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Sammanfattning 
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Författare: Asuman Sertcanli, 19861022, asi05003@student.mdh.se  

Betül Dinctürk, 19850808, bdk05001@student.mdh.se 

Handledare:  Claes Jonsson 

Uppdragsgivare: Oriflame Cosmetics i Turkiet 

Syfte: Ändamålet med denna studie är att undersöka försäljningsarbetet i 

ett MLM- företag i de två länderna (Sverige och Turkiet) och 

därmed få fram eventuella skillnader, för att sedan kunna jämföra 

deras beteende ur ett kulturellt perspektiv. Jämförelsen avser att 

vara som ett underlag för säljkonsulenterna i deras dagliga arbete, i 

syfte att kunna förbättra och utveckla försäljningsarbetet.   

Metod:  Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. En 

intervjuguide utformades för att kunna formulera frågor utifrån valda 

teorier och modeller. Intervjuerna ägde rum i Turkiet och Sverige 

Slutsats:  Studien visade att det finns både likheter och skillnader i 

försäljningsarbetet. De turkiska respondenterna fokuserade mer på 

värvning än försäljning men var välutbildade gällande produkterna. De 

svenska respondenterna var mindre kunniga gällande produkterna men 

mer kundorienterade.  

Nyckelord: Försäljningsprocessen, försäljningsarbete, MLM, nätverk, kultur, 

beteende, direkt försäljning, Oriflame, säljkonsulent. 
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Abstract 
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Betül Dinctürk, 19850808, bdk05001@student.mdh.se 

Tutor:  Claes Jonsson 

Assigner: Oriflame Cosmetics in Turkey 

Purpose: The purpose of this study/thesis is to examine the sales work 

within a MLM business in the two countries (Sweden and Turkey) 

to later on compare their behaviours from a cultural perspective. 

The comparison intends to be a basis for the workers in their daily 

work, in aim to be able to improve and develop the sales work. 

Method:  The study has been carried out by qualitative interviews. An interview 

guide was made to create the questions on the basis of chosen theories 

and models. The interviews were made in Turkey and in Sweden. 

Conclusions:  The study showed that there are both similarities and differences 

within the sales work.  The Turkish respondents had more focus on 

recruiting new sales people than on the sales but at the same time 

well educated concerning the products.  

Keywords: Selling process, sales work, MLM, network, culture, behaviour, direct 

selling, Oriflame, sales distributors  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Inledningsvis introduceras läsaren till problembakgrunden. Vad som kommer att undersökas 

och varför detta undersöks blir de två huvudsakliga frågorna för att få förståelse för avsnittet. 

Slutligen länkas problemformuleringen ihop med syftet. Företagspresentation ligger som 

bilaga 1. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Direktförsäljning är den äldsta metoden som används vid försäljning. Det är en form av 

kommunikation mellan två individer (Peterson & Wotruba, 1996). ”Face-to-face” försäljning 

omfattar en process som innebär att två individer, en potentiell kund och en säljare, utbyter 

information baserad på en ömsesidig fördelaktig transaktion.  

 

Nätverksföretag definieras som organisationer vilka förlitar sig helt eller delvis på personlig 

försäljning. Dessa organisationer belönar sina återförsäljare genom att de köper produkter, 

säljer produkter och rekryterar återförsäljare som köper och säljer produkter (Hodell & 

Näslund, 2008, s. 7).   

 

Undersökningen kommer att behandla säljkonsulenternas försäljningsarbete, hur de går 

tillväga och hur de beter sig gentemot kunderna. En säljkonsulent är en distributör av 

Oriflames produkter (metro.se, 2008-11-16). Studien ska bidra med vidare forskning om 

försäljningsarbetet i ett MLM (Multi Level Marketing)- företag i ett annat land, se vilka 

slutsatser som kan frambringas genom att undersöka liknande arbete i två olika kulturer. 

Försäljare i MLM- företag är ytterst lite undersökta och därför anses att undersökningen kan 

vara av intresse för vidare studier (Brodie et al. 2002) . Trompeenars (1998, s 2-3) påpekar att 

varje land har sitt eget sätt att arbeta på, det som fungerar i ett land behöver inte göra det i en 

annat, beroende på hur mycket kunskap det finns. Det som är intressant är att se hur ett 

svenskt företag har lyckats implementera sitt arbetssätt i ett annat land och se vilken form det 

har fått. Det som har fungerat i ett land (Sverige) behöver inte göra det i ett annat (Turkiet). 

 

De säljkonsulenter som bor i Turkiet härstammar från Turkiet och har sitt sätt att ”sälja” på 

(Larsson, 2008-10-05). Deras agerande baseras på deras omgivning och kulturens inflytande. 
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De ca 20 000 turkar som finns i Sverige (STV, 2008-10-31) men även de kulturer som har en 

närhet till den turkiska har existerat länge i Sverige (TRF, 1997). Det finns mycket som den 

svenska kulturen kan lära av den turkiska kulturen, och tvärtom. Oberoende av skillnaderna i 

kulturen finns det möjligtvis saker som säljkonsulenterna i de båda länderna kan lära sig av 

varandra, för att kunna få en annan synvinkel på arbetet och därmed kunna utveckla och 

utvecklas. Den här undersökningen riktar sig främst till uppdragsgivaren Oriflame Cosmetics 

i Turkiet. Den riktar sig också till de säljkonsulenter som vill ta del av skillnaderna för att 

kunna jämföra svaren med sitt eget försäljningsarbete. Andra intressenter är personer som är 

intresserade av försäljningsarbetet i MLM- företag.   

 

1.2 Problemformulering 

Hur ser säljkonsulenternas försäljningsarbete ut i Sverige och i Turkiet?  
 
Vad finns det för skillnader och likheter mellan dessa två kulturer i försäljningsarbetet?  
 

1.3 Syfte 

Ändamålet med denna studie är att undersöka försäljningsarbetet i ett MLM- företag i de två 

länderna (Sverige och Turkiet) och därmed få fram eventuella skillnader, för att sedan kunna 

jämföra deras beteende ur ett kulturellt perspektiv. Jämförelsen avser att vara som ett underlag 

för säljkonsulenterna i deras dagliga arbete, i syfte att kunna förbättra och utveckla 

försäljningsarbetet.  Lägg en ny rubrik där vi förklarar vad denna studie ska falla i och till 

vem den ska användas.  
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2. Teori 
___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras de olika teorier som kommer att ligga till grund för intervjufrågorna. 

Kapitlet inleds med att förklara MLM- konceptet för att läsaren ska få förståelse för 

respondenternas bransch. Kapitlet följs sedan med försäljningsprocessens traditionella och 

utvecklade versioner. Efter att försäljningprocessen har beskrivits kommer en kort 

beskrivning av köpbeslutsprocessen. Slutligen beskrivs begrepp ur teorier som behandlar 

kulturskillnader. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Nätverksmarknadsföring – Multi- level marketing (MLM) 

Alla ingår i någon form av nätverk, exempelvis familj, skolkamrater eller arbetskollegor. 

Individen omges av ett nätverkssamhälle utan att tänka på det (Crisp, 1997). För att få en 

förståelse för framgång eller misslyckande inom nätverksmarknadsföring måste enligt Crisp 

(1997) i första hand förhållanden och sedan det egna nätverket analyseras. 

 

MLM har sin bakgrund i traditionell dörr till dörr försäljning som med tiden har utvecklats till 

ett mer komplext system. Den här typen av försäljning har sina rötter i direktförsäljning 

(Moore, 1998 s. 1-3). Det sker en direkt kontakt mellan distributör och kund utan några 

mellanhänder (se figur 1). Interaktionen med kunder leds av utbildade distributörer, 

säljkonsulenter eller direktsäljare som kommer i kontakt med kunden genom att demonstrera 

och beskriva varorna som de får från företaget (Gummesson & Ohlsson, 2007 s. 39). Mötena 

är personliga och kunderna är alltid i fokus. Försäljarna är också viktiga aktörer för företaget 

eftersom de flesta använder produkterna själva som dem marknadsför för potentiella kunder 

(Gummeson & Ohlsson, 2007 s. 12-13).  

 

Företaget expanderar genom att säljarna skapar sina egna nätverk (Gummeson & Ohlsson, 

2007 s. 90-91), även rekrytering av ytterligare distributörer sker genom att ”nätverka” 

(oriflame.se, 2008-11-04; Moore, 1998 s. 95-99). En distributör som arbetar åt ett MLM- 

företag har möjligheten att själv bestämma hur flexibelt denne vill arbeta (Crisp, 1997 s. 10, 

Duffy, 2005). Distributörerna bygger själva upp sina säljnätverk och får ersättning baserade 

på deras arbete.  
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Crisp (1997) säger att nätverksmarknadsföring handlar om person till personkommunikation, 

detta styrker processen av själva marknadsföringsmetoden då det hela handlar om att 

interagera med kunden på en personlig nivå.  

 

 

 

2.1.1 Kritik till MLM 

MLM förknippas väldigt ofta med pyramidspel. Clements (2000) menar att pyramidspel och 

MLM är två olika sätt att göra affärer på. Pyramidspel har sitt fokus på värvning av nya 

distributörer och ersättningen baseras enbart på detta, produkterna är inte i fokus, medan 

distributörer inom MLM- företag har produkterna i fokus och får ersättning beroende på deras 

försäljning och värvning av nya distributörer (www.direkthandeln.org, 2008-11-04). 

 

2.2 Den traditionella försäljningsprocessen 

Stanton och Buskirk (1978) förklarar försäljningsprocessen som något säljaren genomgår vid 

mötet med den potentiella kunden. Stanton och Buskirk (1978) menar att en försäljare måste 

genomgå alla steg i processen för att lyckas. Den traditionella försäljningsprocessen förklaras 

först, för att sedan förklara den utvecklade versionen. Både den traditionella och den 

utvecklade versionen av försäljningsprocessen kommer att användas tillsammans vid 

utformningen av frågorna till intervjuguiden. Anledningen till detta är att ta reda på vilken av 

Producenter 

Distributörer 

Distributörer 

Distributörer 

K
o
n
s
u
m
e
n
t
e
r 

K
o
n
s
u
m
e
n
t
e
r 

Figur 1. Strukturen hos direkthandeln (Gummesson & Ohlsson, 2007, s. 39) 
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dessa två modeller försäljarna använder och har sin utgångspunkt ifrån. Med tanke på att detta 

är okänt används både den traditionella och den utvecklade versionen av 

försäljningsprocessen.  

Prospektering 

Försäljaren söker efter potentiella kunder och spenderar sin tid på personer som de tror 

kommer att engagera sig och köpa. I detta steg identifierar försäljaren sina kunder och 

undersöker vilka som är potentiella kunder. Exempelvis kan försäljaren göra en lista på vilka 

som denne tror kan intressera sig och vara de potentiella kunderna (Stanton & Buskirk, 1978, 

s. 199).   

Förarbeten innan mötet med kunden 

Detta steg omfattar alla förberedelser som försäljaren gör innan mötet med kunden. Det 

viktiga i det här stadiet är att ha information om kunden och bemöta denne med hjälp av 

informationen. Informationen kan bestå av ålder, utbildning och intressen. Att ha kunskap om 

produkterna och företaget är ett måste för att kunna representera företaget på bästa sätt. 

Kunskap om försäljningstekniker och vetskap om hur kunderna beter sig i särskilda 

situationer kan underlätta för en säljare (Stanton & Buskirk, 1978, s. 201).   

Inledande kontakt 

Detta steg utgör de första minuterna vid mötet. Det är oftast dessa minuter som avgör hur 

mötet kommer att fortsätta. Om den inledande kontakten misslyckas får försäljaren sällan en 

andra chans. Det gäller alltså att göra ett gott intryck och fånga kundens intresse (Stanton & 

Buskirk, 1978, s. 202).   

Presentation 

Den huvudsakliga försäljningen sker i detta steg. En försäljare måste motivera kunden till att 

bli intresserad och sedan få denne att köpa produkten. Detta steg kan förekomma antingen vid 

en eller flera tidpunkter. Försäljaren agerar utifrån vad den potentiella kunden behöver för 

information. Kan denne något om produkten? Är det relevant att berätta allt kunden redan har 

vetskap om? Här är det viktigt att kunna förmedla vad företaget står för, eftersom försäljaren 

blir ansiktet utåt för företaget (Stanton & Buskirk, 1978, s. 204).   



 11

Möta invändningar 

Invändningar och funderingar finns i alla köp. Det som tillfaller försäljaren är att kunna 

bemöta dessa på bästa sätt och vara positiv till negativa funderingar. Negativa funderingar 

hjälper säljaren att identifiera kundens behov. Kunden kan verka intresserad under hela mötet 

men inte köpa något i slutändan. I bästa fall brukar kunden fråga, då blir det enklare för 

säljaren att kunna hantera det. Om åsikterna är dolda och aldrig kommer fram kan det 

medföra att det inte kan övervinnas och att köpet aldrig genomförs (Stanton & Buskirk, 1978, 

s. 205-207).   

Avslut 

I det avslutande steget gäller det för försäljaren att få kunden att köpa, exempelvis att ta emot 

order, lämna över varan eller att ta emot pengarna. Misstaget kan vara att kunden ger intrycket 

av ett köp längre fram och inte vid det specifika mötet. Det finns många tekniker som en 

försäljare kan använda sig av för att kunna binda kunden (Stanton & Buskirk, 1978, s. 207-

208).  

Uppföljning 

Detta steg är nytt jämfört med de andra stadierna (Moncrief & Marshall, 2005). 

Försäljningsprocessen är inte över när kunden har köpt produkten. En bra försäljare följer upp 

sina kunder och frågar om produkterna har verkat som de skulle och om denne är nöjd. 

Exempelvis innefattar detta att skicka ett tackkort till kunden eller ringa ett telefonsamtal och 

fråga om kunden är nöjd med köpet. Kunden ska vara tillfredställd även efter köpet (Stanton 

& Buskirk, 1978, s. 209-210).   

 

2.3 Den utvecklade försäljningsprocessen  

Moncrief och Marshall (2005) har tagit fram den utvecklade versionen av 

försäljningsprocessen. De menar att den största anledningen till förändringen har varit 

teknologin. Fokus på relation är ytterligare en anledning till förändring i processen. I samband 

med den teknologiska utvecklingen har det blivit lättare att bibehålla relationerna. I den 

traditionella versionen skulle försäljarna helst uppfylla alla steg i följd, men nu har det 

ändrats. Försäljaren kan själv välja hur mycket tyngd han/hon ska lägga på varje steg.  
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Kvarhålla och avveckla kunder vs. prospektering  

I den traditionella försäljningsprocessen var fokus på att ständigt söka efter potentiella kunder 

för att öka kundbasen. Enligt Moncrief och Marshall (2005) spenderar företag mer resurser på 

att kvarhålla de vinstgivande kunderna och spendera mindre tid på prospekteringssteget. 

Prospekteringen har förflyttats från försäljaren till organisationens andra delar. Idag är 

försäljaren ansvarig för att bibehålla sina kunder med hjälp av exempelvis Internet.    

Databas och annan kundinformation vs. förarbete innan möte med kunden 

Idag har försäljarna tillgång till bredare kunskap om kunderna via företagens utarbetade 

databaser. Databaserna är utvecklade för att organisationerna spenderar mer pengar och 

resurser för att bygga ut dem. Dessa databaser innehåller viktig information om kundernas 

tidigare och potentiella köp. Gentemot hur de arbetade tidigare med den traditionella 

processen är det idag mycket enklare att få tag i information om sina kunder (Moncrief & 

Marshall, 2005).  

Vård av relation vs. inledande kontakt 

I steget ”inledande kontakt” är strategier och taktiker hjälpmedel i hur försäljarna agerar vid 

mötet med kunden. Moncrief och Marshall (2005) menar att utvecklingen har gått från att 

implementera strategier och taktiker till att bevara och bygga upp relationen som redan finns. 

Nu handlar det om att använda metoder för att skapa långsiktiga relationer.   

Marknadsföring av produkt vs. presentation 

Enligt den traditionella processen skulle försäljarna presentera produkterna till kunderna. Den 

utvecklade processen handlar om marknadsföring av produkterna som är bredare med fler 

kanaler. Det kan vara en egen grupp inom företaget som arbetar med marknadsföringen 

utöver försäljarens ambition. Kunden exponeras av företaget från andra håll också och inte 

bara vid mötet (Moncrief & Marshall, 2005). 

Problemlösning vs. möta invändningar 

Tidigare handlade det om att vända negativa frågetecken till positiva för att mötet skulle leda 

till ett köp. I det här steget agerar försäljarna som kundens rådgivare och konsulenter för att 

identifiera deras problem och sedan lösa dessa på bästa sätt. Målet är inte att uppnå köp utan 

att skapa en win-win situation för båda parter genom det ömsesidiga utbytet som har en stor 

betydelse(Moncrief & Marshall, 2005).  
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Tillföring av värde vs. avslut 

Moncrief och Marshall (2005) påpekar att kundlojalitet uppnås genom att skapa värde och 

tillfredställelse. Ömsesidiga och gemensamma mål utmynnar i en win-win situation. Härmed 

behövs inte avslutande taktiker som i den traditionella processen. När kunderna kommer 

tillbaka till försäljaren ökar deras lojalitet gentemot företaget.  

Upprätthålla kundrelation vs. uppföljning 

Tidigare kontaktade försäljarna kunderna och tackade genom exempelvis ett tackbrev. 

Teknologins utveckling har lett till att kommunikationen har blivit lättare och effektivare, 

vilket försäljarna drar nytta av för att upprätthålla kundrelationen (Moncrief & Marshall, 

2005).  

 

 

 

Författarna (Moncrief & Marshall, 2005) påpekar att den traditionella försäljningsprocessen 

har tappat lite av sin makt men detta betyder inte att den är irrelevant. Det finns företag som 

ännu idag föredrar den traditionella processen före den utvecklade versionen. 

Kundorienterade versionen är främst riktat mot företag som är måna om sina kunder och vill 

skapa värde för den enskilda kunden.  

 

Figur 2. Den utvecklade försäljningsprocessen, (Moncrief & Marshall, 2005, s. 19) 
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En annan författare som tycker att försäljningsprocessen ska vara kundorienterad och inte 

försäljningsinriktad är Brooksbank (1995). Han menar att den traditionella och grundläggande 

stommen för försäljningsprocessen inte har ändrats, det som har förändrats är synen på de 

olika stegen. Förut var det viktigare att avsluta försäljningen medan den nya prioriterar 

kundens behov och att kunna matcha dessa med vad företaget har att erbjuda. Skillnaden 

mellan den gamla och den nya modellen ligger i hur försäljaren väljer att agera.  

 

 

 

Det enda sättet enligt Brooksbank (1995) är att skapa och bevara nöjda kunder är att skapa en 

långvarig relation. Detta menar han kan nås om personlig försäljning övergår från 

försäljningsinriktad till kundinriktad. Brooksbank (1995) såväl som Moncrief och Marshall 

(2005) påpekar att den teknologiska utvecklingen har förändrat kommunikationen. 

Kommunikationen är idag ett betydelsefullt konkurrensmedel (Carlsson, 2001, s. 9). Den 

hjälper försäljaren att skapa fler kontakter och därmed fler nöjda kunder, men framför allt att 

bygga personliga relationer med dessa. Jolson (1997) anser att parterna vid relationsinriktad 

försäljning bygger ett ömsesidigt utbyte av förtroende.  

 

2.4 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen beskriver processen som kunden går igenom när han/hon ska köpa en 

produkt, och vilka aspekter som influerar denna process (Brassington & Pettitt 2005, s. 67). 

Köpbeslutsprocessen består av fem steg, dessa är ”problemidentifiering”, 

”informationssökning”, ”utvärdering av information”, ”beslut (om köp)” och 

”efterköpsbeteende”. Vi kommer att använda oss av alla förutom ”beslut (av köp)”, eftersom 

det steget inte omfattar det vi avser att undersöka. För att försäljaren ska veta hur denne ska 

agera måste de känna igen de stadier en kund går igenom och därmed vilka behov som 

uppstår i samband med det. Försäljningsprocessen som är den huvudsakliga teorin omfattar 

I win/you loose  vs. I win/you win 
High pressure  vs. Low pressure 
I sold it  vs. You bought it 

Sales oriented selling  vs.  Customer oriented selling 

Figur 3. Försäljning vs. Kund (Brooksbank, 1995, s. 63) 
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det mesta en försäljare bör beakta för att kunna möta kundens behov men för att kunna 

komplettera med eventuella brister har vi valt att beskriva köpbeslutsprocessen.   

Problemidentifiering 

Att identifiera ett problem eller ett behov är det första steget inom köpbeslutsprocessen. 

Vanligtvis söker kunden någon sort av problemlösning till sitt behov. Behoven kan 

identifieras med antingen interna eller externa stimuli. Interna stimuli kan bestå av något som 

kunden har behov av, exempelvis att huden är torr och därför behöver fuktgivande kräm. 

Externa stimuli kan inkludera exempelvis reklam som visar hur mjuka händerna kan bli av en 

viss handkräm. Rollen som problemlösare tar företagen åt sig med sina olika utbud att erbjuda 

kunden (Brassington & Pettitt, 2005). 

Informationssökning 

Detta steg behandlar hur kunden får tag i information som kan vara avgörande för 

utvärderingen. Vilken information finns och vilken information behövs? Kunden kan antingen 

söka information exempelvis via Internet och tidningar men kan även komma i kontakt med 

företag via word-of-mouth, där exempelvis vänner eller familj ger råd och talar om egna 

erfarenheter (Brassington & Pettitt, 2005, s. 68-69). Studier visar att personer har större 

tendens att lita på sin omgivning och vad de har för åsikter (Carlsson, 2001, s. 9).  

Utvärdering av information 

I det här steget handlar det om vilka kriterier kunden utvärderar informationen på. Det handlar 

om att kunden utvärderar sina tankar och sedan bestämmer sig för att agera. Brassington och 

Pettitt (2005) menar att kunden samlar ihop information och tar till sig den som passar bäst. 

Det som känns mest relevant blir utgångspunkten. Författarna säger även att marknadsförare 

har en stor roll i det här steget. De försöker influera kunderna genom 

kommunikationskampanjer som fångar upp kundernas uppmärksamhet. De kan framhäva 

vissa specifika attribut på produkterna som gör att kunden uppmärksammar och intresserar sig 

för produkten (Brassington & Pettit 2005, s 70). 

Efterköpsbeteende 

Kundens engagemang till produkten är inte över när utbytet har skett. Oavsett vilken produkt 

det handlar om sker det en utvärdering efter köpet (Brassington & Pettitt, 2005, s. 71). Är 
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kunden nöjd med produkten? Uppfyller den förväntningarna? Är kunden nöjd med 

återförsäljarens prestation i de tidigare stegen inom processen? 

 

Hela processen behöver inte fullföljas utan kan avbrytas när kunden bestämmer sig för det. 

Det kan finnas olika orsaker för detta, ett exempel vore att informationssökningen inte gav det 

kunden ville ha eller att utvärdering av informationen visar att problemlösningen kostar mer 

än planerat (Brassington & Pettitt, 2005, s. 72).   

2.5 Aspekter som påverkar försäljaren 

Sujan, Weitz och Kumar (1994) beskriver olika aspekter som påverkar en försäljare i sitt 

dagliga arbete och vad som motiverar denne. Vad en sales manager koncentrerar sig på, vad 

som får en försäljare att prestera bra eller mindre bra. Nedan presenteras aspekterna mer 

utförligt. De aspekter som omfattar denna teori är ”lärande och prestation”, ”arbeta smart och 

flitigt”, ”målorientering” och ”feedback” (se figur 4). Vi kommer att använda oss av alla 

aspekter förutom ”arbeta smart och flitigt” eftersom aspekten inte hjälper oss att få ut det vi är 

intresserade av att veta gällande en försäljares arbetssätt. För att få bättre förståelse för 

försäljarnas beteende har vi valt att använda de angivna aspekterna. Dessa aspekter kommer 

att hjälpa oss att förstå hur försäljarna tänker, exempelvis hur de tar till sig 

information/feedback från chefen och implementerar detta i interaktionen med kunden. 

Lärande och prestation 

Sujan, Weitz & Kumar (1994) tycker att lärandet i arbetet måste framhävas för att underlätta 

för försäljarna. Mål motiverar människor att prestera bra, därför är lärande och prestation två 

viktiga aspekter som är beroende av varandra. Försäljare säljer mer effektivt när de tycker om 

processen och upptäcker möjligheter. Många gånger är det chefer och medarbetarna som 

motiverar en försäljare och därmed drar de nytta av deras erfarenhet och kompetens. Andra 

faktorer som kan ge lärandet och prestationen en mer framträdande roll är omgivningens 

påverkan, vilket innebär hur omgivningen ser på lärande inom yrket eller allmänt.  

Målorientering 

Studien visar att lärandet motiverar försäljarna att söka sig till utmanande situationer. 

Anledningen är att det hjälper dem att förstå sin omgivning och tillämpar den kunskap de får. 

Sujan, Weitz och Kumar (1994) anser att chefer koncentrerar sig oftast på kortsiktiga mål för 
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att få försäljare att arbeta flitigt när de egentligen borde satsa på långsiktiga mål. Lärandet 

ökar försäljarens vilja att ändra sina försäljningar (sociala interaktioner) och strategier. 

Feedback 

En aspekt som har effekt på försäljarens lärande och prestation är feedback från chefer och 

andra medarbetare. Sujan, Weitz & Kumar (1994) har kommit fram till att både positiv och 

negativ feedback höjer försäljarens prestation. Feedback kan ge en försäljare nytta beroende 

på hur denne tar till sig informationen.  

 

 

 

2.6 Den kulturella dimensionen  

Syftet är att undersöka försäljningsarbetet i de två länderna, Sverige och Turkiet, och därmed 

få fram skillnaderna. Sedan har vi för avsikt att framhäva dessa skillnader utifrån en kulturell 

dimension. Med hjälp av Hofstede (2005) och Trompenaars (1998) olika dimensioner 

kommer den insamlade informationen att bli mer förståelig. Dimensionerna kommer att 

användas som verktyg för analysen av undersökningen. Varför kulturaspekter dyker upp är att 

två olika kulturer undersöks och därmed uppkommer likheter/olikheter oundvikligt.  

 

Hofstede (1984) menar att kultur är en mental programmering av hjärnan som särskiljer en 

grupp individer från andra. Kultur innehåller system av värderingar och dessa värderingar är 

kulturens byggstenar. Trompenaars (1998) anser att internationaliseringen bidrar till att 

arbetet mellan olika länder kommer närmare varandra. Enligt Hofstede (2005) är värderingar 

Lärande & Prestation 

Feedback 
Målorientering 

Figur 4. Egen bearbetning ur Sujan, Weitz och Kumar (1994)   
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djupt rotade och tar långt tid att förändra. Dessa aspekter måste man ha förståelse för, för att 

kunna förstå beteendet.  

2.6.1 Den turkiska affärskulturen 

Undersökningen riktar sig både till Oriflame Cosmetics och till andra som är intresserade av 

försäljningsarbetet hos företag med direktförsäljning. Andra intressenter bör ha kunskap om 

hur människor beter sig i Turkiet i affärssammanhang, därav är anledningen till varför en kort 

presentation om de turkiska affärssituationerna tas upp.  

 

Den turkiska affärskulturen är en blandning av traditionella och moderna värderingar . Många 

företag i Turkiet är familjeägda därför är familjerelationer inom företagen viktiga. Att 

familjen är viktig och prioriteras bemöts med respekt inom många branscher. Turkarna har 

benägenhet att sköta flera saker samtidigt, exempelvis att hjälpa en kund samtidigt som de 

pratar i telefon.  Det fysiska avståndet mellan två individer vid affärstillfällen har mindre 

betydelse i Turkiet, det är acceptabelt att komma nära vid kommunikation. I Sverige är det 

vanligt att ha ett fysiskt avstånd till motparten och hålla sig inom sitt personliga 

”space”(todayszaman.com 2008-11-11). 

Att bilda relationer i affärssammanhang är något som turkarna värdesätter. De talar helst om 

sociala sammanhang, exempelvis fotboll eller andra nöjen. Det är alltså ett måste för dem att 

inleda en konversation och ständigt hålla den vid liv. Affärsrelationerna är byggda på 

förtroendemässiga och ömsesidiga vänskapsband (kwintessential.co.uk 2008-11-11).  

 

2.7 Geert Hofstede & Fons Trompeenars  

Det här avsnittet förklarar både Hofstedes och Trompeenars teorier kring kultur inom 

affärssammanhang. De två författarna har tagit fram dimensioner som beskriver beteendet hos 

människor och vad som karaktäriserar olika kulturer. De har liknande tankar om några av 

dimensionerna, därför har de beskrivits tillsammans för att undvika upprepning.   

Maktdistans 

Maktdistansen mäter graden av ojämlikhet inom organisationer. Hur hög eller låg hierarkin är 

inom företagen och till vilken grad de anställda accepterar de högre positionerades 

bestämmande inom företagen. Kulturer med hög maktdistans har en centraliserad struktur, 

arbetarna inom organisationer är beroende av chefers beslutstagande. Kulturer med låg 
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maktdistans är å andra sidan decentraliserade och det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

chef och arbetare (Hofstede, 2005, s. 54, 58). 

Osäkerhetsundvikande 

Det finns antigen ett svagt eller starkt osäkerhetsundvikande beroende på vilket land det talas 

om. Dimensionen tar upp hur människor i olika kulturer upplever och hanterar osäkra eller 

okända situationer. Den visar om arbetarna vågar ta risker och till vilken grad de vågar göra 

det (Hofstede, 2005, s. 180, 183).  

Individualismen & kollektivismen 

Denna dimension förklarar relationen mellan individen och kollektivismen i landet (Hofstede, 

1984, s. 148). Individualism kännetecknas av länder där det finns svaga band mellan 

individerna. Förväntningarna är att alla ska ta hand om sig själva och familjen. Kollektivism 

är den raka motsatsen. Det är länder där gruppen har en starkare roll än själva individen. En 

stark hållning mellan individer är det som är utmärkande för sådana länder. Även författaren 

Trompenaars (1998, s. 50) har en liknande förklaring till denna dimension, han säger att 

individualismen är ”självorienterad” medan kollektivismen står för de gemensamma målen 

och objektiven inom en grupp. 

Maskulinitet & femininitet 

De sociala och kulturella skillnaderna mellan könsrollerna beskrivs med termerna 

maskulinitet och femininitet. Könsroller i ett land utgör dess karaktär som beskriver på vilket 

sätt landet är präglat. Maskulinitet förstärker konkurrensinriktningen medan femininitet 

förstärker omsorgen, omhändertagandet och relationerna (Hofstede, 2005, s.130-131; 

Hofstede, 1984, s. 149).  

Neutral och emotionell  

Representerar känslorna vilket har en betydande roll inom relationer. Dessa två begrepp 

innefattar känslor men på olika nivåer. Det handlar om känslor och om dessa visas eller inte. 

Neutrala länder väljer att vara mer tillbakadragna och visa mindre känslor medan emotionella 

länder föredrar att visa mer känslor och vara mer öppna till sättet att bete sig. (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1998, s. 69, 79) 
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Specifik & diffus 
Enligt Trompenaars handlar det mycket om hur cheferna agerar gentemot sina arbetare och 

vilka restriktioner de får. Aspekten behandlar hur mycket arbetarna får engagera sig inom 

företaget, om de får specifika direktioner eller om det är diffust. Exempelvis hur mycket 

ansvar en arbetare har och hur mycket de får bestämma i sitt dagliga arbete när de behöver ta 

snabba beslut (Trompenaars & Hampden- Turner, 1998, s. 81-82).  

Prestation & tillräknande  

Denna dimension förklarar vilket av dessa två begrepp som väger tyngst, att ha bra prestation 

eller att ha bra social status. Vilka aspekter har betydelse för ”statusuppfattning”, ålder, kön, 

sociala kontakter, utbildning eller arbete? De två begreppen skiljer på vilket som är av större 

betydelse för en viss kultur (Trompenaars & Hampden- Turner, 1998, s. 102-104). 

2.8 Sammanfattning av teori 

 

 

Ovan har vi sammanställt all teori som anses vara relevant för utformningen av 

intervjufrågorna. Alla de nämnda aspekterna integrerar med varandra vid utformningen, 

varför en överskådlig bild ges. Försäljningsprocessen är det centrala som kommer att 

Kundorienterade och traditionella stegen 

Köpbeslutsmodellen 
(ur kundens 
perspektiv) 

Försäljarens beteende 
• mål- 

orientering 
• feedback 
• lärande och 

prestation 

Försäljning
sprocessen 

Kulturella 
dimensionen 

Figur 5. Egen bearbetning av samtliga teorier 
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undersökas. Det finns två olika syner på försäljningsprocessen. Den traditionella är den äldre 

versionen medan den kundorienterade är den utvecklade versionen. Skillnaden mellan dessa 

två är hur man ser på relationen till kunden. Köpbeslutsmodellen förklarar vilka stadier 

kunden genomgår vid ett köp. Avslutningsvis uppkommer tre punkter som beskriver 

försäljarens beteende vid försäljning.  
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer att beskriva de olika metodval som har använts under undersökningens 

gång, hur data har utformats och samlats in. Kapitlet ger läsaren en förståelse för den metod 

vi har använt. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Informationssökning 

Undersökningen började med att vi kontaktade Johan Larsson som är VD för Oriflame i 

Turkiet. Ett möte bokades då han var på besök i Sverige. På mötet kom vi tillsammans fram 

till undersökningens syfte. Nästa steg blev att genomföra en litteratursökning av relevanta 

teorier och modeller. Sökningen genomfördes på Mälardalens Högskolas databaser 

ABI/Inform, Emerald och ScienceDirect. Övriga källor som användes var Google, Google 

Scholar och LIBRIS.  

3.2 Undersökningsansats 

Utgångspunkten i problem och syfte styr valet av ansats. Ansats bestämmer vilken typ av 

undersökning som kommer att genomföras (Christensen et al., 2001, s. 69). Undersökning 

som tränger igenom ytan på problemet och skapar förståelse för en situationsspecifik process 

är fallstudieansatsen, vilket kommer att användas i denna undersökning. När en sådan ansats 

används kan det inte göras statistiska generaliseringar eftersom man inte söker efter statistisk 

representativitet (Christensen et al., 2001, s. 79; Merriam, 1994, s. 24). Anledningen till valet 

av denna ansats är för att kunna studera problemet djupare under den begränsade tiden 

(Eriksson, 2006, s. 24). Merriam (1994) skriver att fallstudier är en möjlig väg om syftet med 

undersökningen är inriktat på kulturella skillnader. Möjligheten är att svaren på frågorna som 

”Vad är det som händer?”, ”Hur händer det?”, ”Varför händer det?” besvaras (Christensen et 

al., 2001, s. 80).  

3.3 Datainsamling 

För att kunna samla in den lämpliga informationen från respondenterna har information som 

består av tidigare genomförda studier och vetenskapliga teorier samlats in. Intervjufrågorna 

baseras på den information vi har hittat och anses relevanta och tillämpbara i denna situation. 



 23

Sekundärdata 

Sekundärdata som har samlats in har ett annat syfte än vad denna undersökning har, därför är 

det svårt att dra slutsatser utifrån dem (Christensen et al., 2001, s. 88). Bortsett från det har det 

gett oss en bra bild av personlig försäljning och hur MLM- företag fungerar. Efter sökning i 

databaser har vi kommit fram till att det inte finns mycket skrivet om försäljare inom MLM- 

företag. Anledningen till valet av teorier som oftast används vid personlig försäljning i stort, 

är att försäljning i grunden ser ut på samma sätt. Skillnaden kan vara att MLM- försäljare har 

annorlunda förutsättningar, exempelvis att försäljarna bestämmer mer över sin egen 

försäljning (Brodie et al. 2002). 

Primärdata 

I undersökningen används kvalitativa intervjuer med säljkonsulenter i Sverige och Turkiet. 

Intervjufrågorna karaktäriseras av strukturerade men öppna frågor, för att respondenterna ska 

få svara fritt och ställa frågor vid behov (Christensen et al. 2001, s. 168-175). En möjlighet är 

att svaren ges fortlöpande i samband med intervjun. Av den anledningen kommer frågorna 

delvis att vara ett stöd för oss, för att strukturen ska hållas.  

Intervjuer 

För att lyfta fram de bakomliggande orsakerna till respondenternas försäljningsarbete är det 

rimligt att genomföra undersökningen med intervjuer. Intervjuer ger möjlighet att skapa 

förtroende hos respondenten samtidigt som det ger högre svarsfrekvens (Christensen et al. 

2001, s. 166). En möjlighet som intervjuarna har är att ställa följdfrågor till respondenterna 

(Christensen et al. 2001, s. 167). Förtroendet till chefen och vårt engagemang kan höja 

intresset och engagemanget till denna undersökning eftersom studien berör respondenternas 

egna arbetssätt.  

 

För att vara väl förberedda inför intervjuerna har det skett sökning av sekundärdata om 

företaget som respondenterna företräder. Genom att ha en bra informationsbakgrund finns det 

större möjlighet att förstå respondentens svar. Förberedelserna ger även ökad trovärdighet 

vilket förhoppningsvis leder till att respondenten har lättare för att svara på frågorna. 

Intervjuerna kommer att utföras på totalt sex personer, tre i Turkiet och tre i Sverige. 
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Intervjukvalitet 

Kvalitén i den ursprungliga intervjun är avgörande för kvalitén på analysen. För att kunna få 

fram kvalitetsrika svar grundar sig intervjufrågorna bland annat på Kvales (1997) 

kvalitetskriterier. Dessa kriterier är följande: 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. 

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta 

aspekterna av svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns förlopp. 

 

3.4 Tidsschema 

Tiden och platsen för intervjuerna i Turkiet fick vi reda på när vi var på plats i Istanbul via e- 

mail. Vi åkte ner vecka 49 och befann oss där om det skulle uppstå funderingar kring de 

material vi fick av respondenterna. Intervjuerna ägde rum 26 november 2008 och pågick 

under fem timmar. Upplägget var konstruerat av Canan Aktas som är ansvarig för kontoret 

som i sin tur hade fått direktiv av Johan Larsson. De svenska respondenterna intervjuades i 

Västerås den 2 december 2008.  

 

3.5 Sammanställning av information 

Det finns ingen bestämd standard för hur data med kvalitativ karaktär sammanställs 

(Christensen et al. 2001, s. 297). Sammanställningen kommer att framgå som en löpande text. 

Resultatet från samtliga respondenter presenteras i en text för varje land.   

 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Christensen et al. (2001) menar att tillförlitlighet handlar om hur undersökningen kan 

upprepas vid olika tillfällen men att få samma resultat. För att öka tillförlitligheten i 

undersökningen har vi valt att ge tid till respondenterna och inte stressa dem när de svarar. 
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Detta gör vi genom att berätta för dem i början av intervjun att de får betänketid efter varje 

fråga.  Ytterligare något som stärker tillförlitligheten med är att diktafon används vid 

intervjuerna för att all information ska infångas. 

 

Trovärdighet är hur resultatet stämmer överens med verkligheten (Christensen et al, 2001, s. 

309). Trovärdighet kan definieras med en fråga som lyder: ”Mäter du vad du tror att du 

mäter?” (Kvale, 1997, s. 215). Det som menas med detta är om frågorna har utformats med 

stöd av relevanta och hållbara teorier (Kvale, 2001, s. 214). Trovärdigheten i denna studie kan 

styrkas med hjälp av stöd från vetenskapliga teorier och modeller. 

   

3.7 Analysmetod 

De datamaterial som infångas analyseras utifrån dess kvalitativa karaktär. Detta sätt att 

analysera heter tolknings- och förståelseorienterad innehållsanalys (Christensen et al., 2001, s. 

296-297). Därmed blir det tydligare att se skillnaderna/likheterna. Eftersom data redan har 

sammanställts fortlöpande när intervjuerna genomfördes fanns dessa strukturerade och 

renskrivna. Vid analysen av frågorna har vi valt att först gå igenom alla svar för att få en 

helhetsbild av det insamlade. Varje enskild fråga insamlas från varje respondent och 

analyseras i jämförelse med varandra, de svenska respondenterna gentemot de turkiska 

respondenterna. Exempelvis att alla svaren från fråga 1 i Turkiet jämförs med alla svaren från 

fråga 1 i Sverige.  

 

3.8 Bearbetning av intervjufrågor 

Intervjuerna kommer att inledas med en kort presentation av oss själva och syftet med 

undersökningen. 

 

1. När började du arbeta som säljkonsulent åt Oriflame? 

2. Hur mycket tid lägger du ner på ditt arbete varje dag? Var brukar mötena äga rum? 

3. Har du rekommenderat detta yrke för andra? 

4. Vad upplever du är svårt/enkelt med ditt arbete? 
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Fråga 1-4 är de inledande frågorna för att få överblick om deras arbetssituation och hur de 

upplever att arbeta hos ett nätverksföretag. Frågorna är utformade utifrån de insamlade 

sekundärdata om MLM- företag.  

 

Försäljningsprocessen och köpbeslutsprocessen 

Utgångspunkten för frågorna är de olika stegen i försäljningsprocessen men även 

köpbeslutsmodellen har använts för att få förståelse för vad kunden eftersträvar. De sju stegen 

i den traditionella försäljningsprocessen och de sju stegen i den utvecklade versionen 

integrerades, samtidigt som vi ständigt tänkte utifrån kundens perspektiv, alltså 

köpbeslutsmodellen.  

 

5. Finns det någon kunddatabas ni har tillgång till? 

6. Vad har kunddatabasen för funktion? 

7. Hur upprätthåller du kontakten med kunden?  

Fråga 5-7 är utformade utifrån det första steget, prospektering och kvarhålla och avveckla 

kunder. Hur viktig är kontakten med kunden och finns det något standardiserat arbetssätt som 

säljkonsulenterna använder för att kvarhålla sina kunder? Om det finns en kunddatabas är det 

intressant att veta om säljkonsulenterna är medvetna om vad den har för funktion och om det 

kan underlätta det dagliga arbetet.  Det intressanta att veta är hur säljkonsulenterna arbetar 

med de existerande kunderna och hur måna de är om dem.  

 

8. Hur förbereder du dig inför ett möte med kunden?  

9. Brukar det hända att du hamnar i sådana situationer då du behöver ha hjälp av en 

mer kunnig person?  

10. Sker all försäljning via kontakter? 

11. Hur många kunder har du?  

Steg två inom försäljningsprocessen, förarbete innan mötet med kunden och databas/annan 

kundinformation, har hjälpt oss att utforma frågorna 8-11. Dessa frågor har utformats för att 

kunna få en förståelse för hur respondenterna förbereder sig inför sina möten med kunderna.  

Det är viktigt att veta hur kunniga säljkonsulenterna är om kunderna och hur 

säljkonsulenterna gör om de skulle hamna i en situation som de inte kan hantera eller behöver 

råd om. Det är även viktigt att säljkonsulenterna bemöter kunderna på ett bra sätt. De 

representerar företaget och därför måste säljkonsulenterna vara kunniga och bemöta kunden 
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på ett professionellt sätt. Om säljkonsulenterna har information om kunderna känner kunderna 

sig viktiga och därmed mer engagerade i produkterna.  

 

12. Hur ofta kommer du i kontakt med nya kunder?  

För att veta hur ofta respondenterna kommer i kontakt med nya kunder, vilka taktiker de 

använder sig av har vi utformat fråga 12 med hjälp av steg tre inom försäljningsprocessen, 

inledande kontakt och vård av relation. Det viktiga här är att se hur respondenterna ser på 

relationen och hur viktig den är. Exempelvis, är det viktigt att skapa nya kontakter eller bygga 

på existerande relationer? Steg ett och tre inom försäljningsprocessen påminner om varandra 

då steg ett handlar om hur man kvarhåller kunder och steg tre handlar om hur man vårdar 

relationen.  

 

13. Känner du att du har tillräckligt med information om produkterna?  

14. Hur presenterar du produkterna till de potentiella kunderna? 

15. Hur presenterar du produkterna till de existerande kunderna? 

Fråga 13-15 utformades utifrån steg fyra inom försäljningsprocessen, presentation och 

marknadsföring av produkter. Dessa frågor formulerades för att ta reda på hur kunniga 

säljkonsulenterna är om företagets produkter. Anledningen till fråga 14 och 15 är för att se om 

respondenterna exempelvis har ett program som de följer när de presenterar produkterna. Hur 

vet säljkonsulenterna vilka produkter de ska ta med sig om de ska träffas hemma hos kunden? 

Hur görs urvalet av produkterna? Respondenterna måste möta kundens behov och därav är det 

intressant att veta hur säljkonsulenterna väljer ut produkter till de existerande kunderna. Pratar 

säljkonsulenten och kunden ihop sig om möjliga problemlösningar? Köpbeslutsmodellens 

första steg tar upp problemidentifiering, alltså att försäljaren kan komma med lösningar som 

kunden inte känner till och samtidigt ge information om produkter. Steg två, 

informationssökning, hjälper oss att få fram vilken information en försäljare har, vart den 

finns och på vilket sätt kunden kan få tag i informationen.  

 

16. Hur hanterar du negativ respons?  

17. Om det vid ett möte med kunden uppstår funderingar/oklarheter kring produkterna, 

hur agerar du då? 

18. Vad tycker du är det viktiga att uppnå vid mötet?  

Fråga 16-18 utformades med hjälp av steg fem inom försäljningsprocessen, möta 

invändningar och problemlösning. Steg fem framhäver hur försäljarna agerar när exempelvis 
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en kund kommer med en negativ respons. Av den anledningen utformade vi frågan för att 

kunna ta reda på just detta, hur respondenten gör då sådana situationer uppstår. Det viktiga är 

att kunna upprätthålla en bra relation. Vad händer om kunden slutar köpa och vill avsluta sin 

relation med företaget och respondenten? Eftersom respondenterna samtidigt är rådgivare till 

kunderna, och inte bara försäljare, måste de vara kunniga inom sitt område, kunna tillgodose 

kundens behov och svara på möjliga frågor. I den utvecklade versionens femte steg av 

försäljningsprocessen är det viktigare att skapa en win-win situation medan så inte är fallet i 

den traditionella. Det är då viktigt att veta hur respondenten ser på dessa möten och om de 

anser att kunden måste köpa varje gång eller inte.  

 

19. Vad gör du för att en kund ska återkomma till dig? 

För att få fram hur respondenterna arbetar för att få lojala kunder har vi utformat fråga 19, 

med hjälp av steg sex i försäljningsprocessen, avslut och tillföring av värde. Det intressanta är 

att veta hur respondenten agerar och värdesätter lojala kunder. Det måste finnas tekniker som 

säljkonsulenterna använder för att kunderna ska återkomma. Finns det då personliga 

utarbetade sådana tekniker eller allmänna som alla säljkonsulenter tar del av och därmed 

använder detta som en strategi? Även steg fyra, efterköpsbeteende inom köpbeslutsmodellen 

har varit till hjälp vid utformningen av fråga 19. Här är det viktigt att veta vad som är 

avgörande för kunden. Utvärderingen efter köpet leder fram till om kunden har blivit nöjd 

med köpet eller försäljarens bemötande. Om kundens förväntningar uppfylls kan det leda till 

att denne återvänder. 

 

20. Hur regelbunden är kontakten? 

21. Ringer du dem efter att de har köpt produkterna?  

Genom att ställa frågorna 20 och 21 till respondenterna, får vi veta hur ofta respondenterna tar 

kontakt med kunderna och om säljkonsulenterna ringer upp efter köpen för att ta reda på om 

kunderna är nöjda med produkterna de har köpt. De två frågorna har formulerats utifrån steg 

sju inom försäljningsprocessen, uppföljning och upprätthålla kundrelation, för att få fram 

vilka åtgärder respondenterna utför för att upprätthålla en långvarig relation. Det intressanta är 

att ta reda på vad säljkonsulenterna egentligen gör för att upprätthålla en relation. Har de för 

avsikt att bibehålla en långvarig relation eller inte? Fråga 21 har en koppling till 

köpbeslutsmodellens sista steg, utvärdering, där kunden gör en utvärdering av produkten. Det 

är viktigt för säljkonsulenten att veta vad kunderna tycker om produkterna. På detta sätt lär 
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säljkonsulenterna sig mer om vad kunderna tycker och därmed anpassar kundernas behov till 

framtida situationer.  

 

Aspekter som påverkar försäljaren 

Fortsättningsvis ställs frågor om vad som motiverar en försäljare i sitt dagliga arbete, vad 

deras chef koncentrerar sig på och vad det är som får en försäljare att prestera bra eller mindre 

bra. Frågorna är utformade utifrån varje enskild aspekt som tas upp i teorin ”aspekter som 

påverkar försäljaren”.  

 

22. Hur tycker du att utbildningen har hjälpt dig?  

23. Har ni uppföljningsmöten där ni kan diskutera idéer? 

Varför de följande frågorna ställs är för att få en bättre förståelse för vad som är orsaken till 

deras agerande. Om säljkonsulenterna genomgår en utbildning blir det en hjälp för dem för att 

komma in i företaget och därmed bli mer engagerade och motiverade till att lära och utveckla 

sig. Anledningen till varför fråga 22 ställs är för att veta på vilket sätt utbildningen har varit 

av betydelse i deras dagliga arbete, frågan har formulerats utifrån aspekten lärande och 

prestation. Cheferna måste stödja och motivera arbetarna för att de ska kunna prestera bättre, 

därav är det viktigt att veta om respondenterna och cheferna har uppföljningsmöten där de 

utbyter idéer. Detta är alltså bakgrunden till fråga 23.  

 

24. Vad tycker du är utmanande i ditt arbete? 

25. Vad är det som driver dig i ditt arbete och får dig att arbeta effektivare?  

26. Har ni uppsatta mål som ni arbetar efter?  

Fråga 24-26 har utformats utifrån aspekten målorientering, anledningen till varför dessa tre 

frågor ställs är för att veta vad som är orsakerna till respondenternas motivation till att arbeta 

effektivare. Det kan exempelvis handla om vilken påverkan ens omgivning har samtidigt om 

motivation leder till att respondenterna söker sig till utmanande situationer. De uppsatta målen 

driver arbetarna till att arbeta effektivare, därför är det viktigt att veta vilka dessa mål är och 

hur de påverkar respondenterna.  

