 

 Hur länge pågår ett hemparty? 

 Hur många hempartyn har företaget i snitt per år? 

 Var ligger den ungefärliga inkomsten på vid ett hemparty? 

 Vad erbjuder ett hemparty kunden? 

 Vilka nackdelar finns det med hemparty? 

 Hur leder du kunden till avslut? 

 Hade produkten varit lika attraktiv i en butik? 

 

 Utveckling 

 

 Hur mycket tid läggs ner och kan läggas ner på verksamheten? 

 Varför en nätbutik? 

 För- och nackdelar med försäljning genom internet 

 En kombination av försäljningskanaler 

 Rekrytera direktförsäljare 

 Möjlighet att investera i en kreativ e-handelslösning? 

 Tror du att du kan förlora kunder genom att starta en nätbutik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

60 

 

Bilaga 2: Observationsschema  

 

Observation 
Den 12 maj 2011, 18.00 

Antal personer som deltar 

Design: 

 

 

 

 Lukt: 

 

 

Ljus: 

 

 

 

Ljudnivån: 

 

 

Storlek/Utrymme: 

 

 

Stämning: 

 

 

Atmosfär: 

 

 

Social interaktion: 

 

 

Leder säljaren till 

avslut? 

 

 

Hur är personliga 

rådgivningen: 

 

 

Hur går ett 

hemparty till? 

 

 

Diskussion med 

deltagarna kring: 

För- och nackdelar med hempartyn, användningen av e-handel och sociala medier, 

anledningen till att deltagarna shoppar och om de anser sig ha tid för det. Var 

handlar de helst, är en nätbutik möjlig och vem får de helst råd ifrån? 
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Bilaga 3: Frågeformulär för internetenkät 

 

 Vilken kommun bor du i? 

 

 Ålder: 

 Under 21 år 

 21 – 30 år 

 31 – 40 år 

 41 – 50 år 

 Över 50 år 

 

 Vilka personer ingår i ditt hushåll? Fler svar kan anges 

 Jag bor ensam 

 Make/sambo 

 Barn 

 Föräldrar 

 Syskon 

 Annan person 

 

 Sysselsättning: 

 Heltidsarbete 

 Deltidsarbete 

 Studerande 

 Föräldraledig 

 Pensionerad 

 Arbetslös 

 Annat 

 

 Avsluta meningen. Att köpa kläder är… Fler svar kan anges 

 Ett nöje som gärna får vara underhållande 

 Besvärligt, det är svårt att hitta rätt utbud 

 Fysiskt påfrestande 

 Tillfredställande 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 

 

 Hur många gånger har du varit på ett hemparty med Cattis Design? 
 1 – 2 gånger 

 3 – 4 gånger 

 4 – 5 gånger 

 5 – 6 gånger 

 Mer än 6 gånger 
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 Vilka är de främsta anledningarna till att du köper kläder genom företaget Cattis 

Design? Fler svar kan anges 

 Unika produkter 

 Fördelaktiga priser 

 Snabba leveranser 

 Personlig försäljning 

 Försäljningstillfället, upplevelsen kring hemparty 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 

 

 Vad har du som kund för inställning till hemparty? 
 Positiv 

 Neutral 

 Negativ 

 

 Anser ni att försäljning genom hemparty ger produkten mervärde? 
 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

 Vad är det som gör hempartyn unikt? Fler svar kan anges 

 Det finns inget som gör det unikt 

 Personlig försäljning, rådgivning från säljaren 

 Social gemenskap 

 Möjlighet att handla i en trivsam miljö 

 Smakråd från vänner som deltar i hempartyt 

 Att kunna ta, känna och prova produkterna före köp 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 

 

 Hur viktigt tycker du följande är vid hempartyn? 
 

 Onödigt Inte 

särskilt 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Viktigt Mycket 

viktigt 

Personlig försäljning, 

rådgivning från säjaren 

     

Social gemenskap      

Smakråd från vännerna som 

deltar i hempartyt 

     

Att handla i en trivsam miljö      

Att kunna ta, känna och prova 

produkterna innan köp 

     

 

 Vilka nackdelar kan det finnas med hemparty? Fler svar kan anges 

 Jag ser inga nackdelar med hempartyn 

 Få försäljningstillfällen 

 Att man måste anpassa sig till specifika försäljningstillfällen 

 Den sociala gemenskapen minskar fokusen på köptillfället 

 Att man känner köptvång, det vill säga att man måste beställa något 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 
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 Hur ofta handlar du kläder från Cattis Design? 

 1 – 2 gånger per år 

 3 – 4 gånger per år 

 4 – 5 gånger per år 

 Mer än 5 gånger per år 

 

 Anser du att de försäljningstillfällen Cattis Design har är tillräckliga för dina 

köpbehov? 

