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Sammandrag

Företag lägger idag ner mycket pengar på marknadsföring och det gäller att synas för att stå 

sig i konkurrensen. Tupperware är ett företag som tillverkar hushållsprodukter, i huvudsak 

gjorda  av  plast,  och  som säljs  genom direktförsäljning  på  hemförsäljningspartyn.  De  har 

lyckats trots att de har valt ett annat sätt att distribuera sina varor på och genom att förlita sig 

på word-of-mouth metoden som marknadsföringskanal.

Vi har utifrån de fyra P:na:  produkt,  pris, plats  och promotion undersökt hur företaget är 

uppbyggt och hur verksamheten fungerar. Tupperware är ett stort internationellt företag och 

vi vill se vad det är som gör att det fortfarande går att marknadsföra sig på det här sättet.

Vi  har  kommit  fram  till  att  grunden  till  Tupperwares  framgång  är  bra  produkter  och 

självständiga säljare som motiveras genom möjligheten att tjäna pengar. En stor motiverad 

säljstyrka som sprider ett positivt budskap om företaget kan påverka kunderna att i sin tur 

sprida vidare budskapet via word-of-mouth.

Nyckelord:  Marketing  mix,  direktförsäljning,  nätverksförsäljning,  distribution,  word-of-

mouth
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle, där konkurrensen mellan företag är väldigt hög. För 

att överleva och bli framgångsrik på marknaden gäller det att få uppmärksamhet och synas i 

många medier. Det finns idag väldigt många olika produkter och företag så det gäller att vara 

originell och nytänkande för att sticka ut. Det startas många nya företag men det är inte alla 

som överlever. De kan vara populära i början men glöms sedan bort. Människor överöses 

ständigt  med  information  från  företag  som  försöker  påverka,  och  få  oss  att  köpa  deras 

produkter. Det gäller att synas och höras så mycket som möjligt och på rätt ställen. I och med 

att information sprids lättare i dag, delvis med hjälp av Internet, krävs det att företagen hänger 

med i utvecklingen för att stå sig i konkurrensen. Företagen lägger enorma summor pengar på 

marknadsföring  och  reklam.  Ett  exempel  på  detta  är  att  Microsoft  nyligen  betalade  1,55 

miljarder kronor för att  få köpa 1,6 procent av Internetportalen Facebook, vilket gav dem 

rättigheten att få sälja annonsplatser på sidan.1

Trots läget på marknaden finns det företag som går emot strömmen och väljer en helt annan 

väg för att nå ut till sina kunder. Ett sätt är att följa den så kallade word-of-mouth metoden. 

Företagen marknadsför  sig  inte  på klassisk väg,  det  vill  säga  de lägger  inte  resurser  och 

pengar på marknadsföring.  Deras strategi  är  att  informationen om produkterna sprids från 

person  till  person  och  att  produkten  marknadsför  sig  själv  via  personliga  kontakter. 

Människor är  lättpåverkade  och det  som oftast  väger  tyngst  är  vad personer  i  ens närhet 

tycker. En person som konsumenten känner är mer trovärdig än ett företag som har som syfte 

att sälja produkter till personen. 

Det finns flera exempel på företag som använt sig av word-of-mouth metoden. Men alla som 

har försökt har inte lyckats. Ett företag som har marknadsfört sig och blivit  framgångsrikt 

med hjälp av metoden är Tupperware. Tupperware startades i Orlando, Florida, 1946 av Earl 

Tupper.  Tupperware  tillverkade  smarta  produkter  för  hushållen,  och  det  unika  med 

Tupperware var att produkterna tillverkades helt i plast. Till en början såldes produkterna i 

vanliga butiker, men då kunderna inte såg fördelarna med Tupperware, insåg företaget att de 

behövde demonstrera hur produkterna fungerade för att få igång försäljningen. Därför började 

1 http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_17363653.asp, 07-11-07
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de anordna hemmapartyn där de visade upp och sålde produkterna. Detta koncept visade sig 

fungera väldigt bra och efter några år togs produkterna helt bort från butikerna. Detta är en 

strategi som Tupperware använder än idag.2 När produkterna var en nyhet kan nyheten i sig 

ha hjälpt företaget att sprida sitt rykte, skapat intresse för produkterna och lockat nya kunder. 

Efter ett halvt sekel borde nyhetens behag ha lagt sig, men Tupperware lever kvar än idag. De 

finns  kvar  i  människors  medvetande  trots  att  de  inte  annonserar  eller  syns  i  butiker. 

Tupperware  säljer  inga  förbrukningsvaror,  de  säljer  plastprodukter  som  dessutom  har 

”livstidsgaranti”. Marknaden borde därför med jämna mellanrum bli mättad. Trots detta har 

Tupperware varit verksamma i över 50 år, genom att förlita sig på hemförsäljning och word-

of-mouth metoden. 

1.2 Syfte och problemformulering

Det  sätt  Tupperware  marknadsför  sig  på  borde  inte  räcka  till  i  dagens  samhälle.  Deras 

försäljningssätt känns idag omodernt och krångligt. Liknande produkter tillverkas av många 

andra företag och deras produkter är mer lättillgängliga än vad Tupperwares är.  Trots det 

använder sig Tupperware av samma koncept som för 50 år sen. Vi tycker därför att det vore 

intressant att undersöka hur företaget är uppbyggt och ta reda på vad det är som gör att det 

fortfarande är möjligt att driva ett företag på det sätt som Tupperware gör. För att se hur deras 

verksamhet ser ut ska vi analysera företaget med hjälp av de fyra P:na; produkt, pris, plats och 

promotion.  Vi  ska  undersöka  vad  företaget  arbetar  med  för  strategi,  vad  de  gör  för  att 

expandera på marknaden och vad det är som gör att det är möjligt att använda word-of-mouth 

metoden  som  marknadsföringskanal.  Detta  leder  oss  till  vår  problemformulering:  Vilka 

faktorer är det som gör att Tupperware kan marknadsföra sig på samma sätt idag som för 50 

år sen?

2 http://order.tupperware.com/pls/htprod_www/tup_company.decades?fv_item_category_code=80000, 07-11-07
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2. Teori

2.1 Marknadsföringsmixen

En av de mest använda teorierna inom modern marknadsföring är marknadsföringsmixen. 

Med hjälp av den kan företaget påverka efterfrågan på sina produkter.3 När ett företag lanserar 

en  ny  produkt  använder  de  en  modell  för  marknadsföring  som  tar  hänsyn  till  de  fyra 

aspekterna produkt, pris, plats (distribution) och promotion. Dessa kallas för de fyra P:na och 

är ett företags marknadsföringsmix. Dessa fyra ligger till grund för de marknadsföringsbeslut 

som företaget fattar.4 

Produkt: Det finns en hel rad beslut att fatta när en ny produkt ska lanseras. Beslut måste tas 

angående vad företaget vill erbjuda kunderna. När nya varor utvecklas måste det dessutom 

bestämmas hur produkten ska utformas, vad varan ska heta och hur förpackningen ska se ut. 

Företaget måste också ta hänsyn till service och tjänster runt produkten.5

Pris: Priset är en viktig del i företagets strategi. Det visar på de intäkter företaget får för sin 

vara eller tjänst, eller det värde produkten har för konsumenten.6 

Plats: Beslut rörande platsen har att göra med företagets distribution av varor och tjänster. 

Företaget måste bestämma hur de vill nå ut till kunderna, vilka kanaler de vill använda och 

vart de vill synas. Det handlar också om att rätt mängd varor finns på rätt plats vid rätt tid. 

Beslut måste också fattas om hur många led produkten ska gå i innan den når slutkund. Dessa 

avgöranden beror på företagets struktur och produktens egenskaper.7

 

Promotion:  Företaget  måste  anpassa  sin  marknadsföring  så  att  rätt  information  om 

produkterna når ut till de kunder de vill rikta sig till. Olika typer av marknadsföring som ett 

företag kan använda sig av är bland annat; annonsering, personlig försäljning, säljstöd, direkt 

marknadsföring och PR. Den kombination av metoder som företaget använder utgör deras 

promotion  mix.8 Ett  företags  promotion  mix  är  den  viktigaste  delen  av  företagets 

3 Kotler s 97
4 Jobber and Fahy s 10, Kotler s 98
5 Jobber and Fahy s 11
6 Jobber and Fahy s 11
7 Jobber and Fahy s 11
8 Jobber and Fahy s11
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marknadsföringsstrategi, men det räcker inte att bara ta hänsyn till promotion mix, utan alla 

fyra P:na måste samverka för att få ett så bra resultat som möjligt.9

2.1.1 Plats

Distribution  är  en  viktig  del  av  ett  företags  strategi.  Den  påverkar  priset,  valet  av 

marknadsföring och försäljningsstrategi.10 Valet  av distributionskanaler är ett viktigt beslut 

som kommer att påverka ekonomin lång tid framöver.11 Många företag tar för lite hänsyn till 

distributionen och glömmer bort  att  den kan användas som konkurrensfördel.12 Varor och 

tjänster både till kund och till andra företag kan säljas i olika långa led. Mer komplexa varor 

säljs  i  allmänhet  i  kortare  led  då  tillverkaren  behöver  ha  närmare  kontakt  med kunden.13 

Genom att använda mellanled går en del av vinsten till återförsäljare och producenten förlorar 

en del  av kontrollen över varorna.  Samtidigt  når återförsäljaren  ut till  fler  kunder än vad 

företaget själv kan göra.  14 När det gäller konsumentprodukter kan följande led av kanaler 

förekomma:15

-Producent  direkt  till  konsument.  Detta  alternativ  är  populärt  för  att  det  drar  ner  på 

kostnaderna  och  ökar  vinstmarginalerna  för  företagen.  Direktmarknadsföring  växer  i 

betydelse  i  Europa,  och Internet  har lett  till  att  många produkter  som böcker,  musik och 

datasoftware kan säljas direkt till slutkund.

-Producent, återförsäljare, konsument. Fördelen med att lägga till en återförsäljare är att flera 

olika  produkter  kan  säljas  i  en  och  samma  affär,  vilket  blir  mer  praktiskt  för  kunderna. 

Företagen  kan  samtidigt  fortfarande  dra  stordriftsfördelar  av  att  bara  tillverka  några  få 

produkter i stora mängder. 

-Producent, grossist, återförsäljare, konsument. Denna kombination är vanlig på marknader 

där det finns många små återförsäljare. Dessa gör inte av med stora lager själva och måste 

därför dela på inköpen med andra återförsäljare, genom en grossist.16

Valet av kanaler eller integration av kanaler och distributionssätt beror på vad som är mest 

9 Kotler s 627
10 Kotler s 738
11 Kotler s 740
12 Kotler s 738
13 Jobber and Fahy s 297
14 Kotler s 740
15 Jobber and Fahy s 297
16 Jobber and Fahy s 298
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effektivt och vilken image företaget vill förmedla med produkterna.17 Valet av kanaler beror 

på en rad faktorer:18

-Marknadsfaktorer: Påverkar genom att kunder förväntar sig att varorna ska säljas på vissa 

ställen.  Eller  tvärt  om d.v.s.  att  olika  typer  av  försäljning  passar  bättre  beroende  på  var 

kunderna finns.

-Producentfaktorer: Producenter har inte alltid tillräcklig med kunskap eller resurser för att 

stå i direkt kontakt med konsumenterna och måste därför ta hjälp av mellanled för att utföra 

dessa tjänster. Å andra sidan gör detta att företaget tappar kontrollen över hur deras produkter 

säljs.

-Produktfaktorer: När det handlar om dyra eller komplicerade produkter är det en fördel att 

inte ha så många led mellan producent och kund.

-Konkurrensfaktorer: Valet av kanal kan vara en positioneringsstrategi och det enda sätt en 

produkt differentierar sig från andra.19

2.1.2 Promotion

Ett företags promotion mix är kombinationen av olika typer av marknadsföring som reklam, 

personlig försäljning, säljstöd och PR.20 

-Reklam: All sorts annonsering som är betald, opersonlig och som går att identifiera vem som 

står bakom. 

-Personlig  försäljning:  Företaget  har  anställd  personal  som  har  personlig  kontakt  med 

kunderna.  De arbetar med att bygga personliga relationer med sina kunder för att kunna sälja 

så mycket som möjligt. 

-Säljstöd: Kortsiktiga satsningar för att uppmuntra kunderna att köpa. Exempel på detta är 

erbjudanden och rabatter som ska stimulera kundernas köplust. 

-PR: Handlar om företagets goda anseende. Det gäller att försöka bygga upp en positiv bild av 

företaget och försöka se till att det är den bilden som återspeglas i media samtidigt som det 

gäller att begränsa de negativa ryktena. 21

-Direkt  marknadsföring:  Marknadsföring  via  bl.a.  telefon,  post,  fax  eller  Internet  som är 

adresserad  och  vänder  sig  direkt  till  kunderna.  Dessa  kunder  är  speciellt  utvalda  och 

17 Jobber and Fahy s 300
18 Jobber and Fahy s 301
19 Jobber and Fahy s 301
20 Kotler s 624
21 Kotler s 626
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marknadsföringen anpassas efter deras behov för att företaget i så stor mån som möjligt ska 

kunna bygga upp långsiktiga kundförhållanden. 22

Personlig försäljning

Personlig försäljning är ett effektivt sätt att förmedla ett budskap och en känsla för produkten. 

Denna typ av försäljning har flera fördelar gentemot reklam:

• Eftersom företaget har personlig kontakt med kunden kan försäljningen och servicen 

anpassas efter kundens behov och förväntningar. 

• Det går att bygga upp en relation som till och med kan bli ett vänskapsförhållande och 

i bästa fall ett långvarigt sådant. 

• Det är lättare att få kundens uppmärksamhet och det är större chans att få respons 

eftersom det är svårare att avisa en säljare som kunden har ett personligt förhållande 

till. 23

Det finns inte bara positiva aspekter av personlig försäljning. Det medför höga kostnader för 

företaget  att  ha  många  säljare  anställda.  Det  är  mer  kostnader  än  bara  säljarnas  lön  som 

företaget  får  stå  för  när  säljarna  är  ute  på  fältet.  Trenden  idag  går  mot  att  dra  ner  på 

säljpersonalen  och  i  stället  satsa  på  ett  färre  antal  drivna  säljare  som  har  hand  om 

försäljningen till en större kundkrets.24

Direktmarknadsföring

Det finns olika sätt att använda sig av direktmarknadsföring men det finns flera saker som alla 

sätt har gemensamt. Det är en tvåvägs kommunikation där företaget riktar sig till en specifik 

person vilket gör det möjligt  att  anpassa sig efter  situationen och konsumenten.25 Säljaren 

presenterar  produkten och  visar  dess  funktion  för  att  i  slutändan förhoppningsvis  få  sälja 

produkten till kunden. 

En typ av direktmarknadsföring är personlig direktförsäljning. Denna försäljning sker inte på 

vanliga återförsäljningsställen utan t.ex. i hem och på arbetsplatser. Exempel på produkter 

som  säljs  på  detta  sätt  är  försäkringar  och  kosmetika.  Det  finns  två  typer  av  personlig 

direktförsäljning; försäljning från person till person, eller gruppförsäljning.26

22 Kotler s 626
23 Kotler s 647, Jobber and Fahy s 279
24 Jobber and Fahy s 280
25 Kotler s 648
26 Arens s 315
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Den ultimata formen av direktmarknadsföring är när det är kunderna och inte företaget som 

sprider vidare informationen om produkterna.  Denna typ av marknadsföring kallas word-of-

mouth.27

2.2 Word-of-mouth

I  dagens informationssamhälle  överöses  människor  ständigt  med information.  Det  blir  för 

mycket information och det blir nödvändigt att sortera bort en del, vilket gör att vissa saker 

går förbi obemärkta.  Företagen gör enorma investeringar  i  reklamkampanjer  som sen inte 

alltid når fram till konsumenten. Det finns helt enkelt inte tid att ta till sig allt. Därför är inte 

traditionell marknadsföring lika effektiv idag som den har varit.28 Word-of-mouth hjälper till 

att spara tid, då det redan är någon annan som har sorterat informationen. Det är inte bara 

negativt att tillgången till information är så stor i dagens samhälle. Ju mer lättillgänglig och 

lättspridd informationen blir desto lättare blir det också för word-of-mouth att spridas.29 Förut 

var spridningen av information begränsad på grund av avstånd och brist på teknik. Idag med 

hjälp av Internet kan människor dela med sig lättare av sina erfarenheter genom e-mail, chatt 

och diskussionsforum.30 Idag behöver informationen inte längre spridas muntligen eller via 

personlig  kontakt  utan  word-of-mouth  fungerar  lika  bra  även  om  det  går  genom  andra 

kanaler.31 Fördelen, vilket också kan vara en nackdel, är att informationen redan är bearbetad 

när den når ut. Det är lättare att ta till  sig fakta från någon som har erfarenhet.32 Det är i 

beslutsprocessen som påverkan av word-of-mouth är som starkast.  Har personen väl egen 

erfarenhet  av produkten  är  det  oftast  den  som väger  tyngre.  Word-of-mouth  tappar  sen i 

betydelse då människor litar mer på sitt eget omdöme än andras.33

Innan köpet av en produkt finns det två olika sätt att få erfarenhet: direkt och indirekt. De två 

vanliga  typerna  av  direkt  erfarenhet  är  demonstrationer  och  gratisprov.  Dessa  typer  av 

erfarenhet kan vara viktiga när det gäller att påverka ett beslut om att köpa en produkt eller 

inte. Men det är inte alltid det är möjligt att få direkt erfarenhet då alla produkter inte går att 

demonstrera  eller  ge  gratisprov  på.  Ett  exempel  på  detta  är  försäljning  av  resor  och 

27 Jobber and Fahy s 260
28 Silverman s 9
29 Silverman s 10
30 Christiansen s 186
31 Buttle s 243
32 Silverman s 10
33 Mossberg s 175
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försäkringar.34 Därför har word-of-mouth fått störst genomslag när det gäller upplevelser och 

tjänster.35 Indirekt erfarenhet kan i en del fall vara bättre. Det går att ta del av flera människors 

tidigare  erfarenheter  och  upplevelser  vilket  underlättar  när  produkten  ska  utvärderas  och 

beslut  ska  fattas.  Det  är  lättare  att  i  högre  grad  undvika  att  fatta  beslut  som  ger  dålig 

erfarenhet vilket är viktigt när det handlar om stora och kostsamma inköp.36 Massmedia kan 

vara med och skapa en medvetenhet om produkten men det är personliga råd som oftast är 

avgörande vid köpet.37

Word-of-mouth uppfattas som mera trovärdigt än annan typ av marknadsföring från företagen 

eftersom att den som sprider budskapet är fristående från företaget och inte själv har något 

vinstintresse.38 Det är det som gör word-of-mouth till ett så kraftigt verktyg.39 Till skillnad 

från vad många tror går det faktiskt att styra och påverka spridningen av word-of-mouth, även 

om den självklart inte går att kontrollera helt. 40 I beslutsprocessen är det av stor betydelse att 

få tillgång till information från trovärdiga källor. Det är därför viktigt för marknadsförarna att 

förmedla sitt budskap till personer som har inflytande på andra när de fattar beslut. På det här 

sättet kan företaget påverka word-of-mouth genom att vända sig till några få personer som i 

sin tur påverkar många andra. Det är viktigt att det är ett positivt budskap som sprids, så att 

inte  negativ  word-of-mouth uppstår.41 Om ett  företag  lyckas  få  positiv  word-of-mouth att 

sprida sig är det  kanske ett  av det mest effektiva och minst kostsamma medel som finns. 

Människor tycker om att  tala om och jämföra sina erfarenheter  med varandra,  oftast  med 

personer vars åsikter de värdesätter.42 Ett övertag som word-of-mouth har är att det kan räcka 

med en positiv källa för att övertyga en ny kund och sprida ett rykte.43

Opinionsledare är människor som påverkar andra när det gäller att fatta beslut. Dessa personer 

finns  inom  alla  samhällsklasser  och  intresseområden.44 De  är  ofta  experter  inom  sitt 

intresseområde. De tycker om att samla information, bearbeta och att sprida den vidare.45 En 

förutsättning för att vara opinionsledare är att personen har ett stort socialt nätverk där den 

34 Silverman s 95
35 Mossberg, s 171-172
36 Silverman s 28
37 Burke s 221
38 Silverman s 24
39 Silverman s 26
40 Silverman s 24
41 Varey s 66-67
42 Varey s 176
43 Mossberg s 170
44 Torstensson s 13
45 Torstensson s 13
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sprider vidare sina kunskaper och åsikter.46 En opinionsledare är ingenting som går att skapa 

utan de finns redan. När ett företag påverkar personer och försöker få dem att sprida vidare 

det företaget vill är de inte längre opinionsledare utan en vanlig marknadsföringskanal.47 För 

att budskapet ska bli trovärdigt måste företaget lyckas förmedla samma känsla hos alla sina 

intressenter. Det går inte att förmedla en sak till kunderna om inte anställda, leverantörer och 

ägare också förmedlar samma sak. Ju fler som kan sprida budskapet desto bättre.48

2.3 Nätverksförsäljning

Ett sätt att bedriva direktförsäljning på är att använda sig av nätverksförsäljning. Företag som 

använder  sig  av nätverksförsäljning  skapar  inte  en  stor  organisation  genom att  ha många 

anställda,  utan  de  bygger  istället  upp  organisationen  genom  att  motivera  självständiga 

säljare.49 Säljarna i ett nätverksföretag har till uppgift att både sälja varor och att rekrytera nya 

säljare. Det är säljarna i organisationen som utbildar och stöttar nya säljare. I många företag 

får  säljarna  procent  på  försäljningen  från  de säljare  de  själva  har  rekryterat.  De enskilda 

säljarna är inte bundna vid ett avtal utan de kan själva bestämma sin arbetsinsats både vad 

gäller försäljning och rekrytering50. Vid nätverksförsäljning krävs det inget stort kapital för att 

starta.  Säljarna  har  vanligtvis  inga utgifter  för  lokaler,  utrustning och reklam men en del 

företag har startavgifter för att få börja som säljare. Säljarna har inga fasta utgifter men det 

finns  inte  några  garantier  för  inkomster.  Förtjänsten  beror  på  försäljningen.  51 Eftersom 

säljarna inte  är  anställda kan företaget  inte  tvinga dem till  att  uppnå mål.  Därför blir  det 

istället viktigt att motivera säljarna att vilja uppnå samma mål. Inom många nätverksföretag 

finns det en stark gruppkänsla vilket grundar sig i att organisationsformen kommer från USA 

där det varit tradition att göra säljmöten till stora tillställningar. 52

46 Torstensson s 15
47 Torstensson s 29
48 Torstensson s 8
49 Att sälja i nätverk s 1
50 Är nätverksförsäljning och pyramidspel samma sak? s 2
51 Att sälja i nätverk s 3
52 Fungerar nätverksföretag som sekter? s 2-3
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3. Metod

Vi tycker  att  det  är  intressant med företag som använder sig av en marknadsstrategi  som 

skiljer sig från mängden. Word-of-mouth är ett sätt att marknadsföra sig på utan att lägga 

alltför mycket tid och pengar på marknadsföring. Det kan verka som att det är ett omodernt 

sätt att marknadsföra sig på men det är ett väldigt kraftfullt verktyg. Det blir allt populärare 

och viktigare att sprida sitt  budskap på ett annorlunda och kreativt  sätt.  Idag är det också 

vanligt att försöka synas i många olika medier för att tillfredställa olika typer av kunder. Det 

räcker inte bara att synas i butiker utan nuförtiden har de flesta butiker även hemsidor där 

kunder kan se sortimentet och i många fall dessutom köpa produkter. Tupperwares produkter 

finns varken att köpa i butiker eller på Internet utan de går bara att få tag på via en kanal, de 

enskilda konsulenterna. Detta gör att vi tycker att Tupperware är ett intressant fall att studera. 

