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Inledning 
 
När jag var liten hade min lekkamrats mor alltid en rosa necessär i badrumsskåpet med 

”Mary Kay” broderat tvärs över. Den var proppfull med rouge, läppstift och ögonskugga. 

Frågade vi snällt fick vi leka med hennes smink. I mitt barndomshems kök fanns det en blå 

och robust plastburk från Tupperware som vi förvarade popcornkärnor i. Den står där än idag 

och min mamma hävdar bestämt att det är den bästa burk hon ägt. När jag som liten brände 

mig i solen var Aloe Vera det vi använde för att lindra solskadorna. Aloe Vera-tuben var vit 

med guldiga bokstäver. Företaget som tillverkade produkten hette Forever Living och jag 

tyckte alltid att det var konstigt att min mamma köpte tuberna av min fritidsfröken. Vad Mary 

Kay, Forever Living och Tupperware har gemensamt är deras affärsmodell. De är så kallade 

hemförsäljningsföretag och mycket av försäljningen sker genom homepartyn.  

Försäljning genom homepartyn är importerad från USA och kommer till Sverige på 1960-

talet.1 Homeparty som försäljningsmetod är unik eftersom den sker i hemmet, de ekonomiska 

transaktionerna sker i en privat sfär. Homepartyt förutsätter att de deltagande ägnar sig åt 

emotionellt arbete, att sälja produkter till sina väninnor i hemmet är också att sälja sina 

relationer och sina känslor.  

 

Uppsatsen utforskar hur företag som tillämpade homepartyförsäljning etableras i Sverige 

under 1960- och 1970-talen. Denna ursprungligen amerikanska försäljningsform bygger 

nämligen på att hemarbetande kvinnor engagerar sig i företaget som konsulenter, värdinnor 

och gäster på “partyna”. De hemarbetande kvinnorna är även drivande krafter bakom det 

emotionella arbetet som försäljning i det egna hemmet förutsätter. Under den här tiden håller 

dock hemmafruidealet på att försvinna i Sverige, kvinnorna gjorde intåg på arbetsmarknaden 

och den svenska social- och skattepolitiken ville etablera en tvåförsörjarmodell.  

Därtill var normen att konsumtion skulle vara “rationell” starkt etablerad, främst genom 

Kooperativa förbundet samt den statliga konsumentpolitiken. Hur kunde 

homepartyförsäljningen sammanjämkas med den svenska samhällsandan? 

 

 

                                                
1 Se exempelvis Björn Edsta, Jonas & Robert of Oriflame: Natural Swedish Entrepreneurs, 
Stockholm: Ekerlids, 2008. s. 18-20. 
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Forskningsläge 
 

Direktförsäljning och homepartyn har behandlats av ett flertal forskare. Alison. J. Clarke, 

professor i designhistoria, går i verket Tupperware: The Promise of Plastic in 1950s America 

(1999) igenom Tupperwares historia och hur en plastburk blivit en global designikon. 

Tupperwares framgångssaga började på 1950-talet, när Tupperwares grundare Earl Tupper 

rekryterade Brownie Wise. Wise hade redan börjat sälja Tupperware till sina väninnor genom 

homeparty och Earl Tupper var imponerad av hennes säljsiffror att han anställde henne  

för att sälja produkterna då många kvinnor hade svårt att förstå sig på syftet med 

plastbehållare för mat. Wise bjöd in sina väninnor till ett party för att demonstrera finesserna 

som följde med det nya, moderna och hygieniska sättet att förvara mat på. Wise organiserade 

sina hempartyn genom att en person frivilligt anmälde sig som värdinna, vilket innebar att 

låna ut sitt hem, bistå med förfriskningar och bjuda in köpsugna väninnor. Wise kom sedan 

hem till värdinnan, höll en produktdemonstration där kvinnorna fick känna och klämma på 

produkterna och beställa egna exemplar i lugn och ro. Som tack fick värdinnan valfri produkt 

ur katalogen.2 Systemet som Wise satte i rullning fick senare namnet homeparty och har 

blivit en försäljningsmetod många företag använt sig av. 

Etnologen Anna Andrén (1997) menar att Tupperware symboliserar den amerikanska 

efterkrigstidens välståndsökning och konsumtion.3 Andrén drar även slutsatsen att 

Tupperwarepartyt utgjorde ett sammanhang för moderna kvinnor att träffas i, utan att 

försumma sina husmoderliga plikter.4 Både Clarke (1999) och Andrén (1997) drar liknande 

slutsatser kring Tupperwares hempartyn. Tupperware kom till Sverige år 19615 och blev ett 

av de första direktförsäljningsföretagen att etablera sig på den svenska marknaden. Under 

1960-talet kom fler direktförsäljningsföretag till Sverige och 1967 bildades ett av de mer 

framgångsrika svenska företagen som använde sig av homeparty-modellen, Oriflame. 

 

 

                                                
2 Alison Clarke. Tupperware: The Promise of Plastic in 1950s America. Washington: Smithsonian 
Institution Press, 1999. s. 1-5. 
3 Anna Andrén. “I Tupperwares rike går solen aldrig ner.” i Känn dig själv: fataburen 1998, Nordiska 
muséet, 1997. s. 73. 
4 Andrén, 1997, s. 75. 
5 Ibid, s. 73. 
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1900-talet var för Sverige en omvälvande tid. Landet gick från ett fattigt bondesamhälle till 

att på 1990-talet vara en nation med en stark ekonomi och hemland till stora globala företag 

som Ericsson och Ikea. Konsumtionen av varor förändrades på 1900-talet i takt med att 

samhället och människors ekonomiska möjligheter förändrades. Husz (2009) menar att 

begreppet konsumtion hade i vissa sammanhang negativa konnotationer, exempelvis i 

debatter om överkonsumtion och konsumtionslån.6 Husz (2009) illustrerar motsättningarna 

inom synen på konsumtion genom tidningen Lyckoslantens7 seriefigurer spara och slösa. 

Spara är sparsam och förnuftig medan slösa är njutningssökande och slösaktig.8 Slösa är 

hedonistisk som söker njutning och lättja genom konsumtion. Spara å andra sidan har en 

asketisk hållning gentemot konsumtion, den är ett nödvändigt ont och används inte som ett 

nöje.9 Peder Aléx skriver i sin avhandling Den rationella konsumenten: KF som 

folkuppfostrare 1899-1939 (1994) om Kooperativa förbundet. I hans avhandling konstaterar 

han att enligt Kooperativa Förbundet skulle husmodern utbildas till en ansvarsfull konsument 

som höll hårt i hushållskassan. Idealet var den rationella kvinnan som kunde ta hand om hem 

och familj.10  

 

Det rationella idealet i konsumentpolitiken lever vidare in på 60- och 70-talet, vilket Orsi 

Husz och Karin Carlsson visar i deras forskning om Ikea och köket under 1970-

talet.11Konsumentpolitiken hade ofta ur statlig synvinkel ett uppfostrande syfte och 

konsumenten uppmuntrades till rationella val utan felsteg eller spontanköp. Idén om den 

rationella konsumenten och den statliga konsumentpolitiken är viktig för min undersökning 

eftersom mitt källmaterial är tätt sammanlänkat med sin tidsanda och dåtidens 

konsumtionspolitik.  

 

                                                
6 Orsi Husz, “Spara, slösa och alla de andra” i Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet. 
Christersson, Jakob (red) 279-327. Stockholm: Bokförlaget Signum, 2009. s 279 
7 Lyckoslanten är en tidning om privatekonomi som riktar sig till barn och har getts ut sedan 1926 av 
Swedbank och Sparbankerna. 
8 Husz, 2009. s. 280.  
9 Ibid, s. 279.  
10 Peder Aléx, Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare 1899-1939. Stockholm: 
Symposium, 1994. s. 213. 
11 Orsi Husz & Karin Carlsson, “Kökskunskap: svenska kök mellan social ingenjörs- 
konst och global kommersialism” i Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 
1900-talet, Ulrika Torell, Jenny Lee & Roger Qvarsell (red). 275-300. Stockholm: Nordiska muséets 
förlag, 2018. s. 279. 
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Eftersom min uppsats handlar om hur homeparty-modellen etableras och blir framgångsrik i 

Sverige samtidigt som hemmafrun försvinner och ersätts av den yrkesarbetande kvinnan, är 

det av intresse att introducera de teorier som kommer agera tolkningsramar i min 

undersökning.  

Sociologerna Susan Williams och Michelle Bemiller presenterar i sin bok Women at work: 

Tupperware, Passion Parties and Beyond (2010) en term de kallar ”party-plan economy.” De 

anser att direktförsäljning är nära sammanlänkat med genus och att de sociala riterna som 

ingår i ett party är starkt sammanlänkade med femininitet och skapandet av en kvinnlig 

identitet.12 Williams och Bemiller (2010) menar även på att relationer kvinnor emellan är en 

central del i “party plan economy”. Sociologerna Jamie Mullaney och Janet Hinson Shope 

(2012) har även dem undersökt direktförsäljning och “party plan economy” med emfas på det 

känslomässiga arbetet.13 Williams och Bemiller (2010) menar med termen “party plan 

economy” att det en konsulent får betalt för är hennes försäljning av varor, men arbetet hon 

lägger ner är främst av emotionell karaktär. Hon måste behålla vänskapsrelationer till sina 

kunder och kunna underhålla ett sällskap under ett homeparty. Homepartys värdinna arbetar 

även hon emotionellt, hon välkomnar gäster in i sitt hem och ska erbjuda allt från trevligt 

småprat till förfriskningar. 

 

Viviana Zelizer (2005) menar att det finns ett antal områden där intimitet och ekonomi möts. 

Som exempel menar hon att det sker när man köper barnomsorg till sina barn, eller att många 

länders lagar reglerar äktenskap.14 Det ekonomiska och privata knyts ihop på ett sådant sätt 

det kan bli svårt att skilja dem åt. Jag menar att homepartyt knyter samman det ekonomiska 

och privata. Värdinnan för ett homeparty bjuder in sina väninnor till hennes hem, den mest 

intima platsen. På samma plats som privata relationer skapas och utvecklas sker ekonomiska 

transaktioner genom homeparty-modellen. Williams och Bemiller (2010) menar även på att 

relationer kvinnor emellan är en central del i “party plan economy”. Likt Zelizer (2005) 

menar de att party plan ekonomin involverar formella och informella transaktioner, 

homepartyt är inkilat mitt emellan formellt arbete och informella relationer. Kvinnors arbete 

                                                
12Susan L Williams & Michelle Bemiller. Women at Work : Tupperware, Passion Parties, and Beyond, 
Lynne Rienner Publishers, 2010. s. 2-3. 
13Jamie L Mullaney & Janet Hinson Shope. Paid to Party : Working Time and Emotion in Direct Home 
Sales, Rutgers University Press, 2012. s. 78-79. 
14 Viviana Zelizer, The Purchase of Intimacy. Princeton: Princeton University Press, 2005. s. 1. 
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och privata relationer har en tendens att överlappa och de menar att denna överlappning är 

särskilt tydlig i en homeparty-kontext.15  

 

Emotionellt arbete i en ekonomisk kontext undersöks även av Arlie Hochschild i boken The 

Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (2012). Homepartyt är en stängd 

arena där en stor del av arbetet inte fokuserar på ekonomiska transaktioner utan på vårdandet 

av relationer. Hochschild målar upp en konfliktlinje mellan manligt och kvinnligt arbete med 

hjälp av skillnaden mellan en arbetare i en tapetfabrik (i det här exemplet en man) och en 

flygvärdinna (i det här exemplet en kvinna). Fabriksarbetares arbetsdag tar slut när han 

producerat tillräckligt många rullar tapet. Flygvärdinnan däremot, vars arbetsuppgifter inte 

bara innebär att servera passagerare mat och dryck men också underhålla kunder och ge varje 

kund en unik flygupplevelse har svårare att skilja sig själv från yrket eftersom det hon 

erbjuder är hennes känslor, som är svåra att skilja från henne som privatperson. 

Arbetskraften flygvärdinnan säljer innefattar även att arbeta emotionellt, och i arbetet som 

flygvärdinna är det fysiska arbetet sekundärt.16 Flygvärdinna är ett exempel där det 

emotionella arbetet förvandlas till en handelsvara som utbyts mot pengar. Jag vill mena att 

kvinnor i hemförsäljning inte bara säljer produkterna de marknadsför, utan att deras relationer 

och det intima är en lika stor del av transaktionerna. 

 

Hemmafrun är en central aktör i min undersökning för att belysa forskningsproblemet med att 

en försäljningsform som anspelar på traditionella könsroller får fäste i Sverige samtidigt som 

samhällsdebatten centrerar kring att riva upp traditionella könsroller. 

Husmoderskontraktet är enligt historikern Yvonne Hirdman ett svar på en tidigare rådande 

genuskonflikten under 1900-talets första decennier. Husmoderskontraktet kan sägas gälla 

mellan 1930-talet och 1960-talet.17 Hirdman menar att kontraktet upprättades mellan 

samhället och kvinnorna, och byggde på majoritetens uppfattning om en hushållsdemokrati. 

Mannen svarade för det stora hushållet och kvinnan för det lilla.18 Det stora hushållet kan 

tolkas att betyda ansvar för familjens inkomst och stora strategiska beslut, och det lilla 

                                                
15 Jamie L Mullaney & Janet Hinson Shope. Paid to Party : Working Time and Emotion in Direct Home 
Sales, Rutgers University Press, 2012. s. 15.  
16 Arlie R. Hochschild, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling Berkeley: University 
of California Press, 2012. s.7-8. 
17 Yvonne Hirdman, “Kvinnorna i välfärdsstaten” i Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till 
våra dagar. Hirdman, Yvonne (red) 180-193. Stockholm: Utbildningsradion, 1992. s.184. 
18 Hirdman, 1992, s. 185. 



 

8 

hushållet som ansvar för hem och familj där husmodern var ansvarig för att hushålla med de 

resurser som mannen bidrog med. Hirdman menar även att kontraktet innebar att kvinnor inte 

betraktades som likvärdiga medlemmar på arbetsmarknaden, framförallt var det otänkbart att 

gifta kvinnor hade ett arbete.19 Hirdman presenterar jämlikhetskontraktet, som hon anser 

gälla från ungefär 1960-talet och framåt. Kvinnor fick tillträde till arbetsmarknaden och en ny 

idé om jämställdhet mellan könen trädde fram. Stora socialpolitiska reformer genomfördes 

också för att underlätta kvinnors intåg på arbetsmarknaden, därtill avskaffades exempelvis 

sambeskattningen 1971 och barnomsorg infördes för att underlätta yrkesarbetande kvinnors 

vardag.20 Samtidigt som jämlikhetskontraktet gör sig gällande träder homepartyförsäljning in 

i det svenska medvetandet. Homepartyförsäljningen skaver mot jämlikhetskontraktets 

grundprincip om yrkesarbetande kvinnor, då homeparty-modellen ursprungligen var utformat 

för att passa amerikanska hemmafruar. 

 

Utifrån mitt presenterade forskningsläge skapar jag en tolkningsram för att analysera mitt 

källmaterial. Den konsumentpolitiska kontexten är särskilt relevant för mina tolkningar, 

begreppet den rationella konsumenten används för att undersöka hur homeparty-modellen 

och dess aktörer format sig efter det rationella idealet eller motsatt sig densamma. Det 

rationella idealet bör även ställas i relation till det emotionella arbete som kvinnorna i 

homepartyförsäljningen utförde, det rationella konsumentidealet mot den emotionella 

konsumtionen som homepartyt innefattade. Husmoderskontraktet och jämlikhetskontraktet är 

en viktiga delar av tolkningsramen för att analysera homepartymodellens framgång i relation 

till dåtidens skiftande samhällsnormer.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
19 Hirdman, 1992, s. 185. 
20 Ibid, s. 188-190. 
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Hemförsäljning- en kort genomgång 
 

Det här avsnittet ger en bakgrund till vad hemförsäljning är och en historisk kontext. 

Hemförsäljning är ett paraplybegrepp för en ekonomisk aktivitet och transaktion som sker i 

hemmet. Den statliga utredningen Ny Hemförsäljningslag (1979:76) menar att hemförsäljning 

som försäljningsform har gamla anor i Sverige. Utredningen argumenterar för att 

hemförsäljning som marknadsförings- och distributionsmetod under tidens lopp har 

förekommit under många beteckningar, till exempel gårdfarihandel, agentförsäljning och 

dörrknackningsförsäljning. Utredningen argumenterar även för att beteckningarna för 

försäljningsformen inte är helt synonyma. Utredningen menar att innebörden skiftar om 

försäljaren medfört varorna direkt eller tagit upp beställningar för senare leverans och om 

försäljningen skett kontant eller på kredit. Vad försäljningsformerna har gemensamt menar 

utredningen är att konsumenten uppsöks i sitt hem av en person som vill sälja varor eller 

tjänster.21 Vad som skiljer kommitténs definition av hemförsäljning och homepartyförsäljning 

är att vid “traditionell” hemförsäljning uppsöks konsumenten i sitt hem av en försäljare. Vid 

ett homeparty sker försäljningen i en homeparty-värdinnas hem, och försäljningen sker till 

flera gäster samtidigt. Konsumenten blir därför inte uppsökt i sitt hem utan snarare inbjuden 

till någon annans hem. Homeparty-modellen är en del av paraplybegreppet direktförsäljning.  

Organisationsmodellen för homepartyförsäljning skiljer sig något mellan företagen som är 

verksamma inom branschen. Det finns dock gemensamma karaktärsdrag som beskrivs nedan.  

 

I normalfallet beställer en fristående konsult varorna direkt från dirketförsäljningsföretaget 

och levererar sedan dessa till den som har beställt varorna från konsulenten. Kunden i det här 

fallet blir både den fristående konsulenten, då dennes köp är vad som genererar intäkter åt 

direktförsäljningsföretaget, och den som beställt varor från konsulenten då påslaget mellan 

inköpspris och försäljningspris är vad som genererar intäkt åt konsulten. Konsulenterna för 

direktförsäljningsföretag ansvarar själva för att rekrytera och “coacha” nya säljare.22  

I många företag kan därför konsulenter värva nya försäljare och bygga sitt eget nätverk av 

försäljare. Konsulenten får också en del av intäkterna som de värvade konsulterna säljer för. 

Vad som skiljer direktförsäljning från ett pyramidspel menar bland annat Wikström & 

Bergström (2003) är att i direktförsäljning är syftet med företagen att sälja produkten, och 

                                                
21 SOU 1979:76, Hemförsäljningskommittén. Ny hemförsäljningslag: slutbetänkande. s. 41. 
22 Fredrik Bergström, “Handelns roll och direkthandelns möjligheter” i Direkthandel: en affärsmöjlighet 
i tiden, Gummesson, E & Ohlsson, E.K (red), 29-46. Malmö: Liber, 2007. s.40. 
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inga summor betalas ut för värvade rekryter, det enda sättet att tjäna pengar är genom 

försäljning. Pyramidspel däremot går ut på att hela tiden värva nya deltagare som betalar 

höga inträdesavgifter. Till slut kommer antalet deltagare ta slut, och de som gått in med 

insatser förlorar pengar.23 

 

Ett exempel på ett företag som befann sig i gränslandet mellan direktförsäljning och 

pyramidspel var företaget Holiday Magic Scandinavia som sålde kosmetika och 

hemvårdsprodukter.24 Produkterna skulle säljas direkt till konsument genom homeparties. 

Försäljarna var organiserade i fyra positioner, konsulent, organisatör, master och general. 

Bland annat skedde marknadsföringen av återförsäljarrättigheter genom stora 

informationsmöten öppna för allmänheten. Personer som deltog vid dessa möten anmälde 

marknadsföringen till konsumentombudsmannen då de ansåg att det vid mötet lämnades 

starkt överdrivna uppgifter om förtjänstmöjligheterna, att presentationerna var ensidigt 

positiva och att förtjänstmöjligheterna låg i värvning av nya återförsäljare och inte i 

försäljning av produkter. I Holiday Magics marknadsplan presenterades ingen gräns för 

antalet återförsäljare och inget exempel på vad som skulle kunna vara ett exempel på 

realistisk genomsnittsförtjänst för återförsäljare på olika nivåer i systemet.  

Konsumentombudsmannen menade att Holiday Magics försäljningsform var en variant av 

franchising, där återförsäljarna var organiserade i flera nivåer som liknade en pyramidform. 

KO menade även att pyramidformen uppstod genom att organisationen i teorin förutsatte ett 

fåtal återförsäljare i toppositionerna och ett ständigt ökande antal i de lägre nivåerna. 

Försäljningsformen innebar att alla återförsäljare i organisationen var självständiga 

företagare. Genom varierande insatser köpte de sig till försäljningsrättigheter i någon av 

nivåerna.25 Med enkla räkneexempel bevisade KO att antalet slutliga konsumenter av Holiday 

Magics produkter mycket snart skulle sätta en praktisk gräns för antalet återförsäljare av 

Holiday Magic i Sverige. I beslut den 18 januari 1973 dömdes Holiday Magic till vite av 2  

miljoner kronor. 1974 upphörde företaget.26 Fallet med Holiday Magic exemplifierar 

skiljelinjen mellan pyramidspel och direktförsäljning, huvudsyftet med verksamheten får inte 

vara att värva nya deltagare och marknadsföringen av konsulentarbetet får inte utlova 

orealistiska förtjänster eller andra förmåner.   

                                                
23 Fredrik Bergström, Niklas Wikström. Direkthandeln. AB Handelns utredningsinstitut, 2003. s. 14. 
24 Eva Ersson Åbom, “Pyramiden som rasade”, Företagskällan, 2018-06-05.  (Hämtad 2020-05-15.)  
25 Konsumentombudsmannen, Ett fall för KO: Ur konsumentombudsmannens arkiv 1971-1975. 
Stockholm: Liber Förlag, 1976. s. 23. 
26 Konsumentombudsmannen, 1976, s. 26.  
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På grund av oseriösa företag som exempelvis Holiday Magic identifierade 

direktförsäljningsbranschen tidigt att det krävdes insatser för att sanera branschen och 

förbättra anseendet för direktförsäljning. I mars 1968 bildades Direktförsäljningsföretagens 

Förening, DF27. Föreningen syftade till att bevaka medlemsföretagens intressen, skydda 

konsumenterna, förbättra direktförsäljningens anseende och sanera 

direktförsäljningsbranschen. Föreningen skulle också verka för bättre utbildning och träning 

av försäljare. 1979 uppskattades antalet medlemsföretag till 18 stycken med ett nittiotal 

associerade medlemmar.28 

Hemförsäljningskommittén slår fast att det inte fanns någon närmare undersökning 

beträffande medlemsföretagens omsättning, men DF:s representant i kommittén, ledamot 

Hellstadius uppskattade att medlemsföretagens försäljning genom hemförsäljning till 750 

miljoner kronor per år. Antalet personer anknutna till medlemsföretagen och som sysslade 

med direktförsäljning, det vill säga säljare samt viss personal med administrativa uppgifter, 

uppskattade Hellstadius till omkring 27 000. Hemförsäljningskommittén slog fast att ett stort 

antal av dessa var vad de kallade fritidsombud, personer som i högre eller lägre grad har 

säljverksamheten som fritidssyssla. Det kan nämnas att antalet säljande representanter i 

medlemsföretagen enligt en rapport till DF:s årsmöte 1973 uppgick till omkring 11 000 och 

denna siffra innefattar även fritidsombud29 Symaskiner uppskattades att säljas genom 

hemförsäljning till 70%, dammsugare 25%, brandsläckare 70% och kosmetika 20-25%. Även 

böcker hade en betydande marknadsandel inom hemförsäljning.30  

 

För att undersöka hemförsäljning genom homeparty-modellen väljer jag företaget oriflame 

som fallstudie. Oriflame bildades 1967 av Jonas och Robert af Jochnick samt Bengt Hellsten. 

Företagets idé, att sälja kosmetika genom direktförsäljning, kom till dem genom den 

amerikanske affärsmannen Roy Cool. Den senare anlände till Stockholm våren 1967 för att 

attrahera investerare och säljare med erfarenhet av direktförsäljning till företaget Ovation 

International. Det hela var dock en blåsning, och bröderna af Jochnicks yngre bror Staffan var 

                                                
27 DF heter idag (2020) Direct Selling Sweden och har ungefär 24 stycken medlemsföretag. Direct 
Selling Sweden är anslutna till lobbyorganisationerna the European Direct Selling Association och 
World Federation of Direct Selling Associations.  
28 Det framgår inte om dessa “associerade medlemmar” var direktförsäljningsföretag, privatpersoner 
eller andra typer av organisationer. 
29 SOU 1979:76, Hemförsäljningskommittén. Ny hemförsäljningslag: slutbetänkande. s. 43. 
30 SOU 1979:76, s. 85-86. 
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en av de som blivit lurade. Staffan menade därför att hans bröder skulle starta ett eget företag 

med hjälp av Cools kontakter, det vill säga de som hade blivit lurade av Mr Cool, då dessa 

hade erfarenhet från branschen, till exempel från Tupperware.31 Oriflame blev en succé redan 

från start. Deras första karriärmodell hade sex steg. Längst ner fanns gäst, sedan värdinna. 

Efter värdinnan återfanns junior konsulent, och därefter blev man konsulent. De två sista 

stegen var gruppchef, samt gruppchef med bil. I biografin om af Jochnick-bröderna 

förtydligas det att säljarna enbart blev befordrade på grund av säljsiffror, man kunde köpa sig 

till nästa steg. af Jochnick-bröderna menar att det är vad som skiljer Oriflame mot ett 

pyramidspel.32 1971 flyttar Oriflame sitt huvudkontor till Bryssel och det svenska företaget 

blev “ett regelrätt säljbolag.” af Jochnick-bröderna minns 1970-talet som utmanande år för 

företaget. Den nyinrättade konsumentombudsmannen hade gått hårt mot Holiday Magic, 

vilket bröderna menar skadade hemförsäljningens rykte.33 

 

Syfte samt frågeställningar 
Undersökningens syfte är att undersöka hur homeparty-modellen lanseras och blir 

framgångsrik i Sverige samtidigt som hemmafrun som koncept försvinner. För att besvara 

mitt övergripande syfte och knyta an till min tolkningsram ställer jag analysfrågorna,  

- Hur positionerades det emotionella personliga försäljningsarbetet i relation till det 

svenska idealet om rationell konsumtion?  

- Formulerades försäljning genom homeparty-modellen främst som en fritidsaktivitet 

eller ett arbete av hemförsäljningsföretag och stat? 

 

 

 

 

                                                
31 Björn Edsta, Jonas & Robert of Oriflame: Natural Swedish Entrepreneurs, Stockholm: Ekerlids, 
2008, s. 18-20. 
32 Edsta, 2008, s. 45. 
33 Anna Carlsson-Käck, “Praktikfall 1: Historien om Oriflame” i Direkthandel: en affärsmöjlighet i tiden, 
Gummesson, E & Ohlsson, E.K (red), 19-28. Malmö: Liber, 2007. s 20-22. 
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Disposition 
Jag inleder min undersökning genom att presentera ett forskningsläge och den tolkningsram 

som kommer användas för att analysera mitt källmaterial. Därefter presenteras även en 

introduktion till hemförsäljning. Det avsnittet syftar till att presentera en historisk kontext för 

läsaren och skapa en förförståelse för hemförsäljning.  

Min uppsats är konstruerad i två huvudkapitel, den första delen behandlar den statliga synen 

på hemförsäljning genom en undersökning av Hemförsäljningskommitténs slutbetänkande Ny 

Hemförsäljningslag (1979). Den andra delen i min undersökning handlar om min fallstudie, 

företaget Oriflame och behandlar även Direktförsäljningsföretagens Förening, DF.  

 

Kapitlet om Hemförsäljningskommittén avhandlar hur Hemförsäljningskommittén 

formulerade hemförsäljning, hur kommittén formulerade yrket som hemförsäljare och hur 

kommittén hanterade konsumenterna med hänsyn till den konsumentpolitiska kontexten och 

den rationella konsumenten. Kapitlet som avhandlar Oriflame och 

Direktförsäljningsföretagens Förening analyserar hur homepartyt formulerades av Oriflame. I 

kapitlet diskuterar jag även hur Oriflame formulerade konsulentarbetet, delvis genom 

pamfletter producerade av Oriflame men även genom dagstidningsannonser som eftersökte 

nya konsulenter. Slutligen diskuteras Direktförsäljningsföretagens Förening och dess roll i 

homepartyts framgångskoncept. I uppsatsens avslutande del följer en diskussion och 

sammanfattning av undersökningens resultat samt inspiration till vidare forskning.  
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Material och metod 

Material 

Det material som används i undersökningen är hemförsäljningskommitténs slutbetänkande 

Ny Hemförsäljningslag (SOU 1979:76), annonser i dagstidningar mellan 1968 och 1979 samt 

företaget Oriflames egenproducerade pamfletter och broschyrer.34 

Slutbetänkandet Ny Hemförsäljningslag (SOU 1979:76) används för att analysera det 

emotionella försäljningsarbetet i relation till det svenska idealet om rationell konsumtion. 

Slutbetänkandet används även för att diskutera hur homepartyförsäljningen skaver mot 

jämlikhetskontraktets grundprincip om yrkesarbetande kvinnor och huruvida 

homepartyförsäljning formulerades som en fritidsaktivitet eller som ett arbete. Den statliga 

utredningen läses inte som en produkt av ett statligt allvetande, slutprodukten är starkt 

präglad av dess ledamöter och ledamöternas särintressen. Direktförsäljningsföretagens 

förening hade en representant i kommittén vilket gör att staten och 

direktförsäljningsföretagens slutsatser samt argument till viss del kan vara sammanflätade. 

Utredningen bör snarare läsas som en hybrid mellan det statliga intresset och näringslivets 

intressen.  

 

För det andra används tryckta broschyrer och pamfletter från Oriflame som producerats under 

19760- och 1970-talet för att analysera hur arbetet som konsulent formuleras och 

marknadsfördes. De kataloger som ges mest uppmärksamhet är Oriflames produktkatalog 

Oriflame International från årtalen 1968-1975 samt en pamflett från 1971 vid namn Oriflame 

och konsulentarbetet. De används för att utläsa hur ett företag kommunicerar homeparty-

modellen med hänsyn till det svenska idealet om rationell konsumtion. En konsulents 

emotionella försäljningsarbete analyseras även i materialet. Oriflames broschyrer och 

pamfletter är producerade i ett marknadsföringssyfte. Ur en källkritisk synpunkt bör det 

därför belysas att pamfletterna och katalogerna inte gav en rättvisande bild av 

konsulentarbetet eller kritiskt diskuterade homepartymodellen. De läses därför inte som 

sådana utan används i syfte för att analysera hur ett hemförsäljningsföretag formulerade sig.  

                                                
34 Under tiden för uppsatsskrivandet drabbades världen av en global pandemi, Covid-19. Till följd av 
det begränsade Kungliga Biblioteket och Riksarkivet kraftigt sina öppettider och resor till Stockholm, 
en särskilt drabbad region, avråddes. Således har inte hemförsäljningskommitténs utredningsmaterial 
kunnat undersökas och Oriflames tryckmaterial har till viss del varit otillgängligt. Detta 
kompenserades med genomgångar av digitaliserad dagspress.  
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För det tredje används ett sextiotal platsannonser i dagstidningar som marknadsförde 

konsulentarbetet under årtalen 1968-1979. Platsannonserna har eftersökts genom Kungliga 

Bibliotekets tjänst Svenska Dagstidningar. Nyckelordet som använts är “Oriflame”, då 

företaget används som fallstudie i uppsatsen och därmed är av störst intresse. Annonserna är 

publicerade i flertalet dagstidningar, men Dagens Nyheter, Göteborgs Posten och Expressen 

är överrepresenterade. Många av de annonser som studerats har snarlika formuleringar och 

många annonser är kopior av varandra. Det bör därför belysas att annonserna troligen 

formulerats av Oriflame och skickats ut till konsulenter som en mall för hur de skulle utforma 

en platsannons. Därför läser jag annonserna som formulerade av Oriflame och inte av 

konsulenterna själva. 

 

Metod 

I mitt forskningsläge presenterar jag en tolkningsram som syftar till att vara verktyg för att 

analysera mitt källmaterial. Jag använder begreppen den rationella konsumenten, emotionellt 

arbete och jämlikhetskontraktet för att hitta nyanser i mitt empiriska material och koppla 

detta tillbaka till forskningsläget och den ekonomiskhistoriska kontexten. I en vetenskaplig 

undersökning som använder sig av textbaserad empiri är det viktigt att redogöra för vilken 

tolkningsstrategi som tillämpas. Textanalytiska metoder utgår ofta från den hermeneutiska 

cirkeln, där en viktig aspekt är att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten 

utifrån delarna.35 Jag läser mina tre kategorier av källmaterial som olika delar av samma 

helhet och letar kontinuiteter i dessa för att konstruera ett svar på mitt syfte och mina 

analysfrågor. Min tolkningsstrategi för mitt källmaterial utgår ifrån den avsändarorienterade 

tolkningsstrategin som är inriktad på textens betydelse vid dess produktion.36 Min tolkning 

utgår från sociologen Stuart Halls idéer om texttolkning där han menar att en tolkning av 

textens betydelse från avsändarperspektivet möjliggör en djupare analys av vilka 

samhällsstrukturer som ligger bakom en text och vilka positioner som skapas av dessa 

aktörer/avsändare.37 För att sammanfatta mitt metodologiska tillvägagångssätt så tolkar jag 

mitt källmaterial genom att analysera de samhällsstrukturer som texten kommunicerar och att 

placera texten i relation till en kontext.  

                                                
35 Göran Bergström och Kristina Boréus. ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” i Textens 
mening och makt: metodbok i samhällsvetenskapliga text- och diskursanalyser. Göran Bergström och 
Kristina Boréus (red) 9-41. Andra uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 25. 
36 Bergström, G & Boréus, K, 2005. s. 26. 
37 Ibid s. 27. 
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Hemförsäljning enligt Hemförsäljningskommittén 

Hemförsäljningskommittén var verksam mellan 1973-1979 och hade i uppdrag att ta fram 

förslag på ny lagstiftning kring hemförsäljning. Kommittén presenterar förslag på en ny 

lagstiftning. Enligt slutbetänkandet är de viktigaste nyheterna aviseringskyldighet, 

tillämpningsområde för ångerrätten, säljarens informationsplikt, ångerfristens beräkning, 

parternas skyldigheter när konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt, näringsidkarens ansvar för 

ombud och särskilda bevisregler.38 Konsumentombudsmannen redogjorde i en skrivelse till 

justitiedepartementet 1972 vilka hinder de stött på i tillämpningen av den dåvarande 

hemförsäljningslagen. KO menade att ytterligare åtgärder borde vidtas för att öka 

konsumentskyddet. I KO:s skrivelse framkom det att kunskapen om hemförsäljningslagen 

överlag var god hos konsumenter och näringsidkare, men att det även fanns företag som 

medvetet undvek att tillämpa lagen.39 I uppdrag hade hemförsäljningskommittén att göra en 

översyn av hemförsäljningslagen. Kommittén skulle enligt direktiv överväga införandet av 

ångervecka vid telefonförsäljning och vid kontantköp kopplat till hemförsäljning. Kommittén 

skulle även fritt ta upp andra lagstiftningsfrågor med anknytning till hemförsäljningslagen i 

den mån det fanns behov av reformer. Dessutom skulle de förutsättningslöst undersöka 

frågan om tvingande lagstiftning angående öppet köp vid konsumentköp i allmänhet.40 

Som jag tidigare visat använder kommittén termen hemförsäljning för att beteckna sådan 

marknadsföring vid vilken en näringsidkare själv eller genom ombud söker en konsument i 

dennes bostad. Kommittén menar att begreppet hemförsäljning varken innefattar telefon- 

eller postorderförsäljning.41 Under kommitténs levnadsår fanns det ingen offentlig statistik på 

området och det var svårt att uppskatta i vilken omfattning hemförsäljning bedrevs i Sverige. 

De menade dock att hemförsäljning stod för en relativt liten andel av den totala försäljningen 

i detaljhandeln. Däremot svarade hemförsäljningen inom vissa kategorier för en stor del av 

den totala försäljningen. Symaskiner uppskattades att säljas genom hemförsäljning till 70%, 

dammsugare 25%, brandsläckare 70% och kosmetika 20-25%. Även böcker hade en 

betydande marknadsandel inom hemförsäljning.42 Ett argument SOU:en framför gällande 

fördelarna med hemförsäljning är att hemförsäljning skapar bättre förutsättningar än andra 

                                                
38SOU 1979:76, Hemförsäljningskommittén. Ny hemförsäljningslag: slutbetänkande. s. 14-15. 
39 SOU 1979:76, s. 27 
40 Ibid, s. 11. 
41 Ibid, s. 42. 
42 Ibid, s. 85-86. 
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försäljningsformer för tillverkning i långa serier vilket ökar näringsidkarnas konkurrenskraft 

och således ökar de på sikt sysselsättningen i Sverige.43 

Under punkt 4.4 fastslår kommittén sin inställning till hemförsäljning. Utredningen menar att 

den främsta kritiken mot hemförsäljningen att konsumenten utsätts för en direkt och personlig 

säljargumentation som han i det typiska fallet inte är beredd på. Hemförsäljningens kritiker 

menar att konsumenten vid hemförsäljning utsätts för en starkare psykologisk påverkan än 

vid försäljning i butik eller per postorder. Just försäljning av kosmetika eller andra 

skönhetsartiklar framförs inte i den här argumentationen, troligen då det i relation till 

dammsugare och symaskiner rör sig om en mindre summa pengar. Kommittén menar att 

kritiken som handlar om att konsumenten utsätts för psykologisk påverkan i högsta grad är 

befogad.44 Hemförsäljningen av mindre kapitalstarka varor försvarar det med att den inte kan 

tillmätas lika stor betydelse då det rör sig om alldagliga förnödenheter som de flesta 

människor känner väl till och har behov av. Kommittén menar även att hemförsäljning 

otvivelaktigt kan vara till nytta för konsumenterna under vissa förutsättningar. Framförallt när 

det gäller varor, tjänster och andra nyttigheter som skall anpassas till den enskilde 

konsumentens behov. Ett exempel på en sådan nyttighet är försäkringsavtal. De menar att 

konsumenten har behov av att diskutera sina önskemål och få hjälp att bedöma sina alternativ 

av en person som är särskilt utbildad på det aktuella området.  

Kommittén menar även på att en avgörande förutsättning för hemförsäljning- oavsett 

produkt- är att den enskilde konsumenten är förberedd på säljbesöket så att han har en 

möjlighet att bedöma säljarens påståenden och i huvudsak veta vilka alternativ som finns. De 

menar även att det är viktigt att konsumenten befinner sig i slutet av köpprocessen för att ha 

nytta av en varudemonstration i hemmet.45 Gällande hemförsäljning menar även kommittén 

att de ställer sig tveksamma till argumentet att näringsidkarna får en större förståelse för sina 

konsumenter genom regelbundna hembesök. De menar även att det inte går att dra slutsatsen 

att hemförsäljning överlag är en billig marknadsföringsmetod.46  Kommittén menar slutligen 

på att den generella kritiken mot hemförsäljningen är berättigad i flera avseenden. De lyfter 

särskilt konsumentperspektivet och menar att hemförsäljning bygger på en personlig 

                                                
43 Ibid, 85-86. 
44 Ibid, s. 87. 
45 Ibid, s. 87-88. 
46 Ibid, s. 88. 
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bearbetning av konsumenter i situationer där de inte är beredda att möta den typen av 

bearbetning i säljsyfte47  
 

Försäljarna enligt hemförsäljningskommittén 

Det här avsnittet behandlar hur hemförsäljningskommittén såg på konsulenter och arbetet 

som konsulent. Kommittén menade att de som utförde själva säljarbetet vid hemförsäljning i 

allmänhet fick ersättning, helt eller delvis i form av provision baserat på vad de lyckats sälja. 

Kommittén belyser även att många näringsidkare även på andra sätt utövar ett starkt tryck på 

försäljarna, till exempel genom att anordna säljtävlingar med priser till de mest 

framgångsrika säljarna eller genom att utlova särskilda förmåner till de försäljare som uppnår 

ett visst säljresultat under en given tidsperiod. Kommittén menar att dessa förhållanden 

innebar en frestelse för många försäljare att använda mer eller mindre olämpliga metoder för 

att öka försäljningen. De eventuella missförhållandena som försäljare kan drabbas av är dock 

ett perspektiv som genomgående saknas.48 Hemförsäljningskommittén har genomgående ett 

konsumentperspektiv där de snävt definierar konsumenten som den slutliga mottagaren av 

varan, och analysen att konsulenterna i många fall själva är konsumenter då de köper in sin 

varuhållning från företagen saknas. Angående frestelsen att använda mindre lämpliga 

säljmetoder och argument ser kommittén det endast problematiskt ur slutkonsument-

perspektivet och gör ingen analys om konsulenters arbetsvillkor eller förtjänstmöjligheter. 

Konsulenterna köper som sagt in varor från företagen som privatpersoner, de innehar ingen 

F-Skattsedel och deras villkor som konsumenter faller i skymundan.  

 

Likt visat i tidigare avsnitt där dagstidningsannonserna behandlades, är utbildning av 

konsulenter en viktig del av homepartyförsäljning. Kommittén menar att försäljarna utbildas 

och tränas i sofistikerad säljteknik som bygger på psykologiska rön. Kommittén har bland 

annat studerat utbildningsmaterial som Electrolux använt sig av samt flertal nummer av deras 

interna tidskrift. Kommittén menade att det synsätt och värderingar som materialet 

förmedlade väckte tankar hos kommittén huruvida åtgärder borde vidtas vad gäller 

försäljarnas utbildning. De övervägde dels en offentlig kontroll av utbildningens innehåll 

eller att ge konsumentverket befogenhet att ta del av utbildningsprogrammen och utfärda 

föreskrifter om vissa obligatoriska moment. De funderade även över om konsumentverket 

                                                
47 Ibid, s. 88. 
48 Ibid, s. 83. 
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skulle ges befogenhet att följa den interna utbildningen som bedrevs inom vissa företag för att 

kontrollera att den bedrevs på ett “från konsumentsynpunkt tillfredsställande sätt.” 

Kommittén landade dock i att inte vidta särskilda åtgärder.49  

 

Konsumenter ur hemförsäljningskommitténs perspektiv 

Konsumenten ges en stor roll i hemförsäljningskommitténs slutbetänkande. Mycket av 

argumentationen rör det faktum att hemförsäljning innebär en speciell psykologisk situation 

för konsumenten när denne söks upp i sin bostad, oförberedd på ett säljbesök. Kommittén 

menar därför att hemförsäljningslagen i sin nuvarande form inte innebär ett tillräckligt skydd 

för konsumenterna.50 Att konsumenten uppsöks oförberedd i sin bostad förutsätter att 

kommittén mestadels fokuserade på dörrknackningsförsäljning då en konsument som besöker 

ett homeparty inte söks upp i sitt hem. En konsument som gick på homeparty kunde 

visserligen också vara oförberedd på en säljsituation, men den psykologiska situationen som 

rådde under ett homeparty var säkerligen annorlunda då försäljningsmetoder doldes under 

vänskap och intimitet. Kommittén var även bekymrad över konsumenter som inte var 

medvetna om att de gjort ett onödigt köp. De menade att konsumenter som låtit sig övertalas 

att göra ett förhastat köp avstod från att ångerrätten för att inte förorsaka sig själva eller 

försäljaren obehag. Samma psykologiska faktorer som medförde att de lät sig övertalas att 

köpa gjorde att de inte utnyttjade ångerrätten.51 Hemförsäljningskommittén lägger lite tilltro 

till konsumenten och formulerar sig på ett sådant sätt idealet om den rationella konsumenten 

inte undgås. Vad hemförsäljningskommittén inte berör gällande konsumentskydd är att 

diskutera konsulenters skydd och deras rättigheter. Konsulenter var i viss mån också 

konsumenter och hemförsäljningskommittén visade en liten förståelse för konsulentarbetet 

som kretsade kring homeparty, snarare lyfts i stort sett enbart arbetet som 

dörrknackningsförsäljare. Att kommittén inte hade ett helhetsperspektiv på hemförsäljning 

blir särskilt tydligt vad det gäller kommitténs förslag om hemförsäljningslagens 

tillämpningsområde. Kommittén föreslog att hemförsäljningslagens tillämpningsområde 

begränsades till att avse sådana fall sammanträffandet mellan parterna har ägt rum genom att 

näringsidkaren har sökt upp konsumenten oavsett på vems initiativ detta har skett.52  

                                                
49 Ibid, s. 113. 
50 SOU 1979:76, Hemförsäljningskommittén. Ny hemförsäljningslag: slutbetänkande. s. 13 
51 SOU 1979:76, s. 83. 
52 Ibid, s.152. 
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Angående att hemförsäljningskommittén genomgående har ett primärt perspektiv på 

dörrknackningsförsäljning syns även där det diskuteras den så kallade skyltregeln. 

Skyltregeln var en överenskommelse mellan Konsumentverket och 

Direktförsäljningsföretagens förening om att hushåll med en skylt som undanbeder säljbesök 

ska respekteras. Kommittén menade på att överenskommelsen inte var en oväsentlig 

förstärkning av konsumentskyddet. Kommittén menade att regeln borde gälla även de företag 

som inte var representerade av DF då kommittén ansåg att det satte en norm för god affärssed 

på området.53 Fallet med skyltregeln visar även på Direktförsäljningsföretagens förenings 

inflytande över branschen och att det även för branschen var prioriterat med reformer som 

rörde annan typ av hemförsäljning än homepartyförsäljning. Jag vill formulera det som en 

genusfråga, dörrknackningsförsäljning gavs mycket uppmärksamhet vilket till viss del 

berodde på att de varor som såldes genom dörrknackningsförsäljning var så kallade 

kapitalstarka varor som exempelvis dammsugare. Homepartyförsäljning ges mindre 

uppmärksamhet, till viss del beroende på att varorna som såldes under ett homeparty 

exempelvis var skönhetsprodukter vars kostnad inte kan jämföras med en dammsugare. Vad 

som blir tydligt är dock att homepartyförsäljning inte ansågs lika prioriterat att reglera, något 

jag menar kan ha berott på att homepartyförsäljning engagerade kvinnor och framförallt 

hemmafruar. Att hemmafruar skulle ägna sig åt arbete under sina homepartyn var 

förmodligen inte en analys hemförsäljningskommittén gjorde och därför togs inte den typen 

av hemförsäljning på lika stort ansvar. Å andra sidan finns fallet med Holiday Magic som 

talar emot min argumentation eftersom det var ett företag som använde sig av homeparty-

modellen och som blev hårt granskade av Konsumentombudsmannen. Att Holiday Magics 

granskning skedde under kommitténs levnadsår kan också ha spelat in på 

hemförsäljningskommitténs hantering av homepartyförsäljning, frågan kan ha ansetts som 

redan avklarad och kommittén kan ha identifierat ett behov av att prioritera andra typer av 

hemförsäljning. Det bör även tilläggas att skönhetsprodukter enbart utgjorde 20-25% av den 

totala hemförsäljningen54, vilket också bör ha spelat in.  

