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ABSTRAKT 
 

Den här uppsatsen började som något helt annat. En studie över vad egentligen sekter är. Ju 
längre undersökningarna fortskred ju mer likhetstecken började jag se med ett något helt 
annat. Jag har varit försäljare i Tupperware i 5 år och det var i detta företag jag hittade 
likheterna med sekterna jag läste om. Kan det verkligen vara så att Tupperware är en sekt? 
Det är det vi ska ta reda på med hjälp av olika forskare och deras teorier. 
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1 INLEDNING   
 
I dagens samhälle finns det många nya svängningar och vågor inom den religösa sektorn. 
sekter , kulter, new age….listan kan göras lång. Vi har även religionsfrihet, i de flesta delar av 
världen, vilket gör att det dyker upp många förgreningar av de gamla religiösa inriktningarna. 
Vissa förgreningar lägger inte allmänheten så stor vikt vid, medan andra kan få väldigt 
mycket uppmärksamhet. Ett ord som ofta florerar i media och folkmun är ordet sekt. Detta ord 
har fått en väldigt dålig klang. Mycket på grund av att många människor fastnar i dessa s.k. 
destruktiva sekter och måste hjälpas därifrån. Detta har gjort att det hart dykt upp lite olika 
anit-sekt rörelser här och var. De mest kända är nog FRI- Föreningen Rädda Individen1 här i 
sverige och FACTnet2 på internationell nivå. När dessa kom hyllades de som hjältar med en 
stor uppgift, att rädda människor undan sekter. På senare år har dessa gruppers metoder som 
avprogrammering och dylikt, börjat kritiseras starkt. Så nu dyker anti-antisekt rörelser upp. 
Var ska detta egentligen sluta? Det man kan fundera på är vad är egentligen en sekt? Vem 
bestämmer vad som är en sekt eller inte. Vem bestämmer vilka som får vara med och vilka 
som bör tas därifrån, dvs avprogrammeras? Samhället sätter normer för hur vi ska vara, men 
vilka  är egentligen det riktiga samhället i dagens mångkulturella värld. Kulturer och 
religioner har blandats i det oändliga och gränserna börjar bli svåra att dra. Religionerna 
börjar bli allt mer influerade av och lika varandra. Så vart ska vi dra gränserna för sekter idag? 
Bakgrunden till denna uppsats och det som fått mig att fundