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Sammanfattning 

Marknadsföring är ett extremt brett begrepp och antalet metoder som finns att marknadsföra 

sitt företag är enorma. I dagens samhälle utsätts vi för tusentals marknadsföringsbudskap och 

de flesta sorterar vi bort automatiskt. Därför är det viktigt att kunna marknadsföra sig på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Det finns ingen marknadsföringsmetod som är bäst för alla företag, 

utan varje företag måste undersöka och prova vilken metod som passar för just det dem. En 

form av marknadsföring som är effektiv kostnadsmässigt är nätverksmarknadsföring, där det 

handlar om att människor blir återförsäljare för företaget och marknadsför företagets 

produkter samt rekryterar nya återförsäljare. Företaget betalar ut ersättning till varje 

återförsäljare baserat på vad återförsäljaren åstadkommer i försäljning i sitt nätverk, och 

därmed betalar företaget för sin marknadsföring efter att produkten har blivit såld, vilket 

betyder att ingen onödig kostnad för marknadsföring existerar.  

Eftersom denna form av försäljning inte sker i butik utan går direkt från företag till 

slutkonsument via en eventuell återförsäljare handlar det om direkthandel. I denna 

enkätundersökning är syftet att ta reda på om människor är intresserade att vara dessa 

återförsäljare och hjälpa företag att marknadsföra produkter genom direkthandelsmetoden 

home party. I denna undersökning framkom det att många har varit på home party som kund 

och även har handlat, vilket ser bra ut för nätverksföretag. Men att själv vara återförsäljare 

verkar inte vara intressant, vilket är ett problem för dessa företag. Varför intresset att själv 

vara återförsäljare var så lågt framkommer inte i denna undersökning, och därför krävs det 

mer forskning inom ämnet. Dock kan formen av ersättning ha en betydelse, eftersom 

ersättningen i denna bransch är på provision och en stor del av deltagarna i denna 

undersökning framhävde att de önskar en fast normal månadslön. 

 

 



 

 

Abstract 

Marketing is an extremely broad concept and the number of methods available to promote 

their businesses are enormous. In today's society we are exposed to thousands of marketing 

messages and most of the sort we automatically deleted. It is therefore important to be able to 

market themselves in the most efficient manner possible. There is no marketing method is 

best for all businesses, but every company has to investigate and try the method that suits the 

them. A form of marketing that is cost-effective is network marketing, where it is about 

people becoming distributors for the company and markets its products and recruiting new 

distributors. The company pays compensation to each distributor based on what the dealer 

achieves in sales in its network, and thus the company pays for its advertising after the 

product has been sold, which means that no unnecessary cost to marketing exist. 

Since this form of selling is not in store but go directly from the company to end users 

through any retailer, it is about direct selling. In this survey the aim is to find out if people are 

interested to be these retailers and help companies market products through direct selling 

home party method. This study revealed that many have been at home party like customer and 

also have bought anything, and that look good for networking companies. But actually being 

distributor do not seem to be interesting, which is a problem for these companies. Why the 

interest in itself be a distributor was so low in the future will not be in this study, and 

therefore requires more research on the subject. However, the form of compensation be 

significant, since the pricing in this industry is on a commission and a majority of the 

participants in this study emphasized their commitment to a fixed normal monthly salary. 
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Inledning 

I dagens företagsvärld hörs budskapet om hur viktig marknadsföringen är för att överleva 

mot konkurrenterna, inom högskolan är marknadsföringen en central del inom ekonomin och 

litteraturen om marknadsföring är enorm. Trots detta finns det företag inom en bransch som 

lägger väldigt små resurser på just marknadsföring och ändå överlever. Den bransch jag 

talar om är företag inom nätverksföretag. Tv-reklam är en form av marknadsföring, frågan är 

bara om det är lönsamt att betala denna tv-reklam eller är det att kasta pengarna i sjön? 

Eftersom Viasat har valt att börja marknadsföra sig med reklamfria tv-kanaler så borde det 

finnas en negativ åsikt om tv-reklam hos dagens tv-tittare, och om så är fallet kan det vara av 

stor betydelse att marknadsföra sig på annat sätt än via tv-reklam. De företag som lägger små 

resurser på marknadsföring och ändå överlever använder sig av nätverksmarknadsföring, 

som betyder att företagets nöjda kunder fungerar som budskapsspridare eller 

marknadsföringskanal. Med andra ord betalar de ut pengar till dem som bidrar till att 

företaget ökar sin omsättning.  

 

Problembakgrund 

Ekonomin har genomgått stora förändringar sedan mitten på 1900-talet. För 60 år sedan 

tillverkade företag varor och utförde tjänster där marknadens behov kändes omättliga. 

Ekonomin blev bättre i hushållen och människorna började konsumera i större mängder. I takt 

med att konsumtionen ökade så började människan även ställa krav på dem produkter de 

skulle inhandla. En bil räckte inte att den fungerade som en bil längre, den skulle ha en högre 

säkerhet, vara i en speciell storlek och kunna transportera större godsmängder. I slutet av 

1900-talet började nya ekonomier växa fram i t.ex. Kina, Sydkorea och Indien. Företag i 

framförallt Nordamerika och Europa flyttade sin tillverkning till dessa länder av anledning att 

tillverkningen var betydligt billigare, för att sedan transportera varorna på stora 

containerfartyg tillbaka till Nordamerika och Europa där varorna sedan konsumerades. Sedan 

hände det, vi blev digitaliserade. Teknologin gjorde stora framsteg och Internet vävde oss 

samman. Produkter som mobiltelefon, dator och bredband skapade nya beteenden vilket ledde 

till nya utmaningar för företagen. Den digitala revolutionen har lett till att konsumenterna har 

fått en större makt genom att de t.ex. kan göra jämförelser och skaffa sig mer kunskap. Nu 

kan även det lilla företaget konkurrera med de stora på den globala marknaden, med t.ex. de 

nya marknadsföringskanalerna Internet, mobiltelefoni och tv-kanaler. Det blev nu lätt att 
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kunna skapa en tvåvägskommunikation med kunderna. Kommunikationen inom ett företag 

har blivit betydligt effektivare. Med hjälp av GPS kan vi idag se var transporten befinner sig, 

även ett paket kan vi spåra tack vare att de skannas där de passerar.  Tack vare Internet kan 

företag välja att ha ett e-handelsföretag istället för en fysisk butik. Ett annat exempel är att 

film och musik inte längre behöver läggas på en cd eller dvd innan den når konsumenten. 

Även privatpersoner har börjat handla med varandra på ett smidigt sätt. (Marknadsföring nu 

och då, 2012) 

Även marknadsföringen har utvecklats i takt med ekonomins utveckling. På mitten av 1900-

talet behövdes knappt någon marknadsföring. Men sedan började företag att växa och nya 

kom på marknaden som började bearbeta olika marknadssegment, och andelen pengar som 

lades på marknadsföring blev bara större och större. I slutet av 1900-talet var konkurrensen så 

hård att företag började ”kriga” om kunderna, marknadsföring och försäljning var ”big 

business”. Det finns olika koncept som företag kan använda sig av i sin marknadsföring och 

som har förändrats med tiden. Det äldsta konceptet är produktionskonceptet, vilket betyder att 

företaget massproducerar, och syftet är att sänka omkostnader för att kunna vara billigast på 

marknaden. Vid produktkonceptet satsar företaget på kvalité istället för kvantitet. 

Marknadsföringskonceptet handlar om att företaget undersöker vad konsumenterna vill ha 

innan tillverkningen. Ett utvecklat koncept från marknadsföringskonceptet är kundkonceptet, 

vilket betyder att företaget lyssnar på konsumenterna men nu på individnivå. Eftersom 

konkurrensen har blivit så hård på marknaden vill företag idag bygga en stark lojalitet med 

kunden för att få kunden att stanna så länge som möjligt. Ett annat koncept företag kan 

använda sig av eller blanda tillsammans med ett annat koncept är det samhällssociala 

marknadsföringskonceptet. Detta handlar om att företaget lägger fokus på t.ex. miljön med att 

inte använda farliga kemikalier och begränsade råvaror, samt undvika onödiga transporter. 

Företaget vill även få ut denna information till konsumenterna och på så sätt locka till sig 

kunder. (Marknadsföring nu och då, 2012) 

Varje dag utsätts vi för upp emot 20 000 marknadsföringsbudskap, en stor del av dessa 

sorterar vi bort automatiskt och resten tar vi till oss (Jedbratt & Lindgren, 2006). Hur stor del 

av dessa budskap som leder till köp, som är företagens tanke med marknadsföringen, finns 

inga siffror på men företagen betalar en viss summa pengar ändå beroende på vilken kanal de 

har valt att använda. Gunnar Gidefeldt och Carl Hemmingsson (2008) på TV4 förklarar att 

priset på tv-reklam i TV4 beror på flera faktorer, dels hur många förväntade tittare som 

kommer se reklamen och när reklamen sänds under året samt klockslag. De tar exemplet att 
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en reklam på 30 sekunder lördag kväll klockan 20.45, när det blir paus i programmet 

Körslaget, kostar ca 164 000 kronor. Då är frågan; hur stor del av dem som ser på Körslaget 

väljer att titta på reklamen, och hur stor del väljer att byta till en annan kanal eller lämna tv-

tittandet? Och hur stor del av de som ser reklamen uppmärksammar den och lägger den på 

minnet?  

De köp av produkter som sker idag är oftast i butik, men det finns även flera former av handel 

utan butik som exempelvis via postorder, Internet, telefon och hemförsäljning (Wikström & 

bergström, 2003). Detta är direkthandel och formen hemförsäljning startade i slutet på 1800-

talet i USA och kom till Sverige år 1912 när företaget Lux AB började sälja dammsugare via 

denna form av försäljning. Utvecklingen för branschen var god på 1950-talet och år 2006 

omsatte den 2,5 miljarder kronor (Gummesson, 2007). Direkthandel bygger på personliga 

kontakter mellan säljare och kund. De företag som använder sig av direkthandel kan ha 

anställda säljare, eller som nätverksföretagens koncept som är att rekrytera till sig oberoende 

återförsäljare. Detta liknar ett franchisekoncept som gör det möjligt för varje individ att själv 

bestämma över sin tid, individen fungerar som en egen företagare med ett färdigt 

affärskoncept och färdiga produkter (Direkthandelns förening, 2002c). Home party är en form 

av direkthandel där grupper av människor blir inbjudna av en säljare som vill demonstrera 

någon form av produkt, där både kunder och säljare förs in i en social dimension i 

säljprocessen (Direkthandelns förening, 2002e). 

Forskningsfråga 

Hur intresserade är människorna i dagens samhälle att jobba med direkthandel med metoden 

home party och där tala gott om företags produkter, och på så sätt ge företag en billig och 

effektiv marknadsföring? Det är även av intresse att undersöka vilken erfarenhet människor 

har av home party, både som kund och återförsäljare, samt om de har koll på skillnaden 

mellan nätverksföretag och pyramidspel. Deras erfarenhet ska även ge svar på om deras 

vänskapsrelationer har förändrats eller inte.  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om människor i samhället är intresserade att 

fungera som levande marknadsföringskanaler genom att jobba med direkthandelsmetoden 

home party, och på så sätt hjälpa företag till en ökad försäljning. Undersökningen ska även ge 

svar på vilken erfarenhet människor har av home party, samt vilka eventuella könsskillnader 

det finns.  
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Avgränsningar 

Direkthandel används av såväl nätverksföretag som företag med anställda säljare, men 

eftersom denna undersökning fokuserar på nätverksmarknadsföring har jag valt att lägga mer 

fokus på direkthandel av nätverksföretag. Inom direkthandeln finns flera olika metoder, som 

t.ex. telefonförsäljning, dörrknackning och home party. Jag har valt att fokusera på home 

party i denna undersökning.  
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Metod 
Detta kapitel presenterar hur undersökningen har genomförts, samt de tekniker som har 

använts. Här ska läsaren få en förståelse om tillvägagångssätten för att få undersökningens 

forskningsfråga besvarad. I just denna undersökning är det vanliga människor som är 

undersökningsenheten.  

Metodförståelse  

I en kvantitativ studie är syftet att få fram information som är generaliserbar. En mindre grupp 

människor kan delta i enkätundersökningar och resultatet kan sedan användas för att säga 

någonting om en större population. Fördelarna med kvantitativa studier är att enkäter kan 

skickas ut till en stor del av befolkningen, vilket gör kvantitativa studier är mindre tids- och 

resurskrävande än kvalitativa studier. Nackdelarna är att de personer som gör undersökningen 

inte kan med säkerhet veta vem som svarar på enkäten, även risken för missförstånd är större, 

samt att svaren inte är lika djupa och ingående som vid en kvalitativ undersökning (Eliasson, 

2006). När syftet med undersökningen är att beskriva omfattningen om ett fenomen ska 

undersökningen gå på bredden med många enheter, vilket gör undersökningen extensiv 

(Jacobsen, 2007).   

Enkätfrågorna i en kvantitativ studie formuleras med slutna frågor och fasta svarsalternativ, 

vilket gör att undersökningen ser likadan ut för alla deltagare och undersökningen blir därmed 

strukturerad (Jacobsen, 2007). Ofta görs ett urval i populationen när frågorna ska skickas ut, 

detta kan göras på olika sätt. Ett sätt är OSU (Obundet Slumpmässigt Urval) där har alla i 

urvalsramen lika stor chans att komma med. Ett annat sätt urval kan göras är med hjälp av 

stratifierat urval, då delas populationen in i grupper och därefter väljs personer slumpmässigt 

ur dessa grupper. Klusterurval är ytterligare ett sätt att välja ut personer till undersökningen. 

Även där delas populationen in i grupper men bara en grupp används som urvalsram till 

undersökningen. När frågeformuläret är ifyllt av deltagarna ska det analyseras, det görs i 

datorprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Science) version 19 (Eliasson, 2006).  

Reliabilitet och validitet 

För att säkerhetsställa att materialet är sanningsenligt är det viktigt att frågorna har hög 

validitet och reliabilitet. Validitet betyder att det som skall mätas också mäts. Exempelvis vill 

personen undersöka längd kan den inte använda en våg. Reliabilitet betyder att samma svar 

skall fås på samma fråga vid samma omständigheter vid två olika tillfällen. (Eliasson, 2006) 
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Etik 

För att följa de etiska principerna måste informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet iakttas. Informationskravet uppfylls om varje 

deltagare får syftet med undersökningen presenterad medan samtyckeskravet betyder att varje 

deltagare själv bestämmer om hen vill delta eller inte samt att hen kan avbryta deltagandet 

efter att enkäten har börjat att besvaras. Konfidentialitetskravet uppfylls om endast deltagaren 

och forskningspersonen, och ingen annan, vet vad personen har svarat på enkäten. 

Nyttjandekravet handlar om att försäkra deltagarna att resultatet från undersökningen endast 

kommer att användas i denna undersökning och inte ges till någon framtida undersökning. 

(Patel & Davidson, 2011)  

Tillvägagångssätt 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka om människor i dagens samhälle är 

intresserade att jobba med direkthandelsformen home party så har ett obundet slumpmässigt 

urval gjorts från populationen, som egentligen är Sveriges befolkning över 18 år. Med andra 

ord är önskan att beskriva omfattningen i ett större geografiskt läge med en enkät som ser 

likadan ut till alla deltagare, och detta gör att undersökningens studiedesign är strukturerad 

och extensiv. Enkätfrågorna som ingick i denna enkätundersökning utformades på egen hand 

med en tanke att alla frågor skulle hålla sig till ämnet, förutom de två inledande frågorna som 

besvarade kön och ålder. Svarsalternativen konstruerades med en tanke på vad deltagarna 

skulle kunna svara och ledde till att många frågor fick svarsalternativen ja och nej.  

Antalet personer som deltog i denna undersökning var totalt 48 stycken, med lika många män 

som kvinnor. Dessa personer kontaktades via facebook, hotmail och vid ett café i Värmland. 

Det började med att en fråga skrevs som ett inlägg på facebook om det var någon som skulle 

kunna tänka sig att ställa upp att besvara en enkät om home party till mitt examensarbete. På 

så sätt var det ingen som fick enkäten direkt, utan endast de som valde att ställa upp fick den 

skickad elektroniskt. Det var 259 stycken personer som hade möjlighet att se min fråga och 

därmed delta, och det var endast 5 stycken som valde att göra det. Därefter besöktes ett café i 

Värmland för att fråga om kunderna kunde ställa upp på att besvara enkäten, och här fanns ett 

större intresse att delta eftersom 16 av de 18 tillfrågade valde att besvara enkäten. När dessa 

21 personer var för få deltagande för undersökningen skickades enkäten ut personligen till sju 

stycken hotmail-kontakter och 40 facebook-kontakter. Antalet besvarade enkäter var fyra 

respektive 23. På detta sätt blev det totala deltagarantalet 48 stycken. På grund av saknaden av 
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dataprogrammet SPSS så analyserades enkäterna manuellt som resulterade i ett resultat och 

analys.  

Undersökningens validitet anses vara hög eftersom enkätfrågorna har formulerats efter 

undersökningens syfte och frågeställningar, men reliabiliteten kan dock kritiseras av 

anledning att deltagarantalet var så lågt vilket gör att resultatet kan vara annorlunda om 

undersökningen skulle göras ytterligare en gång med andra deltagare. Även att större delen av 

deltagarna var vänner och bekanta kan ha en betydelse för reliabiliteten.  

Bortfallsanalys 

Anledningen till att skillnaden var så stor på de olika insamlingsmetoderna tror jag beror på 

lathet och förmågan att inte kunna säga nej. När jag skrev inlägget på Facebook om att jag 

sökte deltagare till min enkätundersökning så räckte det med att ignorera inlägget för att 

slippa delta utan att få dåligt samvete, men när jag stod där på cafeterian eller skickade ut 

enkäten till varje individ så tror jag många kände att det är klart att de kan ägna två minuter 

till att fylla i en enkät.  
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Teoretisk referensram 
Detta kapitel ska ge en förståelse om det valda ämnet, vilket krävs för att kunna besvara 

frågeställningen. Den teoretiska referensramen används sedan för att kunna analysera 

resultatet från undersökningen. De två stora områdena handlar om kommunikation med fokus 

på mun till mun-marknadsföring, samt direkthandel. Nätverksföretag är en form av 

direkthandel och eftersom marknadsföringen för dessa företag är mitt centrala ämne så 

kommer det i början av detta kapitel. Kommunikationen beskrivs för att det är ett måste vid 

all form av marknadsföring. Slutet av detta kapitel handlar om nya kommunikationskanaler 

som Facebook och företagsblogg, detta är inget som undersöks i denna undersökning utan 

mer ska ge förståelse att metoden för kommunikation förnyas med tiden.  