 
Den konsumentpolitiska aspekten av hemförsäljning framträder särskilt i 

hemförsäljningskommitténs slutbetänkande när kommittén diskuterar hur de ska sprida 

information om den nya lagen. De ville ge statliga instanser ansvaret att sprida informationen, 

                                                
53 Ibid, s. 110. 
54 Ibid, s. 85-86. 
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eftersom de ansåg det viktigt att näringsidkarna och konsumenterna informerades om den nya 

lagen. De menade att informationen inte var väsentlig enbart för att konsumenterna skulle 

kunna använda sig av sina rättigheter utan också för att konkurrensen mellan näringsidkarna 

skulle ske på lika villkor. Information om lagen ansåg kommittén även var en förutsättning 

för en effektiv övervakning av att näringsidkarna fullgjorde sina skyldigheter.55 Kommittén 

ville ge informationsuppdraget till konsumentverket och kontroll av att lagen följdes skulle 

huvudsakligen bygga på anmälningar och klagomål från konsumenterna. Kommittén ville att 

informationen skulle spridas på olika sätt, genom broschyrer, annonser, radio och television. 

De ville även ge särskild information till mellanledsinformatörer, det vill säga kommunala 

konsumentvägledare samt journalister som skrev om konsumentfrågor. Kommittén ansåg 

även att det fanns ett behov av att revidera det informationsmaterial som fanns om 

hemförsäljningslagen, exempelvis handböcker och faktablad. Kommittén ville även utforma 

särskilda broschyrer som riktade sig till konsumenterna och till näringsidkarna. Slutligen 

ansåg de att det i anslutning till att den nya lagen trädde i kraft informera i radio samt 

television.56  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Ibid, s. 169. 
56 Ibid, s. 169. 
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Homeparty hos Oriflame 

Oriflames produktkataloger är under sent 1960- och tidigt 1970-tal vackert ljusrosa med 

snirklig guldtext och produkterna som marknadsförs är i samma färgtema som katalogerna. 

Produkterna ser exklusiva ut, och det är inte svårt att föreställa sig förtjusningen konsumenter 

upplevde under ett homeparty där de långt ifrån vardagsbestyr och hushållsansvar provade 

ögonskuggor och läppstift med väninnorna. I företagets allra första produktkatalog från 1968 

beskrivs Oriflame som “en ny högklassig skönhetsserie som introduceras i Sverige. Men på 

ett bekvämt och annorlunda sätt”57 Homeparty-modellen argumenterar de för på följande vis 

Home party är en ganska ny försäljningsform i Sverige och vi har valt den för att kunna erbjuda våra kunder 
bästa tänkbara service, produktupplysning och personlig rådgivning under trivsamma former, där Ni i lugn 
och ro skall kunna pröva ut de preparat som passar just Er bäst.58  

Nyckelorden i citatet ovan är produktupplysning, personlig rådgivning och trivsamma former. 

Att konsumenten var väl medveten om produkten hon skulle köpa var en del av det rationella 

idealet och genom argumentationen att produktupplysningen är den bästa möjliga genom 

homeparty anpassar sig Oriflame till den svenska konsumentpolitiken. Den personliga 

rådgivningen, med betoning på rådgivning är också ett sätt för Oriflame att anpassa sig till det 

rådande idealet. Oriflame tycks inte vara omedvetna om homepartyts gemytliga stämning och 

personliga atmosfär eftersom “trivsamma former” särskilt lyfts. Likt Williams och Bemiller 

(2010) som menar att “party-plan economy” innebär en stor del emotionellt arbete för 

konsulenterna, bör Oriflame själva haft en analys om att försäljningen går bättre om 

homepartyt är mer ett party med inslag av produkter än ett säljmöte. Det finns också en 

genusaspekt i det, jag anser att formuleringen av homeparty är tydligt riktad till kvinnor, hade 

målgruppen för Oriflames produkter istället varit män hade det inte hetat party utan snarare 

något i form av affärsmöte, säljmöte eller investeringstillfälle. Genom att välja begreppet 

party anspelar de på de traditionella könsrollerna och tilltalar hemmafruarna. 

Vid varje homeparty i Oriflames namn fanns det en värdinna som bjöd in intresserade 

väninnor på kaffe eller förfriskningar. Under tiden demonstrerade Oriflames konsulent 

produkterna och informerade om den bästa hudvårdsrutinen och sminkningen. Som tack för 

att värdinnan öppnat sitt hem fick hon sitta modell och bli vacker samt ta emot en exklusiv 

                                                
57 Oriflame International 1968, Oriflame Cosmetics 1968-1970, vardagstryck, Kungliga Biblioteket 
(KB). s. 3. 
58 ibid, s. 4. 
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gåva ur Oriflames sortiment.59 Homepartyt enligt Oriflame består av tre aktörer, konsulenten, 

värdinnan och partygästen (konsumenten). Hur Oriflame formulerade konsulentarbetet 

behandlar jag senare i uppsatsen. Låt oss därför fokusera på värdinnorna. Värdinnorna var 

inte rekryterade av Oriflame och fick ingen ekonomisk kompensation för att de stod värdinna 

för ett homeparty i sitt hem. Kompensationen hon fick var att få sitta modell och välja en 

produkt ur sortimentet60 men hennes arbete sågs inte som arbete i ekonomisk mening. 

Homeparty-modellen krävde arbete av fler aktörer än konsulenten och det emotionella arbetet 

utfördes av aktörerna på olika sätt. Värdinnans arbete värderades inte i ekonomiska termer 

eftersom kvinnornas hemarbete och emotionella arbete inte likställdes med lönearbete. 

Homepartyn hade varit omöjliga att genomföra utan kvinnor som hade tid att ställa upp som 

värdinnor. Dessa kvinnor var troligen hemarbetande eftersom en lönearbetande kvinna med 

heltidsanställning skulle ha svårt att hitta tiden för att arrangera den typen av party. af 

Jochnick-bröderna menade att 1970-talet var utmanande år för företaget. Deras analys var att 

konsumentombudsmannens granskning av Holiday Magic hade skadat hemförsäljningens 

rykte. De försökte vända trenden genom att fokusera på försäljning med kataloger och person 

till person-försäljning istället för homeparty då det hade blivit förknippat med Holiday 

Magic.61 Vad som saknas i deras analys är att homeparty-modellen förutsatte att det fanns 

hemarbetande kvinnor som hade tid att vara värdinnor för partyn utan kompensation. Under 

1970-talet gick allt fler kvinnor ut i arbetslivet och därmed bör det vara en självklarhet att 

homeparty-modellen inte kunde appliceras på ett samhälle som lämnat husmoderskontraktet 

bakom sig och istället upprättat jämlikhetskontraktet. Deras berättelse stämmer till viss del 

inte heller då alla produktkataloger under 1970-talet tydliggjort att Oriflames 

försäljningsform främst var homepartyförsäljning.62 

 

 

                                                
59 Oriflame International 1968, Oriflame Cosmetics 1968-1970, vardagstryck, KB. 
60 Oriflame International 1968, Oriflame Cosmetics 1968-1970, vardagstryck, KB. 
61 Anna Carlsson-Käck, “Praktikfall 1: Historien om Oriflame” i Direkthandel: en affärsmöjlighet i tiden, 
Gummesson, E & Ohlsson, E.K (red), 19-28. Malmö: Liber, 2007. s 20-22. 
62 Se exempelvis Oriflame International 1970, Oriflame Cosmetics 1968-1970, vardagstryck, KB och 
Oriflame International 1975 nr. 4, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. 
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Under Oriflames första levnadsår ser produktkatalogen nästintill likadan ut vad gäller 

beskrivningen av homeparty modellen. 1970 byts dock den ursprungliga texten ut. Då inleds 

varukatalogen istället med 

Oriflames skönhetspreparat kan därför inte köpas över disk. Inte i någon butik- någonstans. De är helt 
enkelt för bra för att inte utnyttjas eller användas på rätt sätt. Vi har därför satsat på en annorlunda och 
betydligt konsumentriktigare försäljningsform. Oriflame-produkterna säljs hemma hos Er eller i en 
annan lugn och avstressad hemmiljö. Med saklig produktupplysning och personlig vägledning. Av en 
välutbildad och erfaren expert. Som har tid med personligt engagemang(…) Vi har kallat 
försäljningsformen för homeparty. Hemdemonstration är en riktigare och mer rättvis benämning. 
Därför att all försäljning föregås av en noggrann produktdemonstration.63 

Det som är särskilt noterbart är saklig produktupplysning, personlig vägledning, av en 

välutbildad och erfaren expert samt meningen “som har tid med personligt engagemang”. Det 

är även av särskilt intresse att den avstressade hemmiljön nämns. Den sakliga 

produktupplysningen används som argument för att legitimera homepartyförsäljning eftersom 

saklig produktupplysning passar väl in i idealet om en rationell konsument. Enligt Peder 

Alexis skulle konsumenten vara ansvarsfull och fatta ansvarsfulla beslut. Oriflame visar på en 

medvetenhet och förståelse för sitt omgivande samhälle men också för sina konsumenter. 

Hemmafruarna under 1970-talet var säkerligen mer villiga att spendera pengar på ett företag 

som erbjöd saklig produktupplysning än ett som motiverade sin försäljningsmodell med att 

det var ett utmärkt sätt presentera försäljningsargument på. I katalogen från 1968 är det 

personlig rådgivning som används som argument för homepartymodellen och 1970 ersätts 

uttrycket med personlig vägledning. Innebörden är dock densamma, konsulentens uppgift är 

att sälja varor till konsumenten genom personliga relationer. Ur ett konsumentperspektiv bör 

homepartyt för den oerfarne eller sporadiske besökaren varit svårt att identifiera som ett 

säljtillfälle. I den här katalogen benämner Oriflame sina konsulenter som “välutbildade och 

erfarna experter”. Det är givetvis förtroendeingivande för en potentiell konsument att 

konsulenten är välutbildad och det ökar företagets legitimitet. Att konsulenter får utbildning 

återkommer vi till i uppsatsen, då utbildning används som argument för att värva kvinnor till 

att bli konsulenter och den statliga inblandningen i konsulentutbildningen också förekommer 

i källmaterialet.  

 

                                                
63 Oriflame International 1968, Oriflame Cosmetics 1968-1970, vardagstryck, KB. s.2. 
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Oriflame och konsulenten 

I det tidigare avsnittet finns det beskrivet hur ett homeparty under Oriflames namn gick till 

och hur det formulerades för konsumenterna. Homepartyts roller, konsulenten, värdinnan och 

partygästen (konsumenten) diskuterades även. I det här avsnittet riktas särskild 

uppmärksamhet åt rollen som konsulent och hur den formulerades av Oriflame i pamfletten 

Oriflame och konsulentarbetet (1971). 

Konsulentarbetet gick enligt Oriflame ut på tre saker. Att hjälpa kunder välja produkter på 

visningar, att hjälpa kunder använda produkterna på rätt sätt och att hålla en fortlöpande 

kontakt med kunderna. Den fortlöpande kontakten skulle delvis ske på telefon, och delvis i 

person. Om dessa uppgifter utfördes fanns det tre belöningar, som alla ledde till god förtjänst. 