 

27. Har du kontakt med andra säljkonsulenter? 

28. Hur stor handlingskraft har du i ditt dagliga arbete? Bestämmer du över det mesta? 
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Aspekten feedback har använts för att utforma fråga 27 och 28. Feedback från chefer och 

andra medarbetare motiverar och höjer prestationen, därför är kontakten med övriga 

medarbetare och chefer viktiga att upprätthålla. Detta är viktigt för att kunna ha en gemensam 

förståelse om företaget och ge motivation till varandra. Både positiv och negativ feedback kan 

motivera en arbetare men den huvudsakliga funderingen är hur arbetarna tar till sig den. 

Eftersom feedback och idéer från chefen är till för att ge liknande riktlinjer till alla 

medarbetare är det intressant att veta hur mycket arbetarna tillämpar dessa.  

 

29. Finns det något du vill tillägga? 

Avslutningsvis framgår en avslutande fråga för att ge möjlighet till respondenten att tillägga 

ytterligare åsikter om de anser att något inte blev nämnt.    

 

3.9 Genomförande av intervjuer 

Det vi upptäckte under intervjuernas gång var att vissa frågor besvarades innan vi behövde 

ställa dem. Därför anser vi att intervjuguiden har varit som ett stöd för oss för att kunna veta 

vad vi ska fråga och varför vi ska ställa just dessa frågor. Eftersom intervjuguiden var som ett 

stöd vid intervjutillfällena upptäckte vi vid sammanställningen att en del frågor går in i 

varandra och besvaras automatiskt. Även diktafonen har varit till en stor hjälp eftersom vi 

många gånger var tvungna att skapa en dialog med respondenten och därmed var tvungna att 

bortse från att skriva och inte tappa ögonkontakten. Intervjuerna skedde enskilt med varje 

respondent. Vid valet av respondenter hade uppdragsgivaren fria händer men det enda kravet 

var att de turkiska respondenterna var bosatta i Turkiet en längre period och hade anammat sig 

den turkiska kulturen. För de svenska respondenterna var det enda kravet att de bodde i 

Västerås regionen.  

3.10 Metodkritik  

Vi anser att denna metod kan kritiseras med tanke på att antalet respondenter är få. De svaren 

som de intervjuade respondenterna ger kan möjligtvis påverkas av deras personliga åsikter 

och därför försvåra generaliseringen inom den tillfrågade gruppen.  
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4. Resultat  
 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer svaren från intervjuerna att presenteras. Vi har valt att presentera 

respondenternas svar i en sammanhängande text. Anledningen till detta tillvägagångssätt är 

att minimera mindre relevanta data som exempelvis upprepas vid varje intervjutillfälle. En 

del av frågorna redovisas tillsammans, för att vissa frågor och svar liknar varandra och på 

det sättet kompletterar varandra. 

___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Turkiska respondenter 

Nedan presenteras svaren för de samtliga turkiska respondenterna. Innan resultatet måste 

läsaren få en inblick i hur arbetet ser ut för en säljkonsulent. Det finns i huvudsak två olika 

kategorier som de arbetar efter. Den ena är att sälja företagets produkter och den andra är att 

värva nya säljkonsulenter som kan sälja företagets produkter. 

Försäljningsprocessen och köpbeslutsprocessen 
 

De svar som vi fick i de inledande frågorna kommer inte att redovisas i detta kapitel eftersom 

tre av fyra frågor har anknytning till teorin och hänger ihop med en del frågor i 

intervjuguiden. Därför kommer svaren till dessa att besvaras tillsammans med övriga svaren 

nedan. 

 

5. Finns det någon kunddatabas ni har tillgång till? 

6. Vad har kunddatabasen för funktion? 

7. Hur upprätthåller du kontakten med kunden?  

Samtliga respondenter har sina egna kundregister där de har information om sina kunder och 

vad de köper. Kontakten med kunderna upprätthålls ständigt via telefon men kontakten 

förekommer även när de vill träffas bortsett från affärssammanhang. Katalogen är ett annat 

material som hjälper säljkonsulenterna att hålla kontakten. Situationer då båda parter behöver 

kontakta varandra är om kunden har slut på produkterna, om försäljaren vill informera om 

erbjudanden eller om det har dykt upp nyheter som kan vara av intresse för kunderna. 
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8. Hur förbereder du dig inför ett möte med kunden?  

Förberedelserna innan mötet med kunden är viktigt för alla respondenter. De verktyg som 

säljkonsulenterna använder sig av är främst handkrämer, parfymer, månadens produkter och 

deras egna favoriter samt produktkatalogen. Beroende på var säljkonsulenten ska träffa 

kunden har det en stor betydelse hur de förbereder sig. Vissa av respondenterna besöker 

kunderna hemma och vissa står vid en monter vid marknaden. 

 

9. Brukar det hända att du hamnar i sådana situationer då du behöver ha hjälp av en 

mer kunnig person?  

13. Känner du att du har tillräckligt med information om produkterna?  

17. Om det vid ett möte med kunden uppstår funderingar/oklarheter kring produkterna, 

hur agerar du då? 

Resultatet visade att samtliga respondenter hade kunskap om alla produkter i katalogen. 

Säljkonsulenterna tyckte att detta var ett måste som försäljare eftersom de måste framstå som 

trovärdiga och professionella genom att kunna besvara kundernas frågor om produkterna. 

Med tanke på att säljkonsulenterna är rådgivare tyckte de att detta var ett måste.  

 

10. Sker all försäljning via kontakter? 

All försäljning sker inte via kontakter. Den största delen av försäljning och värvning är de 

potentiella kunderna som inte är inom det befintliga nätverket. Många koncentrerar sig 

mycket på att värva nya säljkonsulenter, vilket gör att de kommer i kontakt med potentiella 

kunder varje dag. Från den stund de går ut hemifrån till dess att de återvänder tillbaka hem.  

 

11. Hur många kunder har du?  

Antal kunder varierar beroende på hur säljkonsulenten arbetar. Samtliga respondenter 

koncentrerade sig mycket på att värva nya säljkonsulenter. En respondent hade 30 aktiva 

kunder och 128 säljkonsulenter, den andra hade 4 aktiva kunder och 700 säljkonsulenter och 

den sista hade 20 aktiva kunder. Anledningen till varför alla respondenter har fler antal 

säljkonsulenter är för att respondenterna väljer att registrera sina kunder som säljkonsulenter 

för att få förmånliga priser på produkter.  

 

12. Hur ofta kommer du i kontakt med nya kunder?  

Varje respondent svarade att de kommer i kontakt med nya kunder varje dag. 

Säljkonsulenterna ser alla som är ute på gatan som sina potentiella kunder, därför begränsade 
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de sig inte till de kontakter som de redan har. Den eventuella kunden kan vara personen som 

väntar på bussen eller en mamma till det egna barnets klasskompis.  

 

14. Hur presenterar du produkterna till de potentiella kunderna? 

15. Hur presenterar du produkterna till de existerande kunderna? 

Presentationen av produkterna till de potentiella och existerande kunderna varierar inte 

särskilt mycket. De existerande kunderna som redan använder produkterna kontaktar 

försäljarna när deras produkter tar slut eller så kontaktar försäljarna dem när deras produkter 

ligger på kampanjpriser. Eftersom respondenterna går hem till kunderna tar de då även med 

sig nya produkter som kan vara intressant för dem för att introducera och låta dem testa. De 

potentiella kunderna får testa produkterna och försäljarna använder olika tekniker för att locka 

till sig kunder för att visa dem hur effektiva och bra produkterna är. Samtidigt som de låter 

kunderna att testa berättar de också att det finns en möjlighet att bli säljkonsulent samt 

fördelarna med yrket.   

 

16. Hur hanterar du negativ respons?  

När frågan om hur de hanterar negativ respons ställdes, svarade alla respondenter på samma 

sätt. Samtliga svarade att de tar det enskilt med personen vid slutet av ett möte för att resten 

av gruppen och stämningen inte ska bli påverkad. En annan taktik som säljkonsulenterna 

använder sig av är att de ställer kundens fråga till resten av gruppen för att få reda på deras 

åsikter. 

 

18. Vad tycker du är det viktiga att uppnå vid mötet?  

Det viktiga att uppnå vid ett möte enligt respondenterna var att skapa en ömsesidig relation till 

kunderna. Relationen hjälper dem att introducera och uppdatera produkterna lättare som sedan 

oftast leder till försäljning, med tanke på att de redan har skapat en närhet till kunden och 

därmed lättare kan kontakta dem. En annan viktig aspekt var att registrera kunderna som 

säljkonsulenter.  

 

19. Vad gör du för att en kund ska återkomma till dig? 

För att en kund ska återkomma ser säljkonsulenterna till att bibehålla kontakten med 

kunderna. För att bevara denna kontakt brukar de bjuda in kunderna till möten där de 

anordnar aktiviteter. Vid en del av dessa aktiviteter brukar högre positionerade personer, som 
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har nått sin framgång genom att vara en säljkonsulent, komma och föreläsa och berätta om 

fördelarna av att arbeta hos Oriflame och som säljkonsulent. 

 

20. Hur regelbunden är kontakten? 

 Till frågan hur regelbunden kontakten med kunderna är svarade samtliga respondenter att 

detta sker väldigt ofta (flera gånger i månaden) då de som tidigare nämnt uppdaterar sina 

kunder om nya produkter samt när de delar ut produktkatalogerna som ges ut varje månad.  

 

21. Ringer du dem efter att de har köpt produkterna? 

Säljkonsulenter ringer sina kunder i början av en relation för att följa upp deras nöjdhet. I 

senare skede minskar telefonkontakten, istället brukar kunderna ringa tillbaka när de vill 

beställa på nytt eller när de har andra funderingar. 

 

Aspekter som påverkar försäljaren 
 

22. Hur tycker du att utbildningen har hjälpt dig?  

Enligt respondenterna har utbildningarna som de har fått och fortfarande får, är av betydelse 

eftersom de via utbildningarna blir mer kunniga och självsäkra i sitt arbete. Alla deltar aktivt 

vid utbildningarna för att de inte vill hamna i situationer då motparten uppfattar dem som 

oseriösa.  

 

23. Har ni uppföljningsmöten där ni kan diskutera idéer? 

27. Har du kontakt med andra säljkonsulenter? 

Varje månad har säljkonsulenterna möten med övriga konsulenter tillsammans med deras 

överordnande säljkonsulent för att utbyta erfarenhet, motivera varandra att arbeta effektivare, 

lära sig om nya produkter och hur de ska kommunicera med kunderna.  Säljkonsulenterna ser 

även dessa möten som en möjlighet till att trappa upp sig inom företaget.  

 

24. Vad tycker du är utmanande i ditt arbete? 

Vid frågan vad de tycker är utmanande med deras arbete, svarade respondenterna att det 

krävdes tålamod och att alltid tänka smart samtidigt att kunna balansera privatlivet och 

arbetslivet då arbetstiderna är varierande och att det inte finns någon struktur i arbetstiderna. 

En aspekt som uppkom många gånger var att ansvaret är krävande. De har själva kontrollen 
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över sitt arbete och styr därför själva hur mycket eller lite de ska arbeta. Samtidigt tyckte de 

också att det utmanande är att vända något negativt till något positivt, alltså att få kunden att 

köpa.  

 

25. Vad är det som driver dig i ditt arbete och får dig att arbeta effektivare?  

Det som driver respondenterna till att arbeta effektivare är att få uppskattning för det utförda 

arbetet av företaget och att företaget är som en familj där alla värnar om varandra. 

Uppmuntran och uppskattning är de två begrepp som driver respondenterna till att arbeta 

effektivare.  

 

26. Har ni uppsatta mål som ni arbetar efter?  

De uppsatta målen som respondenterna har är att utöka försäljningarna varje månad och att 

göra bättre ifrån sig hela tiden samt att ha 5-6 aktiva säljkonsulenter under sig som arbetar 

lika effektivt som dem. Detta vill säljkonsulenterna för att få en bra position inom företaget 

och andra förmåner som företaget erbjuder, bland annat att resa utomlands kostnadsfritt.  

 

28. Hur stor handlingskraft har du i ditt dagliga arbete? 

Det huvudsakliga ansvaret ligger på säljkonsulenterna själva då de agerar som sina egna 

chefer. 

 

4.2 Svenska respondenter 

Nedan presenteras svaren för de svenska respondenterna på liknande sätt som för de turkiska 

respondenterna. 