Nätverkföretagande 

Ett nätverksföretag använder privatpersoner som sin marknadsföringskanal, men som i denna 

bransch heter distributörer eller återförsäljare. Distributörerna köper produkter från 

nätverksföretaget för eget bruk och för försäljning till människor i omgivningen. De 

rekryterar även nya distributörer som de stödjer och tränar för att de ska lyckas så bra som 

möjligt. I gengäld får de provision från nätverksföretaget beräknat på vad sitt nätverk 

omsätter, detta ger en extra inkomst utöver den egna försäljningen. (Direkthandelns förening, 

2002a)    

Fördelar ur ett företagsperspektiv 

Det positiva med denna form av marknadsföring är att företaget inte behöver betala för sin 

marknadsföring förrän efter produkten är såld, och betalar då till den person som ligger 

bakom att produkten blev såld (Marcelind, 2010). En annan fördel är att försäljningen sker 

med direkthandel, från företaget till eventuellt återförsäljaren till slutkonsument, d.v.s. utan 

onödiga mellanhänder. Detta leder till att företaget kan pressa ner priserna och bli mer 

konkurrenskraftiga på marknaden (Direkthandelns förening, 2002b). Eftersom verksamheten 

bygger på personliga kontakter är kommunikationen en dialog, d.v.s. en 

tvåvägskommunikation, som är en klar fördel för företag vid skapandet av starka 

kundrelationer (Ballantyne, 2004). 

Nackdelar ur ett företagsperspektiv 

Det är ofta som nätverksföretag förknippas med pyramidspel vilket är olagligt och ses 

negativt hos människor, därmed ger det svårigheter för nätverksföretaget att expandera som 

de önskar och egentligen har möjlighet till. (Direkthandelns förening, 2002a) 
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Pyramidspel går ut på att värva två nya deltagare som betalar in sin insats. Denna insats delas 

lika med den person som värva de nya deltagarna och den person som sitter högst upp i 

pyramiden. När personen i toppen har uppnått till sin vinst lämnar han pyramiden för att 

personen under honom ska hamna i toppen och få sin vinst. En tanke som slår alla som blir 

presenterade detta är att; någon gång kommer även jag att nå toppen och få en stor summa 

pengar. Men det finns en stor risk att pyramiden har kollapsat innan individen når toppen. 

Pyramidspel bygger på ett litet antal vinnare på ett stort antal förlorare, och endast de som 

startade pyramiden eller gick med tidigt kommer att göra en vinst. Därmed är pyramidspel 

bedrägeri och olagligt (Direkthandelns förening, 2002a). Harris (2004) ger en liknande 

beskrivning av pyramidspel och poängterar att pyramidspel enbart handlar om pengar och inte 

berör någon form av handel. Detta leder till att nätverksmarknadsföring ibland förknippas 

med pyramidspel, eftersom även nätverksmarknadsföringens tanke är att återförsäljarna ska 

hitta nya återförsäljare och på så sätt bilda sitt eget nätverk (Wikström & Bergström, 2003). 

Fördelar ur ett individuellt perspektiv 

Utöver möjligheten till en inkomst har varje individ en frihet att själv avgöra när och hur 

mycket tid som ska läggas ner för att uppnå de mål som individen har satt (Direkthandelns 

förening, 2002a). Som distributör, eller återförsäljare, för ett nätverksföretag kan även leda till 

skapandet av betydelsefulla vänskapsrelationer (Pratt & Rosa, 2003). Blumenthal (2007) 

menar att det inte är den lättaste vägen mot rikedom att vara återförsäljare och arbeta med 

hemförsäljning, men att det är ett bra alternativ att tjäna lite extra pengar under semestern 

eller vid annat tillfälle när hushållet behöver en extra inkomst när tiden att göra det är så 

flexibel som den är.  

Nackdelar ur ett individuellt perspektiv 

Vid början av ett nätverksföretagande används ofta människor i återförsäljarens sociala 

kontaktnät eftersom det är lättare att prata med bekanta människor än med främmande 

människor, på så vis ökar chansen till försäljning (Kiyosaki, 2001). Men Pratt (2000) menar 

att det kan vara känsligt att skaffa kunder från befintliga kontakter i rädsla att denne tar 

avstånd i vänskapen på grund av att återförsäljaren har försökt att tjäna pengar på sin vän. 

Price och Arnould (1999) definierar vänskap som en relation där det inte finns några 

baktankar och ingen av individerna har någon ekonomisk vinning av vänskapen, medan vid 

en affärsrelation finns baktankar från minst en av individerna. Koehn (2001) menar att det kan 

uppstå ett grupptryck hos kunden att handla vid ett home party av anledning att inte göra 
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säljaren besviken, och väljer då att handla för att inte riskera att försämra den aktuella 

relationen, trots att produkten inte tilltalar.  

 

Direkthandel 

Direkthandel är en verksamhet som bygger på personliga kontakter genom att säljaren 

besöker kunden i kundens hem, ringer till kunden eller bjuder in personer till hempartyn, och 

inte att försäljningen sker i butik. Företag som använder sig av direkthandel kan ha anställda 

säljare, eller som nätverksföretagens koncept som är att knyta till sig oberoende återförsäljare. 

Detta liknar ett franchisekoncept som gör det möjligt för varje individ att själv bestämma över 

sin tid, individen fungerar som en egen företagare med ett färdigt affärskoncept och färdiga 

produkter. (Direkthandelns förening, 2002c)  

Försäljningsformen har sitt ursprung i USA och bedrivs idag över hela världen med en 

omsättning på 800 miljarder kronor bland de företag som är medlemmar i sina länders 

branschorganisationer. WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) har gjort 

beräkningen att ca 40 miljoner människor jobbar med direktförsäljning bland 700 

medlemsföretag. I Sverige omsätter direkthandeln drygt 1,5 miljarder kronor varje år och ca 

120 000 människor sysslar med denna verksamhet i olika grad. Den svenska 

branschorganisationen heter Direkthandelns förening och jobbar med etiska regler som 

bevakar medlemsföretagen och skyddar konsumenten. (Direkthandelns förening, 2002d)  

Dörrförsäljning 

Direkthandelns äldsta form av försäljning är dörrförsäljning som är positivt för kunden 

eftersom den kan utforska produkten med sina sinnen i sin egen takt, kunden känner sig även 

trygg i sitt hem (Direkthandelns förening, 2002e). Vid ett möte mellan säljare och kund så 

ökar chansen till köp om säljaren lyckas skapa en upplevelse hos kunden med produkten 

(Gummesson & Ohlsson, 2007).  