3.1 Teori

Vi har valt att titta närmare på Tupperware eftersom att företaget är ett lyckat exempel på att 

det går att marknadsföra sig via word-of-mouth. De flesta företag använder sig av de fyra 

P:na, plats, pris, produkt och promotion, vid val av marknadsföringsstrategi. Vi har med hjälp 

av de fyra P:na valt att beskriva hur Tupperwares verksamhet ser ut. Vi har tittat närmare på 

plats och promotion eftersom att vi tror att det främst är där som Tupperware skiljer sig från 

andra företag.

Den litteratur vi har samlat teorin ifrån är relativt nyskriven vilket gör att den känns relevant 

och ger en bra bild av marknaden och företag idag. Vi har använt oss av litteratur både från 

Sverige och från andra länder. Alla böcker vi har studerat har i grunden samma teorier och 

synsätt, viket gör att vi inte har hittat några motstridiga källor.  

Det finns flera bra böcker inom området men det har varit svårt att hitta relevanta artiklar. 

Artiklarna är väldigt specifika och svåra att tillämpa i vårt fall. Vi hade också önskat att hitta 

artiklar om just Tupperware.

3.2 Empiri

Tupperware är verksamt i stora delar av världen, men på grund av arbetets omfattning och 

tidsbegränsning har vi endast tittat på Tupperwares verksamhet i Sverige. För att få en bild av 
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Tupperware som företag har vi tittat på deras hemsida och årsredovisning. Den information 

som finns  att  ta  del  av  i  årsredovisningen  gäller  för  hela  företaget  och inte  specifikt  för 

Sverige. Vi hade önskat att få statistik över omsättning, försäljning med mera men detta har 

inte gått att få tag på.

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av en personlig intervju för att samla in 

fakta till vår empiri. En intervju med en person som är verksam inom Tupperware kändes som 

ett bra sätt att få information om Tupperware i Sverige. Vi vill veta hur företaget agerar inte 

hur det uppfattas av kunder därför passade en enkätundersökning inte in på vårt syfte. 

Vi har intervjuat Carina Johansson som är teamledare inom Tupperware. Hon kom i kontakt 

med företaget redan som sjuåring då hennes mamma började jobba som konsulent. Senare har 

även  hennes  föräldrar  jobbat  som  distributörer  åt  Tupperware.  Själv  började  hon  som 

konsulent vid 23 års ålder och har idag jobbat inom Tupperware i 27 år. Carina har detta som 

extrajobb  utöver  sitt  vanliga  heltidsjobb.53 Vår  intervjuperson  är  verksam  inom 

Uppsalaområdet, men vi tror att företagets strategi är den samma oavsett var Tupperware är 

verksamma. 

Vi fick möjligheten att spela in intervjun vilket gjorde att vi kunde lägga vår koncentration på 

intervjupersonen.  Det  gör  att  empirin  blir  mer  trovärdig då vi  har  kunnat  gå tillbaka  och 

lyssna för att undvika missuppfattningar och förvrängningar av informationen. 

Vi  har  fokuserat  intervjufrågorna  på  plats  och  promotion  för  att  vi  tror  att  det  är  där 

Tupperware valt en annan väg än den traditionella. Vi har valt att göra en halvstrukturerad 

intervju  eftersom  vi  dels  har  haft  frågor  som  vi  velat  få  svar  på  samt  att  vi  har  låtit 

intervjupersonen tala fritt för att ge henne en chans att berätta egna saker om företaget . Det 

visade sig vara ett bra sätt då vi fick reda på saker som vi annars inte skulle ha fått. 

En  risk  med  att  intervjua  en  person  inom ett  företag  som  har  ett  relativt  stort  krav  på 

personligt engagemang är att intervjupersonen inte ger info som är enbart faktamässig utan att 

det  bakas  in mycket  egna värderingar.  Vi försökte  ställa  frågor  utan värderingar  och den 

uppfattning vi fick under intervjun var att hennes svar var baserade på fakta.

53 Intervju
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4. Empiri

4.1 Företagsfakta

Idéen  till  Tupperware  växte  fram  under  andra  världskriget  då  uppfinnaren  Earl  Tupper 

utvecklade ett lättviktsmaterial som han tillverkade gasmasker av. Efter kriget fortsatte Earl 

Tupper att utveckla materialet och började tillverka produkter som kunde hålla maten fräsch 

längre  i  de  nylanserade  elektriska  och  gasdrivna  kylskåpen.  De  nya  burkarna  förlängde 

matens  hållbarhet  på grund av de lufttäta  locken och hade därför ett  högre pris  än andra 

märken.  I  början  fanns  produkterna  i  butiken  men  kunderna  förstod  inte  fördelarna  och 

försäljningen gick dåligt. Det var först när Tupperware började demonstrera produkterna via 

hemförsäljningspartyn som försäljningen tog fart. När de insåg att detta var det bästa sättet att 

nå ut till kunderna började de utveckla en gemensam strategi för hur demonstrationerna skulle 

gå till. 54

Idag  är  Tupperware  ett  av  världens  största  direktförsäljningsföretag  med  ca  1  miljon 

konsulenter i mer än 100 länder.  Det hålls årligen ca 15 miljoner demonstrationer med ca 100 

miljoner  gäster,  det  betyder  att  det  varannan sekund startar  en Tupperware demonstration 

någonstans i världen.55 Tupperware Brands Corporation är ett börsnoterat bolag på New York 

–börsen  och  består  idag  av  åtta  direktförsäljningsföretag  med  i  huvudsak  två 

produktkategorier. Den ena är Tupperware med sina plast- och hushållsartiklar och den andra 

kategorin består av företag som säljer skönhetsprodukter.56 Tupperware är sedan uppdelat på 

geografiska  regioner.  Sverige  ingår  i  Tupperware  Nordic  A/S  som  sedan  1962  har  sitt 

huvudkontor  i  Köpenhamn.  I  Nordic  ingår  Sverige,  Norge,  Finland,  Danmark,  Island, 

Färöarna,  Estland,  Lettland  och  Litauen.  57 Totalt  finns  det  14000  konsulenter,  1200 

teamledare och ca 50 stycken distributörer, varav 10 stycken distributörer finns i Sverige.58

4.2 Arbetet i Tupperware 

Tupperware är en platt organisation och i Sverige består den av konsulenter, teamledare och 

distributörer.  Konsulenterna  och teamledarna har  i  princip samma arbetsuppgifter,  det  vill 

54 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/21.html 07-11-29
55 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/21.html 07-11-29
56 Årsredovisning 2006 s 1,4
57 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/21.html 07-11-29
58 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/25.html 07-11-29
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säga,  de håller  i  demonstrationer  och värvar nya konsulenter  och kunder.  Det  finns inget 

minimum på antalet gäster som måste delta vid ett party, utan det är upp till konsulenten själv 

att avgöra om det täcker hennes omkostnader. En demonstration tar ungefär en och en halv 

timme, lite beroende på antalet gäster. Utöver demonstrationstiden, lägger konsulenten tid på 

att planera, förbereda, packa, leverera varor och redovisa sin försäljning till sin teamledare. 59

Att vara teamledare innebär dessutom att ha ansvar för en grupp konsulenter. Storleken på 

grupper kan variera och det är upp till teamledaren själv att bestämma hur många konsulenter 

de kan ha med i  sin grupp. Till  teamledarens uppgifter  hör att  ta emot och sammanställa 

försäljningsstatistik  från  gruppmedlemmarna  och  sedan  vidarebefordra  siffrorna  till 

distributören,  som  i  sin  tur  skickar  de  vidare  till  Tupperware  Nordics  huvudkontor. 