Försäljningsprocessen och köpbeslutsprocessen 
 

5. Finns det någon kunddatabas ni har tillgång till? 

6. Vad har kunddatabasen för funktion? 

7. Hur upprätthåller du kontakten med kunden?  

De informerar sina kunder om nya produkter samt om det finns erbjudanden. De svenska 

respondenterna har inte en kunddatabas utan håller de mesta i huvudet eller antecknar 

kundinformationen för sina egna kunder. Bortsett från detta har säljkonsulenterna en egen 
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inloggning på Oriflames hemsida. Respondenternas sätt att upprätthålla kontakten med sina 

existerande kunder sker via e- mail, telefonsamtal och sms. 

 

8. Hur förbereder du dig inför ett möte med kunden?  

Gällande förberedelserna innan ett möte sa en respondent att denne brukade ta med sig de 

produkter som denne själv tycker om och brukar agera spontant utan några speciella 

förberedelser. Övriga respondenter sa att de alltid har med sig ett antal produktkataloger och 

berättar om aktiviteter som anordnas i lokalen som ligger centralt i Västerås. Den lokalen 

används av alla säljkonsulenter som arbetar inom området för exempelvis olika aktiviteter och 

katalogmöten där säljkonsulenterna introduceras för nya produkter. De brukar även fråga 

kunderna vad de vill prata om och vilka produktkategorier de är intresserade av och på detta 

sätt anpassa förberedelserna efter kundens behov.  

 

9. Brukar det hända att du hamnar i sådana situationer då du behöver ha hjälp av en 

mer kunnig person?  

13. Känner du att du har tillräckligt med information om produkterna?  

17. Om det vid ett möte med kunden uppstår funderingar/oklarheter kring produkterna, 

hur agerar du då? 

När respondenterna hamnar i situationer då de behöver hjälp av en mer kunnig person när det 

gäller produkterna eller allmänt om arbetet brukar de ringa regionchefen som har mer 

erfarenhet. Även vid de katalogmöten som de har var tredje vecka brukar de prata och utbyta 

erfarenheter med varandra angående situationer eller produkter som de har mindre kunskap 

om. När regionchefen inte har tillräckligt med information brukar han kontakta 

produktspecialisten som befinner sig i Stockholm. 

 

10. Sker all försäljning via kontakter? 

Enligt de svenska respondenterna sker all försäljning via kontakter. I början på karriären som 

säljkonsulent sålde de till sina närmaste som i sin tur ledde till att man sålde till deras 

kontakter och så vidare. I dagsläget sker försäljningen i huvudsak till de kontakter som 

säljkonsulenterna redan har.   
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11. Hur många kunder har du?  

Antal kunder och säljkonsulenter varierar beroende på varje säljkonsulent. Den ena har cirka 

40 kunder och 1 500 säljkonsulenter. De två övriga har cirka 50 kunder och 40 säljkonsulenter 

respektive cirka 20 kunder och 15 säljkonsulenter.  

 

12. Hur ofta kommer du i kontakt med nya kunder?  

När frågan om hur ofta de kommer i kontakt med nya kunder ställdes, blev svaret att det 

varierar mycket. Periodvis kom det i kontakt med nya kunder flera gånger i månaden och 

ibland så lite som en gång i månaden. 

 

14. Hur presenterar du produkterna till de potentiella kunderna? 

15. Hur presenterar du produkterna till de existerande kunderna? 

När vi frågade om hur respondenterna presenterar produkterna till de potentiella kunderna 

svarade de med att produktkatalogen var ett säljmaterial, utöver detta håller de en kort och 

enkel presentation för att fånga upp kundernas intresse. Till de existerande kunderna brukar 

de uppdatera om nya produkter samt att de säger till när kundernas produkter är på 

kampanjpriser.  

 

16. Hur hanterar du negativ respons?  

När säljkonsulenterna ska hantera negativ respons från kunden, brukar de ta det enskilt med 

personen vid slutet av mötet eller att de återkommer med information till kunden senare om 

det skulle vara något som rör produkterna och försäljaren inte kan svara på frågan, exempelvis 

innehållet. 

 

18. Vad tycker du är det viktiga att uppnå vid mötet?  

Säljkonsulenterna tyckte att det viktigaste vid ett möte är att kunderna har liknande åsikter om 

produkterna som säljkonsulenterna själva: att kunderna ska få ett gott intryck om Oriflame, 

berätta om nyheter som finns och att kunna besvara på kundernas frågor. Andra viktiga 

aspekter var den personliga kontakten och att ha respekt till kundernas synpunkter och åsikter 

och därmed inte vara påträngande så att kunden känner sig tvungen till att köpa Oriflames 

produkter. 
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19. Vad gör du för att en kund ska återkomma till dig? 

För att kunderna ska återkomma brukar säljkonsulenterna förse sina kunder med nya 

produktkataloger, uppmuntrar kunderna genom att ge bort presenter när de handlar för en stor 

summa. De påpekade också att det är viktigt att leverera produkterna i tid och att sälja rätt 

produkter som är anpassade till kundes behov.  

 

20. Hur regelbunden är kontakten? 

Utgångspunkten för hur regelbunden kontakten ska vara är utgivningen av produktkatalogen 

som ges ut var tredje vecka. Utöver detta brukar de även bjuda in sina kunder till olika 

tillställningar som de brukar ha i lokalen. Den regelbundna kontakten beror på om kunden 

behöver produkterna igen eller inte.  

 

21. Ringer du dem efter att de har köpt produkterna?  

Säljkonsulenterna ringer bara sina kunder i början av relation för att ta reda på om kunderna 

är nöjda med sina produkter, i senare skede brukar kunderna ringa för att beställa på nytt eller 

när de har andra funderingar.  

 

Aspekter som påverkar försäljaren 
 

22. Hur tycker du att utbildningen har hjälpt dig?  

23. Har ni uppföljningsmöten där ni kan diskutera idéer? 

29. Har du kontakt med andra säljkonsulenter? 

Säljkonsulenterna har inte fått någon direkt utbildning i början men har erbjudits utbildningar 

senare. Säljkonsulenterna hade inte mycket kunskap om produkterna med då var det upp till 

en själv att införskaffa den kunskapen. Idag har de mer hjälp då detta har utvecklats och 

företaget tillhandahåller utbildningar till säljkonsulenternas förmån. De gånger 

säljkonsulenterna brukar träffas i lokalen brukar de gå igenom produktkatalogen och diskutera 

kring deras arbeten med andra säljkonsulenter och regionchefen.  

 

24. Vad tycker du är utmanande i ditt arbete? 

Det utmanande enligt säljkonsulenterna med deras arbete är tillgängligheten, att inte finnas i 

butiker. Andra svårigheter som de nämnde var att de inte var kunniga inom alla 

produktkategorier och att fånga upp kundernas intresse. Ett exempel som en respondent 
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uppgav var svårigheten med att fånga intresse hos en viss åldersgrupp som använder bestämda 

varumärken. I detta fall tyckte respondenten att det viktiga var att låta kunden avgöra men 

samtidigt berätta fördelarna med Oriflames produkter.  

 

25. Vad är det som driver dig i ditt arbete och får dig att arbeta effektivare?  

26. Har ni uppsatta mål som ni arbetar efter?  

Drivkraften bakom deras säljkonsulenters arbete är att de tycker att det är kul att arbeta med 

Oriflame och att de vill bli bättre på sitt arbete samt att nå sina uppsatta mål både på företags- 

och personlig nivå. Utöver det som driver säljkonsulenterna till att arbeta effektivare vill de nå 

bra budgetmål och sälja mer för varje gång, exempelvis att bli bättre än föregående år. Andra 

mål är att ha en högre position inom företaget, att värva mer säljkonsulenter och en annan 

viktig aspekt var att lära sig mer om alla produkter. 

 
28. Hur stor handlingskraft har du i ditt dagliga arbete? 

Samtliga säljkonsulenter svarade på denna fråga med att de har stor handlingskraft eftersom 

säljkonsulenterna själva bestämmer hur mycket tid de vill lägga ner på arbetet. 
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5. Analys och diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras analysen för insamlad data. Analysen grundar sig på de teorier 

som uppsatsen är baserad på. I första hand kommer försäljningsprocessen och 

köpbeslutsprocessen att analysera sedan följs analysen av de aspekter som påverkar en 

försäljare i sitt arbete. I analysen kommer även de kulturella skillnaderna och likheterna att 

framhävas. 

___________________________________________________________________________ 

 
Hur ser säljkonsulenternas försäljningsarbete ut i Sverige och i Turkiet?  

 

Vad finns det för skillnader och likheter mellan dessa två kulturer i försäljningsarbetet?  

 

5.1 Försäljningsprocessen och köpbeslutsprocessen 

Vid utformningen av frågorna användes försäljningsprocessens traditionella version, den 

utvecklade versionen och köpbeslutsprocessen tillsammans och därför framgår analysen med 

samma struktur.  

Säljkonsulenterna har inte någon kunddatabas som någon har tillgång till utan alla har ett eget 

kundregister som de själva uppdaterar. Detta register underlättar för säljkonsulenterna i det 

dagliga arbetet för att komma ihåg vad varje kund köper och är intresserad av. Bortsett från 

kunderna registreras de nya säljkonsulenterna i Sverige på Oriflames hemsida där alla 

säljkonsulenter har en egen inloggning. Däremot har de i Turkiet inte samma system. De 

registreras möjligtvis på samma sätt men finns inte tillgängliga på hemsidan. Detta kan vara 

en nackdel för de turkiska kunderna om de själva skulle vilja kontakta en säljkonsulent men 

inte har tillgång till det via hemsidan.  

Upprätthållningen av kontakten med kunderna sker ungefär på liknande sätt för samtliga 

respondenter. Skillnaden är att i Turkiet umgås kund och försäljare mer socialt. De träffas inte 

bara inom affärssammanhang utan en kund kan ringa sin säljkonsulent när denne mår dåligt 

och behöver prata med någon. Ett annat exempel är att en kund oftast bakar och bjuder in sin 

säljkonsulent på fika för att umgås. I Sverige sker kontakten oftast via e- post eller sms. Det 
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blir mer elektronisk kontakt än fysisk. Denna analys och diskussion har sin utgångspunkt från 

den traditionella och utvecklade versionen av försäljningsprocessens första steg, 

prospektering och kvarhålla och avveckla kunder. Enligt Trompenaars kulturella dimension 

”neutral & emotionell” är Turkiet ett mer emotionellt land och personer kan visa sina känslor 

mer än personer i Sverige. Detta påvisar att de turkiska respondenterna är mindre 

tillbakadragna, vilket reflekterar i Trompenaars emotionella dimension.   

Skillnaderna i förberedelserna innan mötet med kunden i de två länderna var intressanta att 

analysera. De turkiska säljkonsulenterna förberedde sig mer. De svenska säljkonsulenterna 

var mer spontana i sitt sätt medan de turkiska ville kunna allt om de produkter som de skulle 

introducera vid det mötet och tog därför till sig all information om produkterna. Beroende på 

var försäljningen skulle äga rum skedde olika förberedelser. En likhet i arbetssättet är att de 

båda grupperna alltid har med sig deras favoritprodukter i väskan. En skillnad mellan de 

svenska och de turkiska respondenterna är att de svenska är mer kundorienterade. De svenska 

säljkonsulenterna frågar sina kunder vilka produkter de är intresserade av medan de i Turkiet, 

exempelvis när de står vid en monter, själva bestämmer vilka produkter som kan vara 

intressant för en potentiell kund. Problemet kan vara att en kund inte är intresserad av just den 

introducerade produktkategorin men av någon annan kategori. I detta fall kan säljkonsulenten 

tappa kunder och få det svårare att väcka intresse hos kunderna för företagets övriga 

produkter.  

En skillnad som uppkom gällande hur respondenterna agerar vid situationer då de behöver 

mer hjälp eller information om produkterna, upptäckte vi att de turkiska respondenterna var 

väldigt säkra på sig själva. Genom att ställa fråga 9 fick vi därmed svar på fråga 13 och 17. 

Dessa frågor utformades utifrån försäljningsprocessens andra, fjärde och sjätte steg. Alla 

svaren utmynnar i hur bra information säljkonsulenterna har om produkterna och hur detta 

kan påverka deras arbete i mötet med kunden. De turkiska respondenterna sa att de aldrig 

brukar hända att de hamnar i osäkra situationer medan de svenska var ärliga och sa att det 

brukar hända väldigt ofta. Vi tror att denna säkerhet från de turkiska respondenterna grundar 

sig på att de aktivt deltar i alla utbildningar som ges samtidigt som de ständigt uppdateras om 

nya produkter. Samtidigt ifrågasätter vi hur säljkonsulenterna i Turkiet kan vara så säkra 

angående produkterna, med tanke på hur brett sortimentet är. Denna åsikt kan styrkas med 

Trompeenars dimension ”prestation & tillräknande”. Eftersom de turkiska säljkonsulenterna 

påpekade att de vill uppnå bra status inom företaget var det ett tillfälle för dem att visa hur 
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kompetenta de är. De värdesätter social status och vi anser att de såg detta tillfälle som en 

möjlighet till att kunna höja sin sociala status.  