Telefonförsäljning 

I Sverige räknas telefonförsäljning som en försäljningsmetod av direkthandel, men är 

egentligen en distansförsäljning. Företagen som använder sig av telefonförsäljning kan likväl 

vara medlem i SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) som i Direkthandelns 

förening. Denna form av direkthandel är praktisk och enkel för kunden att handla produkter, 

men är inställningen till telefonförsäljare negativ kan varje person ansluta sig till NIX-Telefon 
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som gör att dessa företag inte har rätt att ringa till den aktuella kunden. (Direkthandelns 

förening, 2002e) 

Home party 

Home party är en form av direkthandel där grupper av människor blir inbjudna av en säljare 

som vill demonstrera någon form av produkt, där både kunder och säljare förs in i en social 

dimension i säljprocessen. Dock finns det en risk att ett grupptryck uppstår i den sociala 

dimensionen vilket gör att kunderna känner sig mer eller mindre tvingade att handla något, 

om säljaren endast tänker på försäljning så är detta något som den kan utnyttja. 

(Direkthandelns förening, 2002e) 

 

Kommunikation 

Kommunikation brukar definieras på två olika sätt beroende på syfte och mål. De två 

definitionerna är en överföring av meddelande från sändare till mottagare, samt att det 

beskrivs som en social samvaro med hjälp av meddelanden. Kommunikationen kan ske i olika 

former, och exempel på sådana former är tal, skrift, bild, ickeverbalt språk, film och musik. 

(Falkheimer, 2001) 

Kommunikationsprocessen 

Som det beskrivs under rubriken ”fördelar ur ett företagsperspektiv” bygger denna 

verksamhet på personliga kontakter, och denna kommunikation förklaras som en process. 

Denna kommunikationsprocess börjar med att en sändare förmedlar ett budskap till en 

mottagare, och eftersom mottagaren får detta presenterat direkt till sig från sändaren ger 

mottagaren en respons och har därmed bildat en dialog, eller med andra ord en 

tvåvägskommunikation. (Jarlbro, 2004) 

Mun till mun marknadsföring  

Denna form av marknadsföring kan beskrivas med att människor kommunicerar på något sätt 

direkt med varandra om en produkt. Det behöver inte vara en muntlig konversation, utan kan 

vara genom brev, Internet och kroppsspråk. Vid denna form av marknadsföring måste 

budskapet föras direkt mellan två eller flera människor där alla koncentrerar och engagerar sig 

i diskussionen. Skillnaden mot traditionell marknadsföring är att vid den traditionella betalar 

företagen stora summor pengar för ett visst medieutrymme, medan vid mun till mun-
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marknadsföring så beror det helt och hållet på individen att föra informationen vidare till 

någon annan. (Harris, 1999)  

Framgången av mun till mun-marknadsföring 

Enligt Parry (2007) så är metoden mun till mun-marknadsföring en traditionell form av 

marknadsföring som fler och fler företag använder sig av, och enligt Rosen (2002) så beror 

framgången på de fyra faktorerna; typ av produkt, målgrupp, relationen mellan kunderna och 

existerande strategier inom branschen.  

Typ av produkt 

Önskan är att skapa en positiv diskussion om en produkt, och för att öka chanserna till detta 

måste marknadsföraren skapa nyheter kring produkten. Chanserna ökar också om produkten 

är ny på marknaden eller om det är en produkt som har funnits på marknaden men som nu har 

utvecklats med nya egenskaper. En annan faktor som ökar chanserna är att produkten klassas 

som högengagemangsprodukter. (Rosen, 2002) 

Målgrupp 

För att företaget ska lyckas väl med sin mun till mun-marknadsföring måste de kartlägga sin 

målgrupp. Det är sedan viktigt att personerna i målgruppen är sådana personer som har lätt för 

att prata och är intresserade av att prata om produkter, eftersom alla människor inte är det. 

(Rosen, 2002) 

Relationen mellan kunderna 

Sannolikheten att en individ pratar om ett företags produkter är mycket större om individen 

känner de personer som han/hon kommunicerar med. Om kunderna skulle ha en sådan 

relation till varandra är det viktigt att företaget ger sina kunder en god service och erbjuder 

produkter av hög kvalité. (Rosen, 2002) 

Existerande strategier 

Det är viktigt vilka strategier företaget väljer att använda eftersom dessa påverkar mun till 

mun-marknadsföringen. Företaget bör rikta sin marknadsföring mot dem som kan påverka de 

som fattar beslut, t.ex. om företaget väljer att sälja sina produkter till andra företag. (Rosen, 

2002) 
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Sökandet efter information  

När en person känner osäkerhet kring en produkt vänder den sig till någon med erfarenhet om 

produkten för att reducera risker, kostnader och osäkerhet. Det ger bäst effekt om personerna 

känner och kan lita på varandra, med andra ord att de är i samma bekantskapskrets. De 

personer som sitter på denna erfarenhet och som andra människor vänder sig till för att få 

information om en produkt kallas för opinionsledare. Om företag lyckas hitta dessa 

opinionsledare kan de erhålla konkurrensfördel. (Rosen, 2002)  

Vad som motiverar människor att prata om produkter 

Generellt sett så delar inte människor med sig av sina erfarenheter om en produkt om det inte 

ger dem någon form av tillfredsställelse. Olika sätt som kan ge denna tillfredsställelse är 

produktengagemang, självbekräftelse, hjälpsamhet, intresse för budskapet och förmedla 

missnöje. (Engel, blackwell & Miniard, 1995) 

Produktengagemang 

Att starta en konversation om en produkt kan ge viss grad av tillfredsställelse, som sedan ökar 

om personen eller personerna man konverserar med går och köper produkten och är nöjd med 

sitt köp (Engel, blackwell & Miniard, 1995). Dahlén och Lange (2003) skriver att 

marknadsföraren bör utnyttja konsumentens produktengagemang för att öka 

informationsspridningen. Det kan göras via det beprövade sättet att göra berättandet till en del 

av produkten. Ett annat sätt är att göra kunden till pionjär av produkten, vilket betyder att 

denna kund får testa produkten direkt den släpps på marknaden.  