Teamledarna  ska  dessutom  förse  sina  konsulenter  med  information  samt  utbilda  nya 

konsulenter. Nya konsulenter får en väska med produkter och trycksaker. Den ska fungera 

som  ett  startpaket  som  kan  användas  vid  demonstrationer.  Teamledarna  bör  ha  ca  två 

demonstrationer i veckan, men det finns inga krav på hur många partyn de ska ha, utan de kan 

lägga upp det som de själva vill. Teamledarna får 3,5 % på sina konsulenters försäljning per 

månad. Därför kan teamledare som har stora grupper försörja sig på det.60

Konsulenter och teamledare är inte anställda av företaget. De är inte heller egenföretagare 

men de får göra samma avdrag för till exempel, bensin, frimärken och andra omkostnader, i 

sin privata deklaration. Tupperware ansvarar för att betala in moms.61

Distributörerna  skickar  varje  vecka  ut  ett  informationsblad  till  teamledarna  som i  sin  tur 

förmedlar  viktig  information  till  konsulenterna.  Var  tredje  vecka  anordnar  distributören 

säljträffar  för  sina  konsulenter  och  teamledare.  Där  presenteras  nya  försäljnings-  och 

rekryteringskampanjer  samt  nya  produkter  för  kommande  månad.  Samtidigt  lottas  det  ut 

priser till dem som är där och dessutom hyllas duktiga konsulenter. Teamledare utbildar de 

nya  konsulenterna  i  säljteknik,  produktkunskap  och  hjälper  dem  att  anordna  de  första 

demonstrationerna.  Efter  det  har  distributörerna  en  grundkurs.  Dessutom  kan  de  som  är 

intresserade få gå en karriärskurs för att bli teamledare eller till slut distributör. Det finns inga 

minimumkrav på försäljning men nya konsulenter måste hålla sin första demonstration inom 

sex veckor. Efter det finns det inga krav på hur många partyn konsulenterna måste hålla i eller 

59 Intervju
60 Intervju
61 Intervju
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hur mycket de måste sälja. Däremot är det upp till teamledaren att bedöma om de tycker att 

konsulenterna ska vara kvar.62

Det finns ingen konkurrens mellan konsulenterna utan ju fler säljare de är desto bättre är det 

eftersom de når ut till flera människor. Ju fler konsulenter det finns desto mer syns de och 

detta skapar en medvetenhet hos konsumenterna. Det finns flera sätt att få information om 

Tupperware, visa intresse för att vara värdinna för en demonstration eller bli konsulent. Ett 

sätt är att vända sig till sin konsulent eller närmaste distributör. Det finns också en funktion på 

Tupperwares hemsida som kallas för Webphone. Det är ett formulär där det ges möjlighet att 

fylla i kontaktuppgifter och ärende. Tupperware kontaktar sedan personen. Det går även att 

använda Webphone för att byta eller reklamera produkter.63

Tupperware  har  funnits  i  ca  45  år  i  Sverige.  Det  har  inte  märkts  av  någon  mättnad  av 

marknaden utan det är snarare tvärt om. Det är i dag högre försäljningssnitt per demonstration 

än det har varit tidigare. Kunder handlar också för större belopp och det är inte ovanligt att 

kunder handlar för ca 500-600 kr per person. Produkterna är ganska dyra och alla kunder har 

inte råd att köpa allt de vill ha på en gång. Många av Tupperwares kunder samlar till exempel 

till ett helt skafferi, det vill säga de vill ha ett komplett set med plastburkar för sina specerier. 

Det är därför vanligt att personer återkommer som kunder och värdinnor.64

De flesta av Tupperwares kunder är mellan 30-50 år, och demonstrationerna och sortimentet 

anpassas efter gästerna och värdinnans önskemål. Visningarna kan ha olika teman som till 

exempel skafferi,  kyl eller frys. Då är det i huvudsak den typ av produkter som visas. En 

annan typ av demonstration är ”Taste of Tupperware”. Då får gästerna själva vara med och 

testa produkterna, genom att till exempel baka utan att röra degen med händerna med hjälp av 

Tupperwares  produkter.  Denna typ  av  demonstration  har  blivit  vanligare  och  är  speciellt 

populär hos värdinnor som haft demonstrationer förut, då detta är ett sätt att förnya sig.

Om värdinnan vill kan hon i förväg ge konsulenten en gästlista med adresser. Konsulenten 

skickar då iväg en inbjudan och en katalog så att kunderna i lugn och ro i förväg kan titta på 

sortimentet.65

62 Intervju
63 Intervju
64 Intervju
65 Intervju
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4.3 Produkt

När  Tupperware  utvecklar  nya  produkter  vill  de  försöka  hitta  nya  lösningar  på  problem. 

Tanken är att produkten ska fylla en funktion för att underlätta i hushållet. På vägen från idé 

till färdig produkt går varorna genom en rad tester för att säkra kvaliteten och för att se till att 

de produkter som lämnar fabriken är felfria. De försöker också att följa med i den tekniska 

utvecklingen genom att förnya materialen i sina produkter. Idag är många av Tupperwares 

produkter  anpassade  för  att  tåla  mikrovågsugn,  frys  och  diskmaskin.66 I  Tupperwares 

sortiment ingår produkter för tillredning, servering och förvaring. De har även leksaker och 

gåvor.67

Tupperware  skyddar  sina  varumärken  genom  att  från  land  till  land  registrera  dem. 

Registreringen går ut vart femte till tionde år men kan förnyas hela tiden. De tar dessutom 

patent på en del av sina produkter och designer. 68 Då det är kostsamt förnyas patenten sällan 

vilket leder till att det efter ett tag kommer ut kopior i handeln. 69 Tupperware har under åren 

fått flera utmärkelser för sin design. Några exempel på detta är utmärkelser de har fått ifrån; 

"Industri Forum Design" i Hannover och "Design Zentrum Nordrhein Westfalen" i Essen. 70

Aktiva konsulenter och teamledare får komma med synpunkter på utvecklingen av produkter. 

Tupperware tillverkar produkter i egna fabriker på flera ställen i världen, bland annat har de 

en  ny  fabrik  i  Aalst  i  Belgien.  Tupperware  har  egna  designers  som  formger  produkter. 

Sortimentet ser inte likadant ut över hela världen. Företaget anpassar sig efter olika kulturer 

och deras behov. De länder som ingår i Tupperware Nordic har lika sortiment.71

Tupperware ger garanti för fabrikationsfel och de har dessutom reservdelar till och med till 

vissa  produkter  som  har  utgått  ur  sortimentet.  Går  en  produkt  som  inte  längre  finns  i 

sortimentet sönder, får kunden en motsvarande produkt istället.72

Nya Tupperwarekataloger kommer två gånger om året, i mars och september, det kommer 

dessutom en speciell  julkatalog med julprodukter. Utöver detta kommer det nya produkter 

66 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/22.html 07-11-29
67 Årsredovisning s 4
68 Årsredovisning s 6
69 Intervju
70 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/22.html 07-11-29
71 Intervju
72 Intervju
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under hela året. Varje månad får konsulenterna ett månadsblad där det presenteras nyheter och 

rabatterade produkter. Där erbjuds också speciella produkter som inte finns i det ordinarie 

sortimentet.73

4.4 Pris

Det är Tupperware som styr över priset till  distributörerna och även priset på produkterna 

mellan distributörerna och konsulenterna. I katalogen ges rekommenderade cirkapriser men 

konsulenten  får  själv  bestämma  slutpriset  till  kund.  Konsulenten  själv  kan  göra  egna 

extraerbjudanden till exempel ta tre betala för två. Det är upp till konsulenten att bedöma hur 

mycket rabatt de vill ge eftersom det är deras egen vinst som minskar. 74

4.5 Plats 

Konsulenterna  har  inga  egna  lager  av  varor,  utan  tar  upp  beställningar  vid  partyna  och 

beställer sedan varorna från sin distributör, en gång i veckan. Distributörerna beställer sen i 

sin tur varor från Tupperware Nordic som har ett centrallager i Köpenhamn. När distributören 

fått  varorna packas  ordrarna till  de olika konsulenterna  ihop och skickas  ut.  Konsulenten 

levererar ca tre veckor efter partyt alla varor till värdinnan och får då betalt från värdinnan 

som har samlat ihop pengar från gästerna. Konsulenten har sen en vecka på sig att betala in 

pengarna till  distributören.  Det är  värdinnans  uppgift  att  se till  att  gästerna får  sina olika 

produkter. Värdinnan får en gåva som tack för att hon har anordnat ett hemförsäljningsparty. 