En annan skillnad vi upptäckte var gällande ifall försäljningen skedde via kontakter. De 

turkiska respondenternas svar var att det inte gjorde det utan att vem som helst kunde vara 

deras kunder medan de svenska sa att deras försäljning skedde mestadels via kontakter de 

hade. Vi tror att anledningen till detta kan bero på att de turkiska säljkonsulenterna arbetar 

med detta på heltid medan de svenska gör det på deltid, samtidigt som den turkiska 

marknaden är bredare än den svenska. Det ligger i den turkiska kulturen att vara gästvänlig. 

De tre styckena ovan analyseras utifrån försäljningsprocessens andra steg, förarbete innan 

mötet med kunden och databas/annan kundinformation. Dessa frågor har hjälpt oss att förstå 

hur säljkonsulenterna i de två länderna förbereder sig innan mötet med kunden och hur de ser 

på den framtida relationen med kunden.   

Denna analys bygger på frågan ”Hur ofta kommer du i kontakt med nya kunder?” som 

utformades utifrån försäljningsprocessens tredje steg, inledande kontakt och vård av relation. 

Det vi ville få fram här var hur säljkonsulenterna ser på relationen, är det viktigt att skapa nya 

kontakter eller bygga på existerande relationer? De turkiska respondenterna sa att de kom i 

kontakt med potentiella kunder varje dag medan de svenska respondenterna sa att det 

varierade periodvis, från en gång i månaden till ett par gånger i månaden. Detta tror vi kan 

bero på att de turkiska respondenterna jobbar med Oriflame på heltid medan de svenska inte 

gör det. Eftersom de turkiska respondenterna bara har Oriflame som inkomstkälla kan det var 

drivkraften till varför de ser alla på gatan som potentiella kunder. En annan fundering är att de 

turkiska respondenternas utbildningsnivå varierade. Säljkonsulenterna blev inte tillfrågade 

vilken utbildning de hade när de började arbeta med Oriflame och därför kände 

säljkonsulenterna sig välkomna oberoende av status. Härmed fick vi fram att de turkiska 

respondenterna värdesätter skapande av nya relationer medan de svenska respondenterna 

värdesätter att bygga på relationen med de existerande kunderna.    

Vid presentation av produkter till potentiella kunderna använder sig de svenska och turkiska 

respondenterna av olika tekniker. De turkiska respondenterna testar produkterna på kunderna 

samtidigt som de berättar om yrket som säljkonsulent medan de svenska respondenterna 

använder produktkatalogen som deras säljmaterial. Säljkonsulenterna i de båda länderna 

uppdaterar sina existerande kunder om nya produkter samtidigt som de säger till när 

kundernas produkter är på kampanjpriser. Försäljningsprocessens fjärde steg, presentation 
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och marknadsföring av produkter, grundar sig i denna analys. Även köpbeslutsprocessens 

första och andra steg, problemidentifiering och informationssökning, analyseras. Det framgår 

hur försäljarna löser kundes problem och kommer med nya förslag, och även hur försäljarna 

hjälper kunderna att ge den informationen som kunderna söker. Det vi ville få fram var hur 

säljkonsulenterna väljer ut sina produkter när de ska ha möte både med en potentiell och med 

en existerande kund.  En skillnad som vi upptäckte var hur de turkiska respondenterna vågade 

ta risker när de ville presentera produkterna till potentiella kunder. En annan skillnad som vi 

upptäckte var hur villiga de turkiska säljkonsulenterna är att hjälpa andra att sälja. Denna åsikt 

kan styrkas med Hofstedes dimension ”osäkerhetsundvikande”, som förklarar till vilken grad 

en kultur vågar ta risker. Det svåra med försäljning är att kunna ta kontakt med kunden och 

fånga intresset, vilket säljkonsulenterna inte hade svårt med.  

Möta invändningar och problemlösning är steg fem i försäljningsprocessen. Här är det 

intressant att se hur samtliga respondenter agerar när en kund kommer med en negativ 

respons. När det uppkommer negativ respons från kundens sida, antingen vid enskilda möten 

eller vid möten i grupp, är taktiken detsamma i de båda länderna. Vi anser att detta är något 

inarbetat inom företaget och att detta arbetssätt är något positivt. Alla respondenter i de två 

länderna svarade att om det skulle uppkomma negativ respons från kunden tar dem det enskilt 

med kunden i slutet av mötet. De turkiska respondenterna engagerade gruppen mer och ställde 

frågan till resten av gruppen för att minimera risken till att den negativa responsen ”smittade 

av sig” till de övriga. Med tanke på att Turkiet är ett kollektivistiskt land, enligt Hofstedes och 

Trompenaars ”individualism & kollektivism” -dimension, ser personer upp till gruppens 

åsikter. Därför är detta ett bra arbetssätt och fungerar utmärkt till säljkonsulenterna i 

tillhörande land. I Sverige däremot är det mer individen som är i centrum. Den negativa 

responsen utreds oftast enskilt tillsammans med kunden för att göra denne nöjd, eftersom 

individens egna åsikter och nöjdhet är mer vägande.  

Även här analyseras svaren från frågan utformad utifrån steg fem i försäljningsprocessen, 

möta invändningar och problemlösning. Det viktiga att uppnå vid mötet är enligt de turkiska 

respondenterna att skapa en ömsesidig relation för att det sedan ska leda till försäljning. Enligt 

de svenska respondenterna var det viktiga med ett möte att kunderna ska tycka bra om 

produkterna och företaget. Skillnaden är att de turkiska respondenterna ville att kunden skulle 

köpa men arbetade även med att hjälpa andra att sälja Oriflames produkter. För de svenska 

respondenterna var ryktet om företaget och produkterna viktigare än försäljning och värvning 
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av säljkonsulenter. Vi anser att denna skillnad ligger i hur MLM- företag och 

nätverksförsäljning uppfattas. I Sverige ifrågasätts Oriflames sätt att sälja på och blandas ofta 

ihop med pyramidspel, men i Turkiet ser man mer fördelarna av att arbeta och samtidigt vara 

sin egen chef. Att de själva får bestämma över sitt arbete när de samtidigt har den drivkraften 

att kunna utöka antalet kunder och säljkonsulenter blir det inte svårt för dem att arbeta på 

detta sätt.  

Fråga 19 har utformats med hjälp av steg sex i försäljningsprocessen, avslut och tillföring av 

värde, och analyseras även utifrån detta steg. Köpbeslutsprocessens fjärde steg, 

efterköpsbeteende analyseras också i denna del. Det intressanta var att se hur 

säljkonsulenterna agerar och värdesätter lojala kunder. För att en kund ska återkomma 

anordnar säljkonsulenterna i Turkiet möten och träffas där de anordnar olika aktiviteter till 

sina kunder. För att kunden ska återkomma måste försäljaren uppfylla kundens förväntningar 

och göra denne nöjd. Om deltagandet minskar betyder det att säljkonsulenterna brister i 

uppfyllelsen gentemot kunden. Vid en del av dessa aktiviteter bjuds högre positionerade 

personer in och föreläser om fördelarna med att arbeta hos Oriflame. Även i Sverige samlas 

och anordnas aktiviteter till kunderna, exempelvis glöggkvällar. När det gäller den här biten 

har de två länderna likheter i arbetssättet. Att anordna aktiviteter för att engagera kunderna 

blir ett utmärkt tillfälle för att ytterligare kunna berätta om produkterna eller att företagets 

försäljningssätt är tillförlitligt.  

Det sista steget i försäljningsprocessen är steg sju, uppföljning och upprätthålla kundrelation. 

Härmed analyserar vi svaren från respondenterna från detta steg. Analysen bygger på hur ofta 

säljkonsulenterna tar kontakt med kunderna och hur denna kontakt sker. Kontakten med 

kunden är i de båda länderna beroende på produktkatalogens utgivning. Egentligen är 

produktkatalogen det största hjälpmedlet för säljkonsulenterna i sitt arbete i de båda länderna. 

Säljkonsulenterna har alltid med sig katalogen i väskan för att enkelt kunna ta upp den och 

visa produkterna. Detta är en likhet i arbetssättet men en skillnad som vi upptäckte var att 

säljkonsulenterna i Turkiet kontaktade alla sina kunder när nya produkter var aktuella, men i 

Sverige kontaktades kunden mestadels beroende på om de behövde ytterligare produkter som 

de redan använde. Svagheten i detta fall är att de svenska säljkonsulenterna inte anser sig så 

kunniga och därför inte tar steget och introducerar de nya produkterna till kunderna. Det kan 

bero på att de svenska säljkonsulenterna arbetar utifrån kundens behov. Om säljkonsulenten 

anser att kunden inte har det behovet av nya produkter väljer de att sälja produkter som 
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kunderna redan använder. I detta fall ligger det mycket i säljkonsulenternas händer. Många 

gånger handlar det om att skapa ett behov som kunden inte känner till. Något som en 

respondent i Sverige påpekade och som vi anser är viktigt är att inte få kunden att göra 

impulsköp. Kunden måste känna sig bekväm med varumärket och produkterna för att sedan 

köpa produkterna och i sin tur känna sig nöjd.  

Fråga 21 som också har steg sju i försäljningsprocessen som utgångspunkt har påvisat likheter 

i svaren från samtliga respondenter i de båda länderna. Här analyseras även 

köpbeslutsprocessens tredje steg, utvärdering av information. Beroende på produkten och 

försäljarens bemötande gör kunden en utvärdering som sedan resulterar i beslutsfattandet 

rörande den framtida relationen till försäljaren. Samtliga säljkonsulenter ringer sina kunder i 

början av relationen för att kunna engagera dem i produkterna. När kunderna väl har börjat 

använda produkterna ringer säljkonsulenterna sällan. I det stadiet är det oftast kunderna som 

ringer för att meddela sin säljkonsulent om behov av ytterligare produkter. 

5.2 Aspekter som påverkar försäljaren  

För att få fram hur säljkonsulenterna ser på lärandet görs analys av denna fråga utifrån 

aspekten ”lärande och prestation”. Eftersom lärandet måste framhävas för att underlätta för 

försäljarna analyserar vi hur det påverkar säljkonsulenterna i sitt arbete. Utbildningarna i de 

två länderna skiljer sig beroende på att deltagandet är olika mycket. I Turkiet deltar alla 

säljkonsulenter vid alla utbildningar eftersom de anser att detta blir ett tillfälle för dem att visa 

upp sitt engagemang gentemot företaget och samtidigt utveckla sig själva. I Sverige önskar 

regionchefen att deltagandet i utbildningarna ökar. Med denna förklaring ser vi sambandet i 

att de svenska säljkonsulenterna anser sig själva som mindre kunniga om produkterna. Om 

deltagandet ökar blir de mer kunniga och därmed bidrar till att utveckla och utvecklas.  

Både i Turkiet och i Sverige träffas säljkonsulenterna ungefär en gång i månaden för att 

antingen få introduktion för de nya produkterna eller att utbyta erfarenheter. Dessa möten blir 

deras uppföljningsmöten där de kommer i kontakt med andra säljkonsulenter och pratar ihop 

sig om exempelvis olika situationer som uppstår vid försäljningen. Denna analys kopplas 

också till aspekten ”läranden och prestation”. Försäljare säljer mer när de tycker om 

processen och upptäcker möjligheterna. Denna fråga (23) och fråga 27 besvaras samtidigt på 

grund av att frågorna ledde till liknande svar. Fråga 27 utformades utifrån aspekten 

”feedback” och vi anser att detta besvaras i denna analys med tanke på att säljkonsulenterna 
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kommer i kontakt med sina chefer vid dessa möten och därför får feedback då. Detta gör de 

med hjälp av att träffas med övriga säljkonsulenterna och känna gemenskapen. Samtidigt 

träffar säljkonsulenterna sina chefer som inspirerar dem. Säljkonsulenterna i Turkiet påpekade 

att dessa utbildningar var mycket givande och därför anser vi att dessa utbildningar delvis kan 

ha bidragit till att de är säkra i sitt arbete. De har kontroll över situationen då 

säljkonsulenterna vet hur de ska hantera den. Sammanhållningen mellan säljkonsulenterna i 

Turkiet och i Sverige grundar sig i hur kulturen i arbetslivet ser ut. De svenska respondenterna 

har mer kontakt med chefen medan de turkiska respondenterna har bättre kontakt med övriga 

säljkonsulenter. Med tanke på Hofstedes dimension ”maktdistans” kan vi styrka denna tanke 

med att Turkiet är ett centraliserat land medan Sverige är ett decentraliserat land. 