Självbekräftelse 

Självbekräftelse handlar om att individen förmedlar sin egen positiva åsikt om ett ställe eller 

en produkt, som t.ex. att man har precis köpt och provat världens godaste choklad (Engel, 

blackwell & Miniard, 1995). Dahlén och Lange (2003) skriver att syftet med detta är att 

målgruppen ska få uppfattningen att de får veta detta före andra människor.  

Hjälpsamhet 

Många människor känner tillfredsställelse när de får hjälpa människor i sin närhet att ta rätt 

beslut, som t.ex. vänner och familj. Det kan vara både positiv och negativ information om en 

produkt eller ett företag. (Engel, blackwell & Miniard, 1995) 
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Intresse för budskapet 

Vissa människor har ett intresse att prata om lika säljföreteelser, och en del får 

tillfredsställelse av att skoja om reklambudskap (Engel, blackwell & Miniard, 1995). Dahlén 

och Lange (2003) menar att det krävs att reklamen förses med ett budskap som skapar en 

diskussion för att bilda ett budskapsengagemang. Budskapet ska vara oväntat och sticka ut 

från mängden, det blir ett så kallat chockbudskap.  

Förmedla missnöje 

Som nämnts tidigare så används inte mun till mun-marknadsföring inte bara vid positiv 

informationsspridning, människor pratar även om sin negativa erfarenhet av en produkt eller 

ett företag till sin omgivning (Engel, blackwell & Miniard, 1995).  

 

Sociala medier 

Nationalencyklopedins (2009) definition av sociala medier lyder;  ”en kombination av 

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

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

Sociala medier är positivt för enskilda personer och småföretagare eftersom det inte kostar 

något att synas på dessa platser, dock får man lägga ner tid och engagemang, som exempelvis 

är Facebook, Youtube och bloggar. Eftersom det inte kostar något så kan små företag använda 

dessa kraftfulla kommunikationsmedel för att konkurrera på marknaden. (Ström, 2010) 

Företag kan använda sig av sociala medier för att få en bättre uppfattning av kundernas 

köpbeteende, medan marknadsförare kan använda dessa för att sprida information om 

företagsprodukter och service. För kunderna innebär de sociala medierna en möjlighet att 

kunna kommunicera med varandra och sprida positiv och negativ information. (Carlsson, 

2010) 

Det är viktigt att använda dessa sociala medierna på rätt sätt, eftersom det ger ett nytt sätt för 

ett företag att synas, kommunicera och skapa kundrelationer. Det ger en möjlighet att hålla 

löpande kontakt, skapa förtroende och bygga en långsiktig relation med kunden (Carlsson, 

2010). Att använda sig av Facebook och företagsblogg är två olika sätt att kan vara positivt 

för e-handelsföretag eftersom bristen på direktkontakt minskar (Ström, 2010).    
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Facebook 

På Facebook kan vänner umgås genom Internet, det kan förklaras som ett socialt nätverk. Här 

kan användarna göra statusuppdateringar, skicka privata meddelanden till specifika personer, 

dela med sig av bilder, skapa grupper och kommentera andras statusuppdateringar. Trots att 

Facebook är avsett för privata människor så hindras inte företag att bli medlem. Ett företag 

kan antingen skapa en grupp eller en sida. En grupp ger möjligheten att få medlemmar i 

gruppen som man sedan kan kommunicera med. Medan på en sida blir personerna anhängare 

eller fans. Som företag delar man med sig av information, bilder, filmer och länkar på en sida, 

som fansen sedan har möjlighet att ta del av. (Ström, 2010) 

Företagsblogg 

Ordet blogg är en sammanslagning av webb och logg. Att använda sig av en företagsblogg är 

ett utmärkt komplement till en Internetbutik. På denna företagsblogg kan företaget synas ut 

till kunderna i form av sina blogginlägg som kan vara information om företagets och dess 

produkter, samt råd och tips (Frankel, 2007). Carlsson (2010) menar att intresset för ett 

företags produkter kan öka med hjälp av inspirationsbilder, produktfakta och tips på 

användningsområden. Eftersom bloggen har en kommentarfunktion så kan kunden ge 

feedback på det han/hon läser, kommunikationen blir då dubbelriktad vilket gör att företaget 

kan kommunicera på ett mer personligt sätt som tilltalar många kunder (Carlsson, 2010). 

Finns det en rädsla för negativa och oseriösa kommentarer så har företaget möjligheten att 

stänga av kommentarfunktionen på företagsbloggen. Men för att skapa trovärdighet och 

pålitlighet hos kunden mot företaget bör kunderna ha denna möjlighet, eftersom eventuell 

negativ feedback talar om vad företagets svaghet är och som de då kan förbättra (Ström, 

2010).  

Litteraturkritik 

Som bakgrundsfakta och teoretisk referensram har det använts litteratur i form av böcker, 

vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Totalt sett så har 33 källor använts med en 

fördelning på 17 böcker, åtta vetenskapliga artiklar och åtta elektroniska källor. Samtliga 

källor anses vara trovärdiga eftersom det är tryckta böcker inom ämnesområdet och en del 

används som studentlitteratur, artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidsskrifter och inte i 

t.ex. Dagens nyheter, samt att de elektroniska källorna kommer antingen från Direkthandelns 

förening som existerar för denna bransch eller så kändes faktan realistisk och trovärdig. De 

vetenskapliga artiklarna har producerats av både män och kvinnor och publicerats i 
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tidsskrifter som exempelvis Journal of Business Ethics och Journal of marketing, och den 

äldsta var från år 1999.  
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Empiri 
I följande kapitel kommer resultatet från den gjorda undersökningen att presenteras. Den 

presenteras i en ordningen som är enkel för läsaren att följa med i och själv skapa sin egen 

uppfattning.  

Erfarenhet av home party 
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Figur 1. Visar antalet män och kvinnor som har och inte har deltagit på ett home party. 
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Figur 2. Visar antalet män och kvinnor som har och inte har handlat på ett home party. 
 

Samtliga deltagare 

Av de personer som deltog i denna undersökning var det 60 % som har varit på ett home party 

någon gång. En del av dessa personer har valt att handla på ett home party medan vissa inte 

har gjort det, och de som inte har varit på ett home party har självklart inte heller handlat. 