Kostnaden för värdinnegåvan delas mellan konsulent, distributör och Tupperware. Värdet på 

gåvan beror på hur mycket gästerna totalt har handlat för på partyt. 75

Förut fick konsulenterna enbart ta upp beställningar på försäljningspartyn. Idag efter inträdet i 

EU har reglerna lättats på. Idag finns det flera sätt att få tag på varorna. Det är numera tillåtet 

att  till  exempel  lägga  ut  kataloger  och  beställningslistor  i  personalrum  eller  att  ta  upp 

beställningar via telefon. Det finns sedan några år tillbaka något som kallas för Tuppershop. 

Det är en mobil vagn som kan ställas upp i köpcentrum och ha försäljning ifrån. Vid sådana 

tillfällen tar konsulenterna inte upp beställningar utan då har de med sig ett lager och säljer 

varorna direkt på plats. Denna form av försäljning är något som Tupperware vill använda sig 

73 Intervju
74 Intervju
75 Intervju
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mer av men det är inte alltid så lätt att få tillstånd av köpcentrerna.76

Huvuddelen  av  Tupperwares  försäljare  är  inte  anställda  av  företaget  utan  självständiga 

entreprenörer. En viktig del av Tupperwares strategi är att öka säljstyrkan. 77 Eftersom deras 

produkter inte finns hos återförsäljare bygger deras distributionssystem på nya rekryteringar 

och att motivera sina konsulenter. Tupperware har ganska hög personalomsättning och därför 

är en viktig del av deras strategi att motivera sina konsulenter78 Tupperware använder sig inte 

av utomstående återförsäljare, vilket gör att de kan kontrollera alla leden fram till slutkunden. 

Det gör att arbetssättet blir enhetligt genom hela företaget. Ordrar, leveranser och partyn sköts 

på samma sätt, vilket är en strategi för att kunderna ska uppleva företaget på samma sätt var 

de än befinner sig.79

4.6 Promotion

De  flesta  nya  konsulenter  rekryteras  på  partyn.  Det  är  en  av  konsulentens  uppgift  att 

informera  om  hur  gästerna  går  till  väga  om  de  vill  börja  arbeta  inom  Tupperware.  På 

beställningslistan till  Tupperwarekatalogen som delas ut  vid partyna kan gästerna göra en 

intresseanmälan  för  att  börja  som  konsulent.  Vid  senare  tillfälle  ringer  konsulenten  upp 

personen för att ge mer information om vad det innebär att vara konsulent. Det finns inget 

krav på att konsulenterna måste värva nya konsulenter men det finns något som kallas för 

rekryteringskampanj. Den går ut på att konsulenterna ska värva nya konsulenter och de kan 

jobba sig till olika premier, till exempel glas och serviser. Dock får de skatta på värdet av 

gåvorna. Det finns även speciella säljkampanjer där konsulenterna på samma sätt kan arbeta 

sig till olika gåvor. Dessa gåvor behöver inte vara produkter från Tupperware. Driftiga och 

engagerade konsulent kan dessutom få åka på konferenser i Europa för att utbilda sig och 

träffa kollegor från andra länder.80

Tupperware marknadsför sig inte utan deras ”marknadsföringspengar” läggs på teamledarna 

och konsulenterna. De planerar kampanjer och pengarna läggs till största del på premierna 

som konsulenter och teamledare kan arbeta sig till.  Däremot har de samarbeten med andra 

företag. Ett exempel på ett samarbete som de har haft är med Matmagasinet i november 2007. 

76 Intervju
77 Årsredovisning s 5
78 Årsredovisning s 9
79 Årsredovisning s 5
80 Intervju
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Till tidningen följde det med en bilaga med bakrecept där det dessutom visades upp ett urval 

av Tupperwares produkter och redskap som kan vara användbara vid bakning. Samtidigt fick 

alla Tupperwares värdinnor vid demonstrationer i november och december ett exemplar av 

Matmagasinet. Ett annat exempel på samarbete som Tupperware har haft är med Viktväktarna 

för några år  sen.  De har också samarbetat  med Disney vid lanseringar  av nya filmer.  Nu 

senast  i  augusti  när  Shrek  3  släpptes.  Vi  detta  samarbete  specialtillverkade  Tupperware 

smörgåslådor med Shrek 3 motiv på. Förutom samarbeten får Tupperware gratis publicitet 

genom att t.ex. andra tidningar gör reportage där deras produkter finns med.81 Tupperware tar 

också ett socialt ansvar. De har under många år varit verksamma i Tupperwares Childrens 

Fund för att hjälpa barn i nöd. Sedan 2005 hjälper Tupperware Nordic även till att sponsra 

produkter till Sveriges Ronald McDonald Hus.82

De flesta nya värdinnor har tidigare varit kunder på ett party och det är oftast så ryktet om 

Tupperware  sprider  sig.  De  finns  också  kunder  som  tidigare  inte  varit  i  kontakt  med 

Tupperware men som har sett produkterna någonstans och sen själva hör av sig. De enskilda 

konsulenterna får inte ha egna hemsidor men de får väcka intresse för att ha partyn genom att 

till exempel sätta upp lappar på anslagstavlor eller lägga i brevlådor. Enligt Carina Johansson 

får dessa sätt inte så stort resultat. Tupperware har skickat nya produkter till  inflytelserika 

personer inom området som får pröva produkterna själva. De har till exempel skickat knivar 

med  ergonomiska  handtag  till  handikappförbund,  och  till  kockar.  Detta  sköts  centralt  av 

huvudkontoret i Köpenhamn.83

Enligt Carina Johansson beror Tupperwares framgång och tillväxt på att det dels är mer känt 

och utbrett i dag vilket leder till ytterligare ökning av efterfrågan. De finns idag i fler länder 

och på fler marknader men försäljningen går trögt i början när produkterna lanseras på en ny 

marknad eftersom det tar tid att etablera sig. En annan anledning hon anger är att Tupperware 

är ett seriöst företag. Tupperware erbjuder bra produkter och det har människor lärt sig. De 

håller vad de lovar till kunderna vad gäller kvalitet och garantier. Företaget sköter också det 

administrativa gentemot sina medarbetare på ett godkänt sätt. De ansvarar för att betala in 

avgifter och moms. 84 

81 Intervju
82 http://www.tupperware.dk/Sweden/company/21.html 07-11-29
83 Intervju
84 Intervju
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5. Analys

Kombinationen av faktorer  i  marknadsföringsmixen bildar  tillsammans  företagets  strategi. 

Den kombination Tupperware har valt är ovanlig och detta gör att de skiljer sig från mängden. 

Företaget  är  uppbyggt  så  att  medarbetarna  är  en  stor  del  av  både  marknadsföringen  och 

distributionen.  De  personer  som kunderna  kommer  i  kontakt  med  bildar  i  kundens  ögon 

företaget, konsulenterna blir därför representanter för varumärket, produkten och servicen.

5.1 Produkt

En plastburk är i grunden en vanlig och enkel produkt och Tupperware har konkurrens ifrån 

många andra företag som också tillverkar förvaringsburkar i plast. Tupperware har valt att 

differentiera sig i och med att deras produkter har annorlunda lösningar och funktioner. De 

lägger  ner resurser  på forskning och design och de arbetar  ständigt  med att  utveckla  och 

förnya sina produkter. Det är viktigt om de vill fortsätta att ligga långt fram i utvecklingen. 

Eftersom  att  företaget  har  funnits  på  marknaden  länge  och  många  av  deras  kunder  är 

återkommande så måste de förnya sitt sortiment och erbjuda något nytt för att fortsätta tilltala 

konsumenterna. Plastburken är Tupperwares kärnprodukt men de erbjuder mer än själva varan 

vid köp av deras produkter. Servicen runt omkring är en del av konceptet. Dels innan köpet 

genom  upplevelsen  och  gemenskapen  vid  demonstrationerna  samt  efter  köptillfället  då 

Tupperware erbjuder garanti och service. De tillhandahåller reservdelar och ersätter trasiga 

produkter långt efter  köpet. Det signalerar  att  produkterna är hållbara och av hög kvalitet 

vilket gör att kunderna får förtroende för företaget. Det kan också vara en anledning till att 

Tupperwares  kunder  är  villiga  att  betala  lite  mer  eftersom de  vet  att  de  blir  ersatta  om 

produkterna inte håller vad de lovar. Det är ett  taktiskt drag från Tupperwares sida att ha 

”livstidsgaranti”  men det  skulle  inte  hålla  i  längden  om produkten  faktiskt  inte  höll  hög 

kvalitet. 