Belöningarna var, god försäljning, enklare att få nya visningar samt en fast kundkrets. 

Dessutom utlovades gott kamratskap, tillfälle att träffa många trevliga människor och 

variation.64 Arbetet med att hjälpa kunder välja produkter och visa hur de ska användas är 

arbetsuppgifter som inte är ovanliga för andra typer av säljarbeten, som exempelvis expedit i 

ett varuhus. Vad som skiljer dem åt är att expediten inte förväntas ringa upp sina kunder ett 

tag efter säljtillfället för att hålla en fortlöpande kontakt. Däremot formuleras det tydligt av 

Oriflame att de förväntar sig att deras konsulenter bibehåller relationer med sina kunder även 

efter försäljningstillfället, eftersom det gör dem mer troliga att handla av konsulenten igen 

och därmed öka Oriflames lönsamhet. Det emotionella arbetet som utförs av Oriflames 

konsulenter förvandlas till pengar som i första hand inte går till konsulenterna själva utan till 

Oriflame.  

Arbetssättet, det vill säga att arbeta som konsulent, motiveras med att det är mycket enklare 

än att exempelvis starta en egen butik. Istället för lokalhyror och lagerkostnader behövde en 

blivande konsulent enbart skaffa sig en demonstrationsutrustning.65 Startboxen kostade 370 

kronor kontant och 420 kronor på avbetalning. Om konsulenten sålde för 4. 250 kronor på nio 

veckor fick denne 100 kronor i rabatt på sitt startkit, och pamfletten garanterar att nio av tio 

får denna rabatt. Förutom startboxen rekommenderas de blivande konsulenterna att 

införskaffa sig småsaker som är nödvändiga i arbetet som konsulent. Vad Oriflame ansåg 

behövdes vid en produktdemonstration var speglar, kamkragar66 och en duk, småsakerna 

                                                
64 Oriflame och konsulentarbetet 1971, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. s.4. 
65  Oriflame och konsulentarbetet 1971, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. s. 5. 
66 Kamkrage: ett skynke som läggs över axlar och skyddar kläder vid hårstyling eller applicering av 
make-up. 
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skulle kosta ungefär 50 kronor.67 Arbetets tidsåtgång och innebörd beskrivs också i 

pamfletten. Varje vecka var det ett veckomöte, och konsulenten skulle avsätta två timmar i 

veckan åt detta. Vem som höll veckomötet eller mötets syfte förtydligas inte, men antagligen 

är det någon form av gruppchef eller distriktsledare. Antalet visningar per månad skulle vara 

10 stycken eller fler, och konsulenten förväntades även delta på kurser enligt information från 

sin gruppchef. Telefonarbetet beräknades ta 2-4 timmar i veckan, men det var ett arbete 

konsulenten börjar med efter först två månader. Leverans av varor skedde oftast i samband 

med nya visningar, men det framkommer inte om det var leverans av varor till konsulenten 

eller leverans av varor från konsulent till kund.68 Nya konsulenter erbjöds två månaders 

utbildning med förtjänst “hela tiden”, och utbildningen skedde genom växelvis arbete med 

gruppchef, eget arbete och olika kurser. Kurserna som erbjöds var startkurs, kosmetikkurs 1 

samt kosmetikkurs 2. I pamfletten finns också exempel på hur förtjänsten skulle kunna se ut, 

det vill säga hur mycket pengar som skulle kunna tjänas på arbetet som konsulent. I 

räkneexemplet, där konsulenten håller tio visningar per månad och säljer för 325 kronor per 

visning, får hon ut ungefär 715 kronor i förtjänst per månad. Arbetstiden beräknas vara runt 

15 timmar. Varje visning beräknas kosta runt 3-4 kronor, den kostnaden rör 

demonstrationsmaterial och blanketter. Kostnad för förtäring räknas inte in, då det är något 

värdinnan för hempartyt står för. När en konsulent sålt produkter för 4250 kronor ökar 

förtjänsten. I det förra räkneexemplet fick konsulenten 26% av den totala försäljningen. Efter 

att ha sålt för 4250 kronor får hon 30% av den totala försäljningen. Oriflame argumenterar för 

att tiden som läggs ner, 15 timmar i veckan, är avsevärt kortare än ett lönearbete. Som 

tidigare nämnt kunde konsulenten efter två månader kvalificera sig för telefonarbete. 

Telefonarbetet var i själva verket telefonförsäljning och denna försäljning “ger möjlighet till 

merförtjänst, och en stor sådan”.69   

 

 

 

 
 

                                                
67 Oriflame och konsulentarbetet 1971, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB s. 6. 
68 Oriflame och konsulentarbetet 1971, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. s. 7. 
69 Oriflame och konsulentarbetet 1971, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. s. 8. 
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Hemmafruar sökes 

För en djupare förståelse för hur homeparty-modellen lanseras och blir framgångsrik i 

Sverige samtidigt som hemmafrun som koncept försvinner presenteras i det här avsnittet 

dagstidningsannonser som söker efter nya konsulenter. Syftet med avsnittet är att undersöka 

hur konsulentarbetet formulerats och vilka personliga kvalitéer som eftersöktes i en 

konsulent. Annonserna är publicerade i flertalet dagstidningar, men Dagens Nyheter, 

Göteborgs Posten och Expressen är överrepresenterade. Många av de annonser som studerats, 

totalt ungefär 60 stycken, har snarlika formuleringar och många annonser är kopior av 

varandra. Det bör därför belysas att annonserna troligen formulerats av Oriflame och skickats 

ut till konsulenter som en mall för hur de skulle utforma en platsannons. Därför läser jag 

annonserna som formulerade av Oriflame och inte av konsulenterna själva. Det bör även 

tilläggas att i slutet av varje annons finns det kontaktuppgifter till en konsulent, jag har valt 

att censurera detta av integritetsskäl då dessa uppgifter inte tillför undersökningen något. 

Däremot vill jag poängtera att i alla platsannonser förutom de som sökte distriktschefer var 

kontaktpersonen den intresserade skulle höra av sig till en kvinna. Det bekräftar min tes om 

att de konsulenter som var aktiva i homepartyförsäljning nästintill enbart var kvinnor.  

 

I en annons från 1968 framkommer det att arbetet gällde minst tio timmar per vecka, och 

förtjänsten som utlovades var ca 20kr/tim.70 Huruvida det i Oriflames tidiga år som företag 

betalades ut en fast lön till konsulenterna eller om det var en uppskattning baserat på 

försäljningsprovision framkommer inte i annonsen men i pamfletten Oriflame och 

konsulentarbetet (1971) går det tydligt att utläsa att det rörde sig om provision och inte en 

fast förtjänst. Medianlönen för kvinnor i åldrarna 20-24 anställda som butiksbiträden var 

under samma årtal 1 311 kronor i månaden.71 Beräknat som timlön med 40 timmars arbetstid 

i veckan låg lönen för ett kvinnligt butiksbiträde om ungefär åtta kronor i timmen. En utlovad 

förtjänst på 20 kronor i timmen var därför betydlig högre jämfört med medianlönen som 

anställd i ett varuhus. Den utlovade förtjänsten är inte oviktig eftersom den berättar för oss 

vilka eventuella monetära motiv det fanns för att skriva upp sig som konsulent. I pamfletten 

Oriflame och konsulentarbetet (1971) ställs det upp räkneexempel för hur mycket förtjänst en 

konsulent kunde räkna med i månaden. I räkneexemplet, där konsulenten håller tio visningar 

per månad och säljer för 325 kronor per visning, får hon ut ungefär 715 kronor i förtjänst per 

                                                
70 “Vi söker damer”, Göteborgs Posten (GP) 1968/08/20 
71 Statistiska centralbyrån, Löner 1968: Del 1, Industritjänstemän, handelsanställda m.fl. s. 74. 
Hämtas: Löner 1968 
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månad. Arbetstiden beräknas vara runt 15 timmar. Varje visning beräknas kosta runt 3-4 

kronor, den kostnaden rörde demonstrationsmaterial och blanketter.72 Att arbeta 15 timmar i 

månaden med en förtjänst om 715 kronor bör ha tilltalat hemmafruar som hade behov av att 

dryga ut hushållskassan eftersom arbete på kvällstid underlättade barnpassning och dylikt och 

den utlovade förtjänsten var mer förmånlig än med jämförbara arbetsuppgifter. 

Förtjänstmöjligheter var ett stort argument som framfördes, framförallt under de tidigare  

åren,73 däremot avtar de något med tiden, framförallt efter Holiday-Magic domen som fick 

konsekvensen att konsumentombudsmannen hårdare granskade utlovade förtjänstmöjligheter 

och som konsekvens började andra delar av konsulentarbetet marknadsföras, som fri 

utbildning och gott kamratskap. Nedan presenteras en platsannons från 1969, som utlovar att 

de tjänar bra, gratis utbildning lyfts som fördel, de är övervägande hemmafruar och de 

beskriver sig själva som ett glatt och trevligt gäng. 

 
Bli en av oss! Vi har plats för några till i ett glatt och trevligt team i Stockholm med omgivning. 
Vi är övervägande hemmafruar i alla åldrar. Vi demonstrerar skönhetsmedel några kvällar i 
veckan. Vi tjänar bra och får gratis utbildning. Vi tycker att vi har ett toppjobb hos Oriflame 
International AB. Vi kan avancera till säljledare. Ring oss idag för närmare information.74 
 

Att det glada och trevliga gänget används som argument för att värva nya konsulenter ger en 

indikation om att den interna stämningen konsulenter emellan skulle vara lättsam. Likt 

Williams och Bemiller (2010) som menar att gränsen för fritid och arbete för kvinnor suddas 

ut, menar jag att den typen av kultur maskerar ett egentligt arbete som en lättsam 

fritidsaktivitet. I en annan annons från 1969 står det i en annons “Vill du komma in i ett 

företag som är mer som en familj än ett företag?”75 Det talar återigen för att den familjära, 

informella stämningen skapades för att leda konsulenterna bort från tankarna att det var ett 

arbete genom att maskera det som en fritidsaktivitet de utförde med ett glatt tjejgäng.  

 

Annonsen ovan bekräftar även att det främst var hemmafruar som engagerades som 

konsulenter. Den här annonsen är relativt tidig och annonserna byter så småningom skepnad. 

Gratis utbildning lyfts i den här annonsen och ett flertal andra samt i tidigare material vi tagit 

del av från Oriflame. Att ge sina konsulenter en grundutbildning var en grundförutsättning för 

att företaget framgångsrikt skulle kunna tillämpa homeparty-modellen. Utbildningen av 

                                                
72 Oriflame och konsulentarbetet 1971, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. s. 8.  
73 “Damer”, Dagens Nyheter (DN), 1968-09-10 samt “Oriflame söker ytterligare damer”, GP, 1969-04- 
22 
74 “Bli en av oss!”, DN, 1969-03-12.  
75 “Oriflame int. AB” GP,1969-01-09 
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konsulenterna kan också ha använts som en legitimerande faktor av Oriflame för att tilltala 

den rationella konsumenten, en expert går alltid att lita på. Att erbjuda nya konsulenter gratis 

utbildning kan också ha spelat in för att den blivande konsulenten känt en tilltro till företaget, 

vilket blufföretag erbjuder sina konsulenter en påkostad utbildning? På så vis använde 

Oriflame utbildning av konsulenterna för att tilltala det rationella idealet i både konsumenten 

och konsulenten.   