Totalt sett har 46 % av de tillfrågade någon gång handlat på ett home party, och av de 

personer som har varit på ett home party var det 76 % som har handlat. På frågan om deras 

vänskapsrelationer har förändrats av att vara på home party så svarade 23 % att de har fått fler 

vänner och/eller starkare existerande relationer, och på frågan om de skulle gå på ett home 
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party om de blev inbjudna till ett sådant så svarade 69 % att de skulle det, dock påpekade ett 

par deltagare att det beror på vilka sorters produkter återförsäljaren vill visa och sälja.  

Tydliga mönster 

Det visade sig att 88 % av alla deltagande kvinnor, medan bara 33 % av männen, har varit på 

ett home party någon gång. Av dessa 21 kvinnor som har varit på ett home party så har 18 

handlat, vilket ger en procentsats på 86 %. Bland männen så var det fyra stycken som har 

handlat av de åtta som har varit på ett home party, vilket ger en procentsats på 50 %.  

33 % Ja

Nej

 

Figur 3. Fördelning av män som har varit och inte varit på home party  

88 %
Ja

Nej

 

Figur 4. Fördelning av kvinnor som har varit och inte varit på home party 

 

Att eventuellt vara återförsäljare till ett nätverksföretag 

Samtliga deltagare 

Intresset för att själv vara återförsäljare och bjuda in folk till ett home party var väldigt lågt, 

det var 29 % (14/48) av de tillfrågade som har testat att vara återförsäljare och på frågan om 

de skulle kunna tänka sig att vara återförsäljare så svarade endast 21 % (10/48) att de skulle 
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kunna testa det. Av de 14 personerna som har testat att vara återförsäljare så skulle 5 personer 

eventuellt vara återförsäljare igen. En av enkätfrågorna var att ta reda på vilken form av 

inkomst deltagarna önskar, och här ville ingen ha en inkomst enbart på provision, 31 % ville 

ha en blandning av fast lön och provision och hela 69 % ville ha en fast normal månadslön.  

Om de skulle vara återförsäljare till ett nätverksföretag trots att de inte är intresserade av det 

så svarade 75 % (36/48) att de skulle bjuda in vänner och släkt till ett home party, medan  23 

%  (11/48) skulle förutom vänner och släkt även bjuda in människor som personen inte 

känner, och 2 % (1/48) valde att inte svara på den frågan. Av de som svarade att de skulle 

bjuda in vänner och släktingar så var det 32 % (15/47) som svarade att de inte skulle kunna 

tjäna pengar på försäljning till sina vänner och släktingar, medan de resterande skulle kunna 

göra det.   

21 %
Ja

Nej

 

Figur 5. Intresset att själv testa att vara återförsäljare bland samtliga deltagare. 

 

Tydliga mönster 

Av de 14 personer som har testat att vara återförsäljare till ett nätverksföretag så visade det sig 

att 12 av dessa personer var kvinnor. På frågan vilken form av inkomst personen önskar så 

svarade 50 % (12/24) av männen att de önskade en inkomst blandad av fast lön och provision, 

medan bara 13 % (3/24) av kvinnorna önskade samma form av inkomst. De personer som 

svarade att de skulle bjuda in även människor som de inte känner till ett home party så var 80 

% (8/10) män.  
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Kunskapen på skillnaden mellan nätverksföretag och pyramidspel 

En av frågorna i denna enkät formulerades på ett sätt så det skulle låta lite misstänksamt mot 

pyramidspel men som egentligen är nätverksmarknadsföring, och det var faktiskt 69 % 

(33/48) som trodde att det var en laglig verksamhet medan de resterande 31 % (15/48) trodde 

det var ett pyramidspel och därmed olagligt.  
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Analys 
Här kommer likheter och skillnader mellan teoretiska referensramen och resultatet från 

denna undersökning att redovisas. I just denna undersökning kan inte forskningsfrågan 

jämföras med tidigare forskning av anledning att tidigare forskning, om hur intresserade folk 

är att jobba med home party, inte har hittats.  

Jämförelse mellan tidigare fakta och undersökningens resultat 

Pratt och rosa (2003) menar att vänskapsrelationen kan förbättras genom fler vänner och/eller 

starkare relationer genom att vara återförsäljare till ett nätverksföretag. Detta kan stämma bra 

eftersom vänskapsrelationen har förbättrats för 23 % av deltagarna genom att vara kund och 

inte återförsäljare på home party.  

Vid skaffandet av kunder så menar Kiyosaki (2001) att det är lättare att skaffa kunder från det 

sociala kontaktnätet eftersom det är lättare att prata med dessa människor än med människor 

som återförsäljaren inte känner, medan Pratt (2000) menar att det kan vara svårare att skaffa 

dessa kunder av anledning att det kan vara känsligt att tjäna pengar på vänner och andra 

personer som står en nära. Eftersom 98 % av undersökningens deltagare har svarat att de 

skulle bjuda in vänner och släktingar till ett home party om de skulle vara återförsäljare så 

stämmer Kiyosakis teori bättre än Pratts. Men samtidigt svarade 32 % att de inte skulle kunna 

tjäna pengar på sina vänner och därmed stämmer Pratts tidigare gjorda forskning till viss del.   

När deltagarna svarade på frågan om vilka de skulle bjuda hem till ett home party om de 

själva var återförsäljare så svarade 98 % att de skulle bjuda in vänner och släktingar. Med den 

starka siffran kan vi räkna med att de som har varit på ett home party har blivit inbjuden av en 

vän eller släkting. När så många som 76 % av de som har varit på ett home party har valt att 

handla finns det stor risk för att Koehns tidigare forskning stämmer genom att ett grupptryck 

att handla kan uppstå. 