5.2 Pris och kostnader

Eftersom det inte finns några utomstående återförsäljare styr Tupperware priset i alla leden 

inom företaget. Det leder till att det inte finns någon möjlighet att förhandla om priser åt något 

håll. Konsulenterna kan däremot påverka försäljningspriset vilket gör att priset till slutkund 

kan variera. Konsulenterna kan därför till viss del påverka sin förtjänst beroende på hur de 
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lägger upp erbjudanden. Distributörerna däremot har fasta priser åt båda hållen vilket gör att 

det enda sättet de kan påverka sina vinster är genom att rekrytera nya konsulenter som sen 

beställer av dem. En anledning till att distributionssystemet ser ut på det här sättet kan vara att 

det ska motivera distributörerna att utöka säljstyrkan. 

Trenden bland företag går mot att dra ner på antalet säljare på grund av att det är kostsamt att 

ha en stor säljstyrka anställd. Tupperware gör tvärt emot. De anser att ju större säljstyrka de 

har desto bättre. De har löst kostnadsproblemet genom att bygga upp sin organisation som ett 

nätverksföretag. Deras konsulenter är inte anställda av företaget och de behöver därför inte 

betala ut lön eller stå för konsulenternas omkostnader. Tupperware har inga omkostnader för 

partyna  och  har  därför  samma vinst  per  produkt  oavsett  hur  mycket  eller  lite  som säljs. 

Tupperware som företag tjänar  med andra ord på varje enskild produkt som säljs.  Det är 

konsulenterna som står för tid och engagemang och deras förtjänst beror på hur mycket de 

säljer eftersom det är de själva som står för omkostnaderna. Deras vinst per produkt minskas 

med de kostnader de har för till exempel bilresor. Tupperware vinner därför på att ha flera 

konsulenter eftersom att de genererar mer intäkter än kostnader.

5.3 Plats

Hela  Tupperwares  strategi  bygger  på  det  speciella  distributionssystemet.  Företagets 

distribution består  av flera  led som alla  är  inom företaget.  Varorna går därför direkt  från 

producent till  konsument vilket gör att  Tupperware kontrollerar hela vägen från fabrik till 

slutkund. Eftersom det inte  är någon utomstående återförsäljare  som säljer  produkterna åt 

Tupperware påverkas anseendet inte av någon annan än de själva. Det är Tupperware som 

kunden möter i alla lägen vilket gör att alla intressenter för ut samma budskap, alla anställda 

är  marknadsförningskanaler.  En  fördel  med  att  distributionen  ser  ut  som den  gör  är  att 

Tupperware  inte  behöver  betala  lokalhyra  eftersom  de  inte  har  några  egna 

återförsäljningsställen. Kunderna vet att det bara går att få tag på produkterna genom säljarna. 

Så har det varit sen företaget startade i Sverige och kunderna förväntar sig inte något annat. 

För Tupperware är det ett bra sätt att differentiera sig eftersom att deras produkter är dyrare än 

många andra och kräver demonstrering. 
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5.4 Promotion

Tupperware säger att de inte marknadsför sig men det gör de, fast inte i klassisk mening. 

Tupperware använder  sig  av personlig  försäljning,  säljstöd,  PR och direktmarknadsföring. 

Något som de däremot inte använder sig av är betald reklam. Tupperware använder sig av 

säljstöd genom månadskampanjerna och specialerbjudanden för att stimulera försäljningen. 

Tupperware  är  måna om sitt  goda anseende och försöker  ge en  positiv  bild  av företaget 

genom att  bland annat  stötta  utsatta  barn.  Genom att  dessutom skapa  en  bra  relation  till 

existerande  kunder  kan  Tupperware  få  dem att  sprida  vidare  ett  positivt  budskap.  Det  är 

därför grunden till all försäljning. Tupperware lägger inte pengar på att marknadsföra sig till 

allmänheten men de lägger mycket energi på att föra ut ett positivt budskap. De satsar i stället 

pengarna på sina medarbetare. De är medarbetarnas vilja att sälja som hela företaget grundar 

sig på. Det är därför viktigt för Tupperware att motivera och belöna sina konsulenter.

5.5 Strategi

Tupperwares idé bygger på att  den som vill öka sin förtjänst måste expandera.  Det gäller 

genom hela företaget. Tupperware själva vill självklart öka sin försäljningsvolym och för att 

göra det krävs det att medarbetarna också vill det då det egentligen inte ställs några krav på 

försäljning från Tupperwares sida. Det är strategiskt viktigt att konsulenterna inte är anställda 

utan  att  deras  förtjänst  beror  på  hur  engagerade  de  är.  För  att  få  medarbetarna  att  bli 

motiverade är företaget uppbyggt så att det måste expandera i alla led. Distributörerna tjänar 

mer om de har flera konsulenter under sig, teamledarna tjänar mer om de har större grupper 

och konsulenterna tjänar mer om de har flera kunder. Till och med värdinnan blir motiverad 

att bjuda in fler gäster för att hon ska få en bättre gåva. Tupperware är inte ett pyramidföretag 

eftersom att konsulenterna inte får procent av försäljningen från de konsulenter de rekryterar. 

Teamledarna  får  inte  lön  för  sitt  extra  ansvar  och  arbete  med  att  sammanställa 

försäljningsstatistiken utan de får procent på sina konsulenters försäljning. Detta kan istället 

ses som ersättning för det extra arbetet  de utfört.  För att  få konsulenterna att  jobba ännu 

hårdare har Tupperware kampanjer både internt och externt. Externa kampanjer är till för att 

öka kundernas köplust och interna sälj- och rekryteringskampanjer för att öka viljan att sälja. 

För att se ungefär hur mycket det som konsulent går att tjäna på ett party har vi efter en del 

antaganden  gjort  en  kalkyl:  Årligen  hålls  det  av  1  miljon  konsulenter  ca  15  miljoner 
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demonstrationer. Vilket gör att en konsulent i genomsnitt håller 15 demonstrationer per år. 

100 miljoner gäster ger då ca 7 stycken gäster per party. I Tupperware Nordic finns det 14000 

konsulenter. Om vi antar att en tredjedel av dem är verksamma i Sverige ger det 4666 svenska 

konsulenter. Tillsammans håller de 70 000 partyn per år. Det betyder att det varje år är ca 500 

000 gäster på svenska Tupperware partyn. Om vi antar att konsulenten får en tredjedel av 

slutpriset och att varje gäst handlar för 300 kr ger det en förtjänst per party på ca 700 kr, vilket 

efter skatt blir ca 500 kr. Om vi istället antar att varje gäst handlar för 500 kr blir förtjänsten 

ca 1150 kr det vill säga ca 800 kr efter skatt. Om vi antar att en konsulent håller i ett party i 

veckan ger det en inkomst per månad på 2000 kr om gästerna handlar för 300 kr styck och en 

förtjänst på 3200 kr om gästerna handlar för 500 kr styck. Det här exemplet visar på att om en 

konsulent är driftig och engagerad så kan Tupperware vara ett lönsamt extrajobb. 

En stor del av Tupperwares koncept går ut på att kunderna umgås med sina vänner samtidigt 

som de får en demonstration. Detta är en sak som Tupperware tar till vara på då de utnyttjar 

befintliga relationer. Det är inte bara Tupperware själva som bygger upp nätverk utan det sker 

också med automatik. Om Tupperware får en ny värdinna så får de också tillgång till hennes 

personliga nätverk. Det är hennes vänner som är gäster och blir potentiella nya kunder och 

värdinnor. Därför får företaget budskapet att spridas fortare än vad det skulle ha gjort om de 

var  tvungna  att  bygga  upp  hela  nätverket  själva.  Gästerna  har  en  personlig  relation  till 

värdinnan och eftersom hon får en tackgåva, vars värde grundar sig på hur mycket gästerna 

köper, kan gästerna lätt känna sig pressade att handla. En personlig relation till försäljaren kan 

göra det svårare att avvisa denne än om försäljaren hade varit någon som gästen egentligen 

inte känner. 