Centraliseringen av makten framkommer synligt i Turkiet då arbetaren har distans och respekt 

till chefen som visar detta genom att hålla avstånd och tilltala chefen på ett hövligt sätt.   

”Målorientering” är aspekten som härmed analyseras utifrån svaren till frågorna 24-26. 

Eftersom lärandet motiverar försäljarna till att söka sig till utmanande situationer är det 

intressant att analysera hur säljkonsulenterna uppfattar sitt arbete, vad de tycker är utmanande 

och vad som driver dem. Det utmanande för säljkonsulenterna i Turkiet är i huvudsak att 

kunna balansera privatlivet och arbetslivet. I Sverige var säljkonsulenterna mindre oroliga för 

det, de tyckte att det utmanande i arbetet var att kunna fånga kundernas intresse. Skillnaden i 

hur man ser på vad som är utmanande är att i Turkiet arbetar säljkonsulenterna mer, 

exempelvis kunde en kund komma hem till en säljkonsulent elva på kvällen och köpa 

produkter. I Sverige är det mindre sannolikhet att detta händer, eftersom säljkonsulenterna 

höll sig till de tider som arbetet omfattade.  

De uppsatta målen är samtliga säljkonsulenters drivkraft till att kunna prestera bättre. De 

turkiska respondenterna svarade att uppskattning och uppmuntran driver dem i arbetet och får 

dem att arbeta mer effektivt. De svenska respondenterna tyckte att de trivdes med sitt arbete 

och företaget vilket leder till att de arbetar mer effektivt. Enligt Trompenaars dimension 

”prestation & tillräknande” anser vi att de turkiska respondenterna passar in i de båda 

dimensionerna. De vill prestera bra för att kunna få uppskattning och uppmuntran för sitt 

arbete och samtidigt ha en bra status inom företaget. Enligt de svenska respondenterna vill de 

ha en hög status inom företaget vilket förklarar deras svar, då de vill öka sin försäljning för att 

kunna komma högre inom företaget.  
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Då nätverksförsäljning grundar sig på att ta mycket eget ansvar kom vi fram till att 

säljkonsulenterna i de båda länderna har stor handlingskraft i sitt arbete. De bestämmer själva 

över det mesta, hur mycket tid de ska lägga ner och därmed hur stor inkomst de ska ha. Vi 

anser att de får specifika direktioner men samtidigt väljer själva hur mycket de ska engagera 

sig. Därför tycker vi att säljkonsulenterna i de båda länderna passar in i Trompenaars båda 

dimensioner ”specifik & diffus”, som förklarar om direktioner från företaget är exakt angivna 

eller om de själva bestämmer över och agerar i sitt arbete.  
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6. Slutsatser 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel innehåller de slutsatser som studien har frambringat. De förslag som studien 

har kommit fram till är detaljer för att kunna förbättra försäljningsarbetet både för 

säljkonsulenterna i Turkiet och i Sverige. Detaljerna gör helheten men givetvis är det upp till 

företaget att välja hur de vill ta till sig denna information. 

___________________________________________________________________________ 

 

De svenska säljkonsulenterna koncentrerade sig mer på kundorientering och vad den enskilda 

kunden har för behov. Produkterna måste arbetas in och kunden måste känna sig nöjd innan 

produkten köps. De turkiska säljkonsulenterna fokuserade mer på att värva nya 

säljkonsulenter. Vi anser att fokus på att framhäva produkterna är viktigare än att lägga ner 

mer tid på att värva nya säljkonsulenter. Om värvning av nya säljkonsulenter fortsätter i denna 

takt kan det hända att intresset för företaget kan minska då försäljningssättet kan förknippas 

med pyramidspel. Med tanke på att det turkiska samhället är kollektivistiskt kan det skada 

företaget om någon framhäver detta, med tanke på att folket lyssnar mycket på samhällets 

åsikter.  

I Turkiet var säljkonsulenterna mindre kundorienterade med tanke på att de hela tiden ville 

skapa nya kontakter. Denna syn på kunderna kan förklaras med hjälp av den traditionella 

försäljningsprocessen som menar att försäljarna som praktiserar denna teori är mer inriktade 

på att skapa nya kontakter. De svenska säljkonsulenterna däremot var mer kundorienterade 

och ville bygga på existerande kunder, enligt den utvecklade versionen av 

försäljningsprocessen. Den utvecklade versionen menar att det är viktigare att bygga på 

existerande relationer för att kunna stärka dessa band och därmed få kunderna att bli mer 

lojala. Enligt Brooksbank (1995) är det viktigt att skapa nöjda kunder genom en långvarig 

relation. Detta menar han kan nås om personlig försäljning övergår från försäljningsinriktad 

till kundinriktad. Därför anser vi att det är till säljkonsulenternas fördel att agera på det sättet 

för att kunna bevara kunderna under en längre period. Den långvariga relationen leder till att 

säljkonsulenterna och kunderna får bättre kontakt med varandra och därmed ökar förtroendet. 

En slutsats som vi kom fram till är att de turkiska respondenterna registrerade många av sina 

kunder som säljkonsulenter som är mindre aktiva. De inaktiva säljkonsulenterna agerar inte 
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som en säljkonsulent utan som en kund och därför anser vi att detta förhållningssätt blir 

missvisande för företaget. Detta leder till att företaget inte kan se skillnaden på vilka som är 

kunder eller säljkonsulenter. Det enda sättet att se på vem som är säljkonsulent är de som 

arbetar aktivt och säljer mycket.   

Vi tror att de svenska säljkonsulenternas tillbakadragna egenskap i arbetet beror mestadels på 

att de inte vill skapa negativa associationer till varumärket ”Oriflame”. De vill i första hand 

arbeta in varumärket, kunna skapa relationer och sedan sälja företagets produkter. Det viktiga 

för de svenska säljkonsulenterna är att kunderna ska känna sig bekväma i sitt val av 

varumärke.    

Enligt de turkiska säljkonsulenterna skedde den största försäljningen till potentiella kunder 

som de inte hade kontakt med innan de skulle introducera produkterna. I Sverige var detta 

annorlunda då de svenska säljkonsulenterna introducerade produkterna både till sina kontakter 

och via dessa kontakter.  

 

Information och kontaktuppgifter om säljkonsulenterna finns tillgängliga på den svenska 

versionen av Oriflames hemsida. I den turkiska versionen saknas denna information. Om en 

kund skulle vilja ta kontakt med en säljkonsulent skulle det kunna bli ett bortfall för företaget 

och därmed tappa kunder.  

 

En annan slutsats som frambringats med hjälp av denna studie var att både de turkiska och de 

svenska säljkonsulenterna hade med sig favoritprodukterna i väskan för att enkelt kunna 

introducera dessa för kunderna. Fördelen med detta arbetssätt är att säljkonsulenterna har 

själva erfarenhet av produkterna och därför kan utsäga sig mer säkert om produkterna.  

De svenska säljkonsulenterna tog mindre risker i sin försäljning och presentation av 

produkterna och företaget, i jämförelse med de turkiska säljkonsulenterna som vågade ta 

risker i sin försäljning. Slutligen anser vi att en annan synpunkt är att få fler svenska 

säljkonsulenter att intressera sig för katalogmötena där regionchefen introducerar de nya 

produkterna. Mötena kan vara ett tillfälle för säljkonsulenterna att bli mer engagerade och 

därmed få mer drivkraft. Detta leder till att säljkonsulenterna själva utvecklas och samtidigt 

utvecklar.  
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6.1 Rekommendationer  

• Vi anser att de turkiska säljkonsulenterna ska koncentrera sig mer på kundorientering 

och vad den enskilda kunden har för behov. 

• Den turkiska versionen av Oriflames hemsida kan förse personer som kommer i 

kontakt med hemsidan med kontaktinformation till säljkonsulenterna. Detta för att 

göra det smidigare och underlätta för potentiella kunder att ta kontakt med 

säljkonsulenter.   

• Ett förslag är att skapa en internationell kommunikationsplattform för alla 

säljkonsulenter över hela världen där de kan utbyta erfarenheter och samtidigt stärka 

relationerna inom företaget. Detta blir samtidigt en åtgärd för den interna 

marknadsföringens förbättring.  

• De svenska säljkonsulenterna måste våga ta risker i sin försäljning och presentation av 

produkterna och företaget. Detta anser vi kan genomföras med hjälp av att erbjuda 

säljkonsulenterna kurser inom kommunikation och hur de ska interagera med 

potentiella kunder. 

 

6.2 Vad bidrar denna studie med? 

Denna studie är i första hand riktat mot uppdragsgivaren Oriflame Cosmetics i Turkiet men 

slutsatserna kan även användas av och vara intresse för andra företag inom samma bransch. 

Studien är riktat mot ett fåtal säljkonsulenter inom företaget men slutsatserna visar att det inte 

bara är aktuellt för säljkonsulenterna, även andra försäljare inom MLM- företag kan ta del och 

tillämpa det som studien har kommit fram till.  

Exempelvis kan denna studie användas som ett underlag för MLM- företag som vill etablera 

sig i Turkiet eller närliggande kulturer. Studien ger dessa företag en inblick i hur försäljare 

inom MLM- företag i Turkiet arbetar och vilka skillnader som skulle kunna dyka upp.  

Ytterligare ett bidrag som studien medför är att säljkonsulenterna i Sverige kan ha nytta av 

informationen för att kunna nå ut till potentiella kunder med utländsk bakgrund och rötter i 

den turkiska kulturen. Det kan underlätta säljkonsulenternas arbete i hur de borde bete sig mot 

kunderna och hur de förväntar sig att en försäljare bör agera.  
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Bilaga 1 

 

Företagspresentation  

 

”Natural Swedish Cosmetics såld av vänner till vänner” – affärsidén.  

 

Oriflame Cosmetics är ett svenskt företag som grundades 1967 av bröderna Jonas och Robert 

af Jochnick. Idén att sälja kosmetikaprodukter från vän till vän fick de från en amerikan. 

Amerikanen var på besök i Sverige och lurade människor på deras pengar med denna metod. 

De fick inga produkter i utbyte och blev därmed lurade. Bröderna gjorde om denna idé och 

skapade affärsidén på att sälja naturliga och högkvalitativa skönhets- och hudvårdsprodukter 

genom en oberoende försäljningskår, utanför den traditionella detaljhandeln. 

 

Oriflame är en av världens snabbast växande kosmetikaföretag. De har försäljning i 59 olika 

länder och har en stor marknadsandel i över 30 länder. Antal försäljare är mer än 2,1 miljoner 

som representerar och marknadsför företaget (www.oriflame.se, 2008-11-12). 

Marknadsföringen sker även via katalogen som de ger ut årligen, men även via webb- sidan, 

mässor och magasiner (Larsson, 2008-10-05).  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Presentation  

Berätta vilka vi är och vad vi gör, även informera om syftet med undersökningen.  

 

Inledande frågor 

1. När började du arbeta som säljkonsulent åt Oriflame? 

2. Hur mycket tid lägger du ner på ditt arbete varje dag? Var brukar mötena äga rum? 

3. Har du rekommenderat detta yrke för andra? 

4. Vad upplever du är svårt/enkelt med ditt arbete? 

 

Frågor  

5. Finns det någon kunddatabas ni har tillgång till? 

6. Vad har kunddatabasen för funktion? 

7. Hur upprätthåller du kontakten med kunden?  

8.  Hur förbereder du dig inför ett möte med kunden?  

9. Brukar det hända att du hamnar i sådana situationer då du behöver ha hjälp av en mer 

kunnig person?  

10. Sker all försäljning via kontakter? 

11. Hur många kunder har du?  

12. Hur ofta kommer du i kontakt med nya kunder?  

13. Känner du att du har tillräckligt med information om produkterna?  

14. Hur presenterar du produkterna till de potentiella kunderna? 

15. Hur presenterar du produkterna till de existerande kunderna? 

16. Hur hanterar du negativ respons?  

17. Om det vid ett möte med kunden uppstår funderingar/oklarheter kring produkterna, 

hur agerar du då? 

18. Vad tycker du är det viktiga att uppnå vid mötet?  

19. Vad gör du för att en kund ska återkomma till dig? 

20. Hur regelbunden är kontakten? 

21. Ringer du de efter att de har köpt produkterna?  
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22. Hur tycker du att utbildningen har hjälpt dig?  

23. Har ni uppföljningsmöten där ni kan diskutera idéer? 

24. Vad tycker du är utmanande i ditt arbete? 

25. Vad är det som driver dig i ditt arbete och får dig att arbeta effektivare?  

26. Har ni uppsatta mål som ni arbetar efter?  

27. Har du kontakt med andra säljkonsulenter? 

28. Hur stor handlingskraft har du i ditt dagliga arbete? Bestämmer du över det mesta? 

 

Avslutande fråga 

29. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