Egen analys baserad på endast denna undersökning 

Att det var så många som 60 % som har varit på ett home party någon gång var inte 

förvånande eftersom branschen har funnits så pass länge och många äldre personer deltog i 

denna undersökning. Att 76 % av dessa personer har handlat på ett home party kan bero på 

både dels, som det står ovan, att kunden känner till grupptryck till att handla för att de andra 

kunderna handlar eller att kunden inte vill göra säljaren besviken, men det kan även bero på 

att produkterna håller hög kvalité till försäljningspriset.  
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Som företagare ser det ljust ut att ha ett nätverksföretag med produkter som riktar sig mot 

kvinnor med tanke på att många kvinnor har gått på ett home party och även handlat. Men 

nätverksföretag bygger på återförsäljare som rekryterar nya återförsäljare, och eftersom 

intresset för att vara återförsäljare var så lågt som 21 % så är det en oroande faktor för denna 

bransch. En annan faktor som inte talar för nätverksföretag är att ersättningen baseras på den 

försäljning som skapas i säljarens nätverk, och därmed helt på provision och inte någon säker 

lön. I denna undersökning visade det sig att 0 % ville ha en inkomst på enbart provision, 31 % 

önskade en inkomst baserad på både fast lön och provision medan 69 % svarade att de vill ha 

en fast normal månadslön. 
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Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att det framkom att många har varit på 

home party som kund och även har handlat, vilket ser bra ut för nätverksföretag. En stor del 

av de personer som har varit på home party var kvinnor, därför verkar det vara en fördel för 

nätverksföretag att sälja produkter som riktar sig mot kvinnor. Men att själv vara 

återförsäljare verkade inte vara intressant, vilket är ett problem för dessa företag. Detta kan 

bero på att lönen är helt provisionsbaserad, och i denna undersökning så var det ingen som 

önskade en sådan lön.  



 

24 

Diskussion 
Här presenteras mina egna tankar och åsikter om hur arbetet med denna undersökning har 

gått. Även åsikter om resultatet och förslag i framtiden presenteras. 

Metoddiskussion 

Arbetet med enkätundersökningen har gjorts med både medgångar och motgångar. Frågorna 

till enkäten gjordes ganska snabbt av anledning att jag hade hyfsat bra koll på vad som var 

intressant att undersöka, dock formulerades de om så att de lättare skulle kunna knytas till det 

valda ämnet. Sämre gick det med själva utdelningen av enkäter, min åsikt är att det var väldigt 

dåligt intresse att ställa upp på denna enkätundersökning. När denna undersökning skulle 

jämföras med tidigare forskning så var det väldigt svårt att hitta någon undersökning med 

liknande frågor som denna enkätundersökning. Det ledde till att tidigare forskning fick 

jämföras med en liten del av denna undersökning, vilket gjorde att flera tidigare forskning 

fick letas fram för att kunna jämföras med en större del av denna undersökning. Om en 

liknande undersökning skulle göras igen så skulle det kanske vara en idé att använda sig av ett 

lockbete, i form av tävling eller utdelning av något som ett ”tack”, till deltagarna för att öka 

antalet deltagare. 

Etikdiskussion 

Det har inte funnits några svårigheter att följa de etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det var en enkel uppgift att 

informera om undersökningens syfte och att det var frivilligt att delta till deltagarna. Att hålla 

deltagarna anonyma och att inget av resultatet sprids vidare efter denna undersökning var inte 

heller några svårigheter. 

Resultatdiskussion 

Samtliga resultat från enkätfrågorna var förväntade, det var inget resultat som var av större 

förvåning. Som exempelvis var det fler kvinnor än män som hade både varit på home party 

och även handlat, men att skillnaden skulle vara så stor var den största överraskningen för min 

del.  

Avslutande diskussion 

För att bättre kunna avgöra om nätverksföretag är en lyckad bransch krävs det mer forskning 

om ämnet som exempelvis leder fram resultat som vilka sorters produkter som 

nätverksföretag ska sälja, hur branschen ska kunna sluta jämföras med pyramidspel, om det 
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finns möjlighet att även bjuda sina säljare en fast inkomst o.s.v. Fler undersökningar med fler 

deltagare än vad som ingick i denna undersökning är också av intresse för denna branschs 

framtid och utveckling.  

Eftersom intresset att jobba med home party i denna bransch var så lågt och alla inte lyckas 

hitta kunder och återförsäljare så är mitt förslag till ett nätverksföretag att hitta personer som 

vill jobba i denna bransch och för just det företaget, och sedan ska dessa personer jobba för att 

skaffa många kunder genom att använda sitt eget sociala kontaktnät och andras kontaktnät 

och därmed presentera och sälja produkter till personer som säljaren inte känner. Att även 

erbjuda en liten grundlön till återförsäljaren kan ha stor betydelse. 
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Bilaga 1. 

 Enkät inom företagsekonomi  
        
        
Detta är en enkät inom marknadsföring med inriktning direkthandel och home party. 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilket intresse det finns om home party. 
Att delta i denna undersökning är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
Alla svar kommer behandlas konfidentiellt och användas endast i denna undersökning. Tack! 
        

1 Kön:       
        
 Man        
        
 Kvinna        
        
        
        
2 Ålder:       
        
 18 - 35 år        

        
 36+        
        
        
        
3 Har du någon gång varit på ett home party?   
        
 Ja        
        
 Nej        
        
        
        
4 Har du någon gång handlat på ett home party?   
        
 Ja        
        
 Nej        
        
        
        
5 Skulle du gå på ett home party om du blev bjuden på ett sådant? 
        
        

 Ja        
        
 Nej        
        
        
        

6 Har du någon gång varit återförsäljare och bjudit in folk till ett home party? 
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 Ja        
        
 Nej        
        

        

7 
Skulle du kunna tänka dig att vara återförsäljare och bjuda in folk till ett home 
party? 

        
 Ja        
        
 Nej        
        
        
        
8 Vilka skulle du bjuda in på ett home party om du skulle vara återförsäljare? 

        
 Vänner & Släkt       
        
 Människor jag ej känner      
        
        
        

9 Skulle du kunna tjäna pengar vid försäljning till dina vänner och släktingar? 
        
 Ja        
        
 Nej        
        
        
        
10 Vad tilltalar dig mest som en inkomst?    

        
 En fast normal månadslön      
        
 En lön helt på provision       
        
 En blandning av fast lön och provision     

        
        
        

11 Person A blir säljare för ett företag som erbjuder dels lön från produkter  
 som säljaren säljer och dels provision från produkter som kunder handlar av  

 personer som person A  har rekryterat till sin organisation.   
 Person A tjänar alltså pengar på kunder som han inte har skaffat själv. 
 Vad tror du detta är?      

        
 Olagligt (pyramidspel)       
        
 En laglig verksamhet       
        

        
        
12 Har dina vänskaprelationer påverkats av de home parties som du har deltagit i? 
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 Ja, positivt genom fler vänner och/eller starkare relationer   
        
 Ja, negativt genom färre vänner och/eller svagare relationer   

        
 Nej        
        
 Ej varit på något home party      

 

 

 