 

Att det gäller arbete några kvällar i veckan framkommer ofta i annonserna.76 Som jag tidigare 

nämnt var kvällsarbete något som passade de flesta hemmafruar, och förmodligen var 

kvällsarbetet en välkommen tillflyktsort från vardagen. Att konsulentarbetet var utformat på 

ett sådant sätt att det skulle passa hemmafruar var en förutsättning för att lansera homeparty-

modellen i Sverige och många annonser från Oriflames tidigare levnadsår riktar sig särskilt 

mot hemmafruar. Däremot skiftar innehållet på 1970-talet, då började annonserna även 

beskriva vilka egenskaper en konsulent skulle inneha och gå ifrån “hemmafruar sökes”-

konceptet. I en annons från 1970 eftersöks en person som är energisk och besitter goda 

ledaregenskaper.77 I en annons från 1975 som söker en kvinnlig regionchef i 

göteborgsområdet står det “Är du positiv och glad? Tycker Du om människor och vill ta 

ansvar att leda och stimulera dem? Är Du arbetsvillig och initiativrik? Då kanske det är dig 

vi söker”78  I Göteborgs Posten 1977 sökes även en regionchef som kan “ta folk” och har en 

väl utvecklad förmåga att samarbeta med och leda en stor säljkår.79 I Provinstidningen 

Dalsland eftersöks det en kvinnlig distriktschef, meriterande är det att tidigare ha sysslat med 

direktförsäljning eller annat utåtriktat arbete samt en utåtriktad, initiativrik och entusiastisk 

personlighet.80 1978 söks det även en distriktschef på halvtid i Stockholmsområdet inom 

“direktförsäljningsbranschen”, och den som sökes “är du kvinna, utåtriktad och positiv samt 

tycker om människor ring *namn*”81 I flertal annonser från 1979 sökes käcka flickor i 

Göteborg över 18 år som vill ha ett roligt och stimulerande extraknäck.82 I en annons sökes 

även käcka och glada kvinnor.83 Det bör förtydligas att distriktschef inte var en traditionell 

                                                
76 Se exempelvis “Oriflame” GP,1969-08-27 samt “Söker du deltidsarbete?” GP, 1969-02-12. 
77 “Oriflame” GP, 1970-09-01. 
78 “Oriflame International söker i Göteborg kvinnlig distriktschef” GP, 1975-02-24 
79 “Regionschef” GP 1977-01-17 
80 “Distriktschef sökes”, Provinstidningen Dalsland, 1977-05-03 
81 “Distriktschef- halvtid!” DN 1978-02-20 
82 Se exempelvis “Hej där” GP 1979-01-23. “Hej tjejer” GP 1979-02-06. “Hej där alla käcka flickor i 
Göteborg” GP 1979-03-13. “Hej där” GP 1979-02-14. “Hej där” GP 1979-03-01. “Hej där!” GP 1979 05 
22 
83 “Alla käcka och glada kvinnor över 18 år” GP 1979-05-08 
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anställning, distriktschefen tjänade pengar på att få en viss procentandel av konsulenternas 

försäljning inom dess område. Distriktschefer var ofta själva aktiva som konsulenter och 

homeparty-deltagare.84 Vad annonserna eftersöker är utåtriktade, glada, käcka och socialt 

ansvarstagande kvinnor. Det som framgår är att arbeta emotionellt är en del av arbetet   

I en annons från 1976 syns rubriken “Har du lust att tjäna en extra slant på din fritid?”85 I 

många annonser beskrivs ofta arbetet som konsulent liknande deltid alternativt ett par kvällar 

i veckan. Därför intressant med en annons som marknadsför det som en 

“fritidssysselsättning”. 1977 finns det annonsör som söker flickor i åldrarna 20-60 år som är 

intresserade av ett extraknäck.86 Flickor intresserade av ett extraknäck sökes även i Göteborgs 

Posten 1977.87Arbetet beskrivs ofta som roligt, i en annons i Göteborgsposten från 1977 

beskrivs konsulentarbetet som “ett roligt extraknäck”.88 I vissa annonser beskrivs även arbetet 

som en möjlighet att tjäna en extra slant.89 En “extra slant på din fritid” förekommer även i 

Göteborgstidningen och Göteborgs Posten 1978.90 Ibland beskrivs det även som ett 

extrajobb.91 Att tjäna en extra slant på din fritid genom att sälja skönhetsprodukter till 

väninnor och arbetskamrater förekommer även 1979.92 I många annonser nämns ord som 

extraknäck, deltidsarbete eller tjäna pengar på fritiden. I vissa artiklar förekommer däremot 

inte alls att det rör sig av en form av arbete, som i den här.  

 

Figur 1, tidningsannons 

 
Källa: “Tycker du”, Dagens Nyheter (DN) 1979-02-09 

                                                
84 Se exempelvis Edsta, 2008, s. 45 för genomgång av Oriflames karriärstege.  
85 “Har du lust att tjäna en extra slant på din fritid” GP 1976-09-01 
86 “Hallå alla flickor!”  Arbetet Västsvenska Editionen, 1977-10-17. 
87  “Oriflame international AB utvidgar kraftigt sin verksamhet och söker kvinnlig distriktschef” GP, 
1977-08-25 
88 “Hallå alla kvinnor mellan 20 och 60 år”, GP 1977-09-13. “Hallå, flickor” GP, 1977-04-14. “Vill du 
sälja” DN 1977-09-26. 
89 Se exempelvis “Du som vill”, DN 1977-10-25. “Hej där!” GP 1978-05-09. “Hej där!” GP 1978-01-17. 
“Hej där” GP 1978-02-14. “Hej där, du över 18 år!” DN 1978-04-20 
90 Se exempelvis “Hej där, alla ni som vill tjäna en extra slant på er fritid!”, Göteborgs Tidningen, 
1978-02-26. “Hej där!”, GP 1978-03-31. 
91 Se exempelvis “Extrajobb” DN, 1978-04-28 
92 Se exempelvis “Lystring” GP 1979-01-08.  
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Till blivande konsulenter kommunicerades det främst att det rörde sig mer om en hobby eller 

fritidssysselsättning, att det skulle likna någon form av arbete förekommer sällan. Uppsatsens 

syfte är att undersöka homeparty-modellens framgång i relation till jämlikhetskontraktet. Jag 

argumenterar för att homeparty-modellen ursprungligen fick framgång då den tilltalade 

hemarbetande kvinnor, flexibla arbetstimmar och kvällsarbete gjorde det enkelt att kombinera 

med ansvar för hem och familj. Förtjänsten som utlovades i räkneexempel var högre än vad 

som skulle erhållas vid en anställning på liknande timantal och löftet om gratis utbildning 

legitimerade företaget och tilltalade den rationella konsumenten. Vad som är intressant är hur 

modellen lyckades överleva under 1970-talet när hemmafruarna gick ut i arbete. Jag vill 

därför lyfta följande artikel, publicerad 1973.  

 
Ledande kosmetikaföretag söker 
Kvinnliga demonstratriser  
för lönande och intressant arbete, i huvudsak kvällstid. Passande för hemmafruar som vill ut i 
förvärvslivet igen.93  

 

Annonsen marknadsför konsulentarbetet som passande för hemmafruar som vill ut i 

förvärvslivet igen. Konflikten jag målade upp i början av uppsatsen är den mellan 

förvärvsarbetande kvinnor och homeparty-modellen som vilade på husmoderskontraktet. 

Homeparty-modellen var inte helt oanvändbar för förvärvsarbetande kvinnor heller, 

konsulenter skulle genomföra sina produktdemonstrationer på homepartys under kvällstid. 

Däremot finns det en viss möjlighet att de förvärvsarbetande kvinnorna inte skulle ha tid för 

de extra femton timmarna i veckan, de hade fortfarande ansvar för hem och familj. 

Förvärvsarbetande kvinnor hade dessutom säkerligen även ett mindre behov av att dryga ut 

hushållskassan, vilket gör att förtjänstargumenten blir mindre effektiva. Min uppsats ställer 

upp forskningsproblemet mellan homeparty-modellen och jämlikhetskontraktet. Hur kunde 

en modell som vilade på hemmafruar och traditionella könsroller bli framgångsrik samtidig 

som jämlikhetskontraktet gör sig gällande? Utifrån den empirin jag hittills presenterat i 

uppsatsen vill jag presentera slutsatsen att det inte finns en konflikt eller diskrepans mellan att 

homeparty-modellen etablera sig och jämlikhetskontraktet gör sig rådande och hemmafrun 

försvinner. Jag vill snarare argumentera för att samhällsandan som Hirdman (1992) 

presenterar, med socialpolitiska reformer för att underlätta kvinnors intåg på 

arbetsmarknaden och förändring av samhällsnormer fungerade som en hävstång för 

                                                
93 “Ledande kosmetikaföretag söker kvinnliga demonstratriser” DN, 1973-04-11 
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homeparty-modellen och en förutsättning för försäljningsmodellens framgång. Jag vill mena 

att homeparty-modellen erbjöd ett alternativ för kvinnor som, likt annonsen ovan, ville ut i 

förvärvsarbete men saknade formella meriter, arbetslivserfarenhet eller upplevde en osäkerhet 

inför att kombinera en heltidsanställning med ansvar för hem och familj. Homeparty-

modellen och företagen som använde sig av den kunde genom kvinnors vilja att gå ut i 

arbetslivet värva konsulenter och väva in den i en ny samhällsanda. 

 

Direktförsäljningsföretagens förening och den rationella konsumenten 

I det här avsnittet diskuteras det hur Direktförsäljningsföretagens förening (DF) förhöll sig till 

den rationella konsumenten och till konsumentpolitiken. Som jag tidigare nämnt var DF 

tongivande i direktförsäljningsbranschen och fungerade som en självreglerande instans för att 

öka branschens trovärdighet och mota bort oseriösa aktörer, som exempelvis Holiday Magic. 

DF fungerade också som en intresseorganisation och förde en dialog med 

konsumentombudsmannen samt beslutsfattare. Det tydligaste exemplet är att de hade en 

representant i Hemförsäljningskommittén, ledamot Hellstadius. DF arbetade intensivt under 

främst 1970-talet för att skapa ett förtroende för direktförsäljning hos konsumenterna. 

På baksidan av Oriflames produktkataloger syns till exempel den här symbolen, 

  

Figur 2, Oriflame International 1975, nr 4 

 
Källa: Oriflame International 1975 nr. 4, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB 

Oriflame betonar att de har sin egen garanti, om konsumenten ångrar sitt köp har hon full 

returrätt inom fjorton dagar efter mottagandet av varorna.94 Till höger i bild syns DF:s 

                                                
94 Oriflame International 1975 nr. 4, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. 
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symbol och texten “Föreningen ställer höga krav på alla sina medlemmar och verkar för att 

ge ökat skydd åt konsumenten vid köp i hemmen.“95 Att Oriflame valde att ha en stämpel 

från DF på sina produktkataloger var ett sätt att kommunicera seriositet och att separera sitt 

eget företag från den negativa bilden av direktförsäljning som en annan form av pyramidspel. 

Att Direktförsäljningsföretagens förening skriver ut att de arbetar för att ge ökat skydd för 

konsumenten vid köp i hemmet signalerar att det fanns en tydlig etableringsstrategi från 

företagens håll, de visste att om de verkade för konsumenters rättigheter skulle de kunna 

samarbeta med konsumentombudsmannen och se till att direktförsäljningsföretagen skulle få 

finnas kvar istället för att möta samma öde som Holiday Magic. Jag argumenterar för att de 

nyttjade den svenska synen på konsumenter till sin fördel. Att direktförsäljningsföretagen 

tidigt genom föreningen etablerade en dialog med den svenska staten är en del av 

förklaringen till varför homepartyförsäljning kunde etablera sig starkt på den svenska 

marknaden men den förklarar inte hur homepartyförsäljning som var anpassat till 

hemmafruar kunde etableras samtidigt som jämlikhetskontraktet gjorde sig rådande i Sverige.  

Direktförsäljningsföretagens förening publicerade även annonser i dagstidningar under 1970-

talet, som den här till exempel.  