5.6 Word-of-mouth

Tupperware sprider sitt rykte främst genom word-of-mouth och de flesta kunder kommer i 

kontakt med företaget genom att de har hört talas om Tupperware via bekanta som varit på en 

demonstration.  Majoritet  av dem som anordnar  ett  party har själva varit  på ett.  Word-of-

mouth innebär att den som sprider informationen är fristående från företaget och inte själv har 

något eget vinstintresse. Det stämmer inte riktigt i Tupperwares fall. Värdinnan är fristående 

från företaget men hon kan trots allt ha ett eget vinstintresse när hon bjuder in sina gäster. 

Värdinnan får en bättre gåva om hennes gäster handlar för ett högre belopp. Hon anses ändå 

trovärdig då hon har en relation till gästerna och antagligen inte vill lura på någon hon känner, 
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produkter som inte är bra. 

Word-of-mouth  är  som  starkast  innan  ett  köp  genomförts.  Det  går  att  få  två  typer  av 

erfarenhet,  direkt  och  indirekt,  innan köpet  av en  vara.  I  Tupperwares  fall  går  det  att  få 

erfarenhet på båda sätten. Indirekt först genom att höra talas om produkterna från personer 

som har varit på demonstrationer eller från dem som äger någon produkt. Direkt erfarenhet 

går  också  att  få  innan  ett  beslut  om  köp  har  tagits,  genom  att  själv  vara  med  på  en 

demonstration. Den direkta erfarenheten kan dessutom stärkas ytterligare genom att gå på ett 

”Taste of Tupperware” party där gästen till och med får prova på produkterna själv. Det som 

skiljer  Tupperware från  andra plasttillverkare  är  att  de egentligen  gör  all  information  om 

produkterna, förutom hållbarheten, tillgänglig för konsumenten. De erbjuder något utöver det 

vanliga i och med att kunden har alla förutsättningar för att fatta ett riktigt beslut.

Tupperware låter till exempel kockar och handikappförbund prova på deras produkter. Dessa 

personer kan ses som opinionsledare inom sina områden. Om dessa personer är nöjda med 

produkten kan de i sin tur påverka många andra. Det är viktigt att inte dålig word-of-mouth 

sprids om företaget. Tupperware har mycket kundkontakt vilket gör att de tidigt kan fånga 

upp dåliga vibbar från kunderna och genom det få möjlighet att göra något åt det. Om en kund 

på partyt är nöjd och vill vara värdinna för ett eget party genererar det i sin tur att Tupperware 

får flera nya kunder. En källa kan sprida ryktet vidare till många.
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6. Slutsatser

Grunden till Tupperwares affärsidé finns i de funktionella kvalitetsprodukterna. Det som gör 

Tupperware till ett framgångsrikt företag, trots att deras produkter är mindre tillgängliga än 

liknande produkter, beror på en väl genomtänkt strategi och organisation. Säljstyrkan drivs 

framåt  med  hjälp  av  motivation.  Eftersom  konsulenternas  förtjänst  beror  på  deras  eget 

engagemang och ansträngning så är pengar ett stort motivationsmedel. Distributionssystemet 

är uppbyggt så att alla leden ska motiveras att expandera för att öka sin egen förtjänst, som i 

sin  tur  ökar  företagets  vinst.  Motivationen  stärks  sedan  ytterligare  med  hjälp  av  olika 

aktiviteter som till exempel kampanjer och säljmöten. 

Tupperware kom redan tidigt på ett sätt att marknadsföra sig på som fungerade bra för dem, 

och då de idag har växt till att vara ett av världens största direktförsäljningsföretag har de 

därför inte haft någon anledning att ändra på det. Det som gör att Tupperware fortfarande kan 

marknadsföra sig med hjälp av word-of-mouth är att de har en stor motiverad säljstyrka som 

sprider ett positivt budskap om företaget, vilket i sin tur gör att fler människor blir medvetna 

om  produkterna.  De  utnyttjar  också  kundernas  redan  befintliga  relationer  för  att  få  nya 

kunder. Att Tupperware lägger mycket resurser på att motivera internt i företaget gör att de 

inte  behöver  lägga  lika  stora  resurser  externt.  Konsulenter,  teamledare  och  distributörer 

marknadsför företaget utåt och låter kunderna sprida vidare budskapet via word-of-mouth. 
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7. Diskussion

Tupperware är ett exempel på ett företag som har lyckats marknadsföra sig huvudsakligen 

genom word-of-mouth metoden. Att de lyckas marknadsföra sig på det här sättet beror på att 

organisationens struktur och distributionssätt ser ut som den gör. Detta distributionssätt har 

varit lyckat för Tupperware men det betyder inte att det skulle passa andra företag och deras 

produkter, då inte alla produkter går att sälja på det här sättet. Går det idag att få ett nystartat 

företag att lyckas med hjälp av samma strategi som Tupperware?

När Tupperware var nystartat och okänt behövde produkterna demonstreras för att sälja bra. 

Numera är företaget väletablerat i många länder och det vore därför intressant att studera hur 

det skulle påverka Tupperwares försäljning om de använde andra marknadsföringskanaler och 

försäljningssätt.  Skulle  försäljningen  kunna öka om produkterna,  som ett  komplement  till 

partyna,  såldes  i  butiker  och  på  Internet?  Kan  annonser  och  tv-reklam öka  intresset  för 

produkterna? Är det sätt de använder idag det ultimata sättet? Finns det fler sätt att motivera 

konsulenterna  till  att  öka  försäljningen?  Det  finns  många  intressanta  aspekter  att  vidare 

undersöka hur Tupperware kan utvecklas. 
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Bilagor

Bilaga 1 - Underlag för intervju

1. Allmänt
1. Hur länge har du varit engagerad inom Tupperware?
2. Är du anställd av Tupperware?
3. Lön? Arbetsgivaravgifter? Skatter? 
4. Går det att leva på Tupperware som heltidsjobb?
5. Berätta allmänt om hur du jobbar? 
6. Hur mycket tid lägger du?

2. Företagets distribution
1. Hur är företaget uppbyggt?
2. Hur ser distributionssystemet ut?
3. Hur sker beställningarna?
4. Har du ett eget lager? 
5. Hur många led går produkterna i?
6. Får du sälja vid andra tillfällen än partyn?

3. Expansion
1. Letar företaget aktivt efter nya säljare?
2. Matchar antalet säljare kundernas efterfrågan, eller konkurrerar säljarna med 

varandra?
3. Känner ni av marknadens mättnad? Jämna strömmar eller trender?
4. Finns det personer som själva tar kontakt med företaget?
5. Hur många säljare är ni idag i Sverige? 
6. Hur stor är försäljningen per party?
7. Företagets omsättning?
8. Omsättning av säljare?

4. Marknadsföring
1. Hur/om företaget marknadsför sig?
2. Får ni marknadsföra er personligen?
3. Hur letar ni nya kunder? Sker detta aktivt?
4. Går produkterna endast att köpa från konsulenter?
5. Hur utvecklas produkterna?
6. Har ni några specialerbjudanden? Får du göra egna erbjudanden?
7. Skickar Tupperware ut gratis produkter till t.ex. tidningar? 
8. Har ni samarbeten med andra företag? 
9. Finns det fler sätt som ni marknadsför er på?

5. Partyn
1. Finns det någon strategi för hur partyna ska gå till?
2. Påverkar publiken valet av demonstration?
3. Har du återkommande kunder?
4. Finns det någon kundtjänst? 
5. Utbildas nya konsulenter? Vem har hand om det?
6. Följer ni upp konsulenternas försäljning? 
7. Vilka incitament finns för att fortsätta sälja?
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Bilaga 2 - Produkter
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Bilaga 3 - Samarbete med Matmagasinet
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