 Ja 

 Nej 

 

 Genom vilken försäljningskanal vill du helst handla produkter från Cattis 

Design? 

 Butik 

 Nätbutik 

 Hemparty 

 

 Skulle en nätbutik kunna vara en alternativ försäljningskanal för Cattis Design? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

 Har du tillgång till internet? 

 Ja 

 Nej 

 

 Anser du dig vara en van internetanvändare? 

 Ja 

 Nej 

 

 Vad har du för inställning till att handla kläder på internet? 

 Positiv 

 Neutral 

 Negativ 

 

 Har du handlat kläder genom en nätbutik tidigare? 

 Ja 

 Nej 

 

 Vill du handla kläder i en nätbutik hos Cattis Design? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
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Beroende på hur respondenten besvarade ovanstående fråga får de olika följdfrågor. Om 

respondenten svarade ja fick denne följande frågor: 

 

 Vad är orsaken till att du skulle vilja handla kläder hos Cattis Design i en 

nätbutik? Fler svar kan anges 

 Sparar tid 

 Tillgänglighet 

 Bekvämlighet 

 Kräver ingen social interaktion 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 

 

 Vad värdesätter du med en nätbutik? 

 

 

 

Onödigt Inte 

särskilt 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Viktigt Mycket 

viktigt 

Användarvänlig hemsida      

Tydlig och bra information 

om produkter och villkor 

     

Säkra betalningsmetoder      

Bekvämlighet, beställning kan 

göras hemifrån 

     

 

Om respondenten svarade nej fick den följande fråga: 

 

 Vad eller vilka anledningar gör att du inte vill handla via en eventuell nätbutik? 

Fler svar kan anges 

 Svårt att veta om produkten passar 

 Inte tillförlitligt att handla på distans 

 Vill kunna se produkten före köp 

 Är inte intresserad av att handla genom en nätbutik 

 Vill inte minsta upplevelsen som ges vid hemparty 

 Man får inte den sociala interaktionen som fås vid hemparty 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 

 

Om respondenten svarade vet inte fick den följande fråga: 

 

 Vad eller vilka anledningar för att du känner dig osäker inför att handal via en 

eventuell nätbutik? Fler svar kan anges 

 Svårt att veta om produkten passar 

 Inte tillförlitligt att handla på distans 

 Vill kunna se produkten före köp 

 Är inte intresserad av att handla genom en nätbutik 

 Vill inte minsta upplevelsen som ges vid hemparty 

 Man får inte den sociala interaktionen som fås vid hemparty 

 Annat: Möjligt att formulera eget svar 
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Bilaga 4: Diagram från internetenkäten  

 

 
 

 
 

  

2%

2%

9%

2%

7%

2%

2%

4%

2%

11%

16%

24%

2%

9%

6%

Varberg

Skellefteå

Partille

Onsala

Mölndal

Mark

Lilla edet

Lerum

Kungälv

Kungsbacka

Härryda

Göteborg

Borås

Bollebygd

Ale

Vilken kommun bor du i?

15%

48%

31%

6%

Över 50 år

41 - 50 år

31 - 40 år

21 - 30 år

Under 21 år
Ålder

11%

78%

78%

2%

Jag bor ensam

Make/sambo

Barn

Föräldrar

Syskon

Annan person

Vem eller vilka person ingår i ditt hushåll?
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Nedan redovisas diagrammen över frågan ”Vad värdesätter du med en nätbutik?” som tagits 

bort eftersom den kan upplevas som ledande. 

 

 

69%

24%

2%

2%

3%

Heltidsarbete

Deltidsarbete

Studerade

Föräldraledig

Pensionerad

Arbetslös
Sysselsättning

11%

2%

4%

26%

57%

Mer än 6 gånger

5 - 6 gånger

4 - 5 gånger

3 - 4 gånger

1 - 2 gånger

Hur många gånger har du varit på ett hemparty med Cattis 

Design?

2%

13%

85%

Mer än 5 gånger per år

4 - 5 gånger per år

3 - 4 gånger per år

1 - 2 gånger per år

Hur ofta handlar du kläder från Cattis Design?

4%

24%

72%

Onödigt

Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Hur viktigt är en användarvänlig hemsida i en nätbutik?
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16%

84%

Onödigt

Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Hur viktigt är det med tydlig och bra information om 

produkterna och villkor i en nätbutik?

12%

88%

Onödigt

Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Hur viktigt är det med säkra betalningsmetoder i en nätbutik?

8%

28%

64%

Onödigt

Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Hur viktigt är det att det är bekvämligt och

möjligheten att kunna göra en beställningen hemifrån?  