Lägg den här symbolen96 på minnet, den står för trygga köp i hemmet. 
En säljare som kommer hem till er ska naturligtvis legitimera sig. Om legitimationskortet har 
DF-symbolen så betyder det att säljaren representerar ett av medlemsföretagen i 
Direktförsäljningsföretagens förening. Kort uttryckt: DF 
För er innebär det att Ni har kontakt med ett företag, som aktivt arbetar för att de köp, som sker 
i hemmen, ska vara övertänkta och trygga- DF bildades för flera år sedan. Initiativtagare var 
några av de företag, som sedan länge varit ledande inom hemförsäljningen. Ett syfte med 
föreningen var att gemensamt arbeta fram regler för säljarens arbete. Regler som nu skapar 
och vidmakthåller ett gott och förtroendefullt förhållande till den enskilde konsumenten. Vi inom 
DF vill att Ni ska känna största möjliga köptrygghet Var Ni än köper.97  

Annonsen menar att DF arbetar för att de köp som sker i hemmet ska vara övertänkta och 

trygga. Annonsen fastslår också att föreningen arbetar med regler för säljarens arbete. Att 

annonsen använder sig av formuleringar som övertänkta, trygga, förtroendefullt förhållande 

till den enskilde konsumenten och köptrygghet underbygger min tidigare argumentation om 

att de använde idealet om den rationella konsumenten till sin fördel och som en metod för att 

särskilja deras medlemsföretag från oseriösa direktförsäljningsföretag. Som det även står i 

                                                
95 Oriflame International 1975 nr. 4, Oriflame Cosmetics, 1971-1980, vardagstryck, KB. 
 
96 Symbolen som åsyftas är DFs logotyp, se figur 1 för referens. 
97 Göteborgs Posten (GP)1972-03-02 
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annonsen tog föreningen fram regler som försäljare skulle förhålla sig till. Dessa regler 

återfinns som en bilaga till SOU 1979:76 Ny Hemförsäljningslag. Regelverket är från okänt 

årtal, dock senast 1979, och går igenom vilka lagar som medlemsföretagen förväntas följa, 

och de etiska riktlinjer som försäljarna väntas följa. De menar att direktförsäljning är en 

försäljningsform som ger möjligheter till ingående konsumentinformation om den vara eller 

tjänst som saluförs. Korrekt bedriven tjänar direktförsäljning därför konsumenternas 

intressen.98  

I regelverket fastslogs det ett antal krav på medlemsföretagens relation till säljarna. De skulle 

bland annat tillse att säljare, oavsett i vilken form de arbetade för företaget, var kända för god 

vandel99 och kunde uppträda på ett korrekt sätt. Under punkt “C. Relationer till säljarna” 

fastslås det att medlemsföretagen antingen i egen regi eller genom särskilt utbildningsinstitut 

skulle utbilda sina säljare och övrig säljpersonal. Vid värvning av säljare skulle företaget 

lämna rättvisande uppgifter om säljarbetets art och omfattning samt om villkoren i övrigt.  

Att företagen vid värvning av nya säljare skulle lämna rättvisande uppgifter om säljarbetet är 

troligen en lärdom av konsumentombudsmannens granskning av Holiday Magic och kritiken 

de fick för felaktiga påståenden om förtjänstmöjligheter. Utbildningen av säljare ansågs 

viktig men det fastslogs inte vad utbildningen skulle innehålla eller vilken i omfattning den 

skulle vara. Tidigare i uppsatsen diskuterade jag Oriflames formulering av konsulentarbetet 

och där framgick det vilken utbildning konsulenterna erhöll och hur lång den var, ungefär två 

månader. I det här regelverket framgår det att utbildning av säljare var obligatorisk.  

 

Säljarens uppgifter och uppförandekod regleras också i Direkthandelsföretagens förenings 

regelverk. Bland annat svarar säljaren gentemot konsumenten såväl som mot 

medlemsföretaget han är knuten till, att väl känna till den vara eller tjänst som saluförs.  

Under rubrik “II Regler för säljaren”, regleras inte homepartyt och det tycks heller inte stå i 

fokus som primär försäljningsform. Snarare är det dörrknackning som regleras tydligare, då 

det fastslås att säljaren ej får uppsöka konsument som satt upp en skylt som undanbeder 

säljbesök.100 Regelverket är en överenskommelse mellan Konsumentombudsmannen och 

Direkthandelsföretagens förening. Därför återfinns även skrivelser som utfäster att säljaren 

inte får misskreditera andra företag och att säljaren ska ge kunden “rådrum” för att kunden 

                                                
98 SOU 1979:76, Hemförsäljningskommittén. Ny hemförsäljningslag: slutbetänkande s. 229. 
99 Uppförande/levnadssätt/livsstil. 
100 SOU 1979:76, s. 231 
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eftertänksamt ska läsa igenom avtalsvillkor. Säljaren bör även vara aktsam med 

vetenskapliga- och tekniska termer samt statistiska uppgifter, används uppgifter av denna 

karaktär bör de hanteras med särskilt ansvar inför konsumenten.101 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 Ibid, s. 232 
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Avslutande diskussion 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur homeparty-modellen lanseras och blir framgångsrik i 

Sverige samtidigt som hemmafrun som koncept försvinner. Mina analysfrågor var 

- Hur positionerades det emotionella personliga försäljningsarbetet i relation till det 

svenska idealet om rationell konsumtion?  

- Formulerades försäljning genom homeparty-modellen främst som en fritidsaktivitet 

eller ett arbete av hemförsäljningsföretag och stat? 

 

Den statliga utredningen Ny hemförsäljningslag (SOU 1979:76) formulerades främst ur ett 

dörrknackningsförsäljningsperspektiv. Homepartyförsäljning, som hade en marknadsandel på 

20-25% gavs överlag en liten del i slutbetänkandet. Utifrån det och de resultat som 

presenteras i min uppsats argumenterar jag för att homeparty-försäljning till en viss del 

osynliggjordes då den inte ansågs lika affärsmässig som dörrknackningsförsäljning. Mycket 

av Hemförsäljningskommitténs resonemang som rör konsumentskydd handlar om att skydda 

konsumenten från förhastade köp av kapitalstarka varor som dammsugare eller symaskiner. I 

SOU 1979:76 finns det mycket underlag som talar för att konsumenten och 

konsumentskyddet var prioriterat av hemförsäljningskommittén, och det finns belägg för att 

hävda att den är formulerad med idealet om den rationella konsumenten. Det finns en viss 

koppling till det emotionella eftersom kommittén diskuterar de psykologiska faktorerna en 

konsument utsattes förnär en försäljare knackade på deras dörr. Däremot finns det bristfälliga 

analyser om att konsulenterna också var konsumenter av företaget och varorna och behövde 

konsumentskydd i form av konsulenter.  

För att besvara frågan om hur det emotionella försäljningsarbetet positionerades i relation till 

det rationella idealet vill jag lyfta mina undersökningsresultat i uppsatsens andra del. Jag 

menar att Oriflame och Direktförsäljningsföretagens förening formulerade sig för att tilltala 

den rationella konsumenten, exempelvis menade Oriflame att homeparty var ett tillfälle för 

personlig rådgivning och saklig produktupplysning. En del av förklaringsmodellen som 

handlar om homepartyförsäljningens framgång är att de anpassades sig efter det rationella 

idealet.  
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I materialet från Oriflame och hemförsäljningskommittén ges inte det emotionella 

försäljningsarbetet en huvudroll, men däremot gör det en entré i dagstidningsannonserna. I 

materialet söks det efter käcka tjejer, personer som kan ”ta folk” och det utlovas ett företag 

som är mer av en familj än ett företag. Jag vill dock utifrån mitt material dra slutsatsen att det 

emotionella försäljningsarbetet föll i skymundan för det rationella idealet.  

 

I Oriflames pamfletter finns det beskrivet vilka roller som fanns under ett homeparty, 

värdinnan, konsulenten och partygästen (konsumenten). Där utförde både värdinnan och 

konsulenten emotionellt arbete, och värdinnans var obetalt medan konsulenten fick betalt i 

form av provision på det hon sålde. Den stora skillnaden mellan konsulentarbete och en 

anställning med likvärdiga arbetsuppgifter på till exempel ett varuhus är att expediten inte 

behöver bibehålla en relation med sina kunder för att fortsätta få sin lön. Konsulenten å andra 

sidan är beroende av sitt kontaktnät och sina relationer för att kunna fortsätta sälja sina 

produkter. Som jag tidigare nämnde diskuteras inte konsulentarbetet i större grad i 

hemförsäljningskommitténs utredning och jag menar att det ger ett visst tolkningsutrymme 

för att argumentera för att hemförsäljningskommittén inte såg det som likvärdigt med andra 

former av hemförsäljning. Av Oriflame själva formuleras konsulentarbetet ofta som 

extraknäck, roligt arbete eller med frasen ”vill du tjäna pengar på din fritid?”. Jag vill 

argumentera för att konsulentarbetet inte primärt formulerades som ett arbete, men inte heller 

som en fritidssysselsättning. Snarare vill jag mena att det formulerades som en hybrid mellan 

de två, ett roligt extraknäck några kvällar i veckan.  

 

Konsulentarbetet marknadsfördes ofta som passande för hemmafruar. Konflikten jag målade 

upp i början av uppsatsen är den mellan förvärvsarbetande kvinnor och homeparty-modellen 

som vilade på husmoderskontraktet. För att besvara undersökningens syfte vill jag 

återupprepa ett tidigare resonemang. Jag argumenterar för att samhällsandan som Hirdman 

(1992) presenterar, med socialpolitiska reformer för att underlätta kvinnors intåg på 

arbetsmarknaden och förändring av samhällsnormer fungerade som en hävstång för 

homeparty-modellen och en förutsättning för försäljningsmodellens framgång. Jag vill mena 

att homeparty-modellen erbjöd ett alternativ för kvinnor som ville ut i förvärvsarbete men 

saknade formella meriter, arbetslivserfarenhet eller upplevde en osäkerhet inför att kombinera 

en heltidsanställning med ansvar för hem och familj. Homeparty-modellen och företagen som 

använde sig av den kunde genom kvinnors vilja att gå ut i arbetslivet värva konsulenter och 

genom det få den att passa in i jämlikhetskontraktets Sverige.  
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I en svensk forskningskontext har det inte skett omfattande forskning om homeparty-

modellen och jag anser att det är intressant att fortsätta forskningen inom det här fältet. Min 

uppsats har till viss del belyst Direktförsäljningsföretagens Förening och dess roll inom 

branschen och gentemot statliga aktörer. I vidare forskning bör föreningen undersökas och 

jämföras med sina internationella motsvarigheter. Framförallt homeparty-modellen är 

ursprungligen ett amerikanskt koncept som rotat sig inte bara på den svenska marknaden utan 

i många andra länder, att i en undersökning tillämpa ett globalt perspektiv på homeparty-

modellen hade varit intressant för att söka vidare svar på frågan om det är en hobby eller ett 

arbete, hur har diskussionen skett i andra länder som importerat homeparty-modellen? En av 

uppsatsens brister är att konsulenterna inte ges ett stort utrymme att komma till tals, det 

källmaterial som undersökts har antingen varit statligt eller producerat av ett 

hemförsäljningsföretag.  

Därför anser jag att forskningen om homeparty-modellen nyanseras ytterligare om det görs en 

undersökning baserad på en intervjustudie med tidigare aktiva konsulenter och 

homepartydeltagare. I vidare forskning är det också intressant att undersöka homeparty-

modellens utveckling över tid i det svenska samhället. Den här undersökningen centreras 

kring homeparty-modellens barndom i Sverige. Hemförsäljning är fortfarande en existerande 

bransch i Sverige och i skafferier landet över står det trofasta Tupperwareburkar och förvarar 

popcornkärnor. Den här uppsatsen analyserar homeparty-försäljningens etablering i Sverige, 

men svarar inte på frågan om hur den överlever och förändras efter 1979. Det uppmuntrar jag 

nästa forskare att söka svar på.  
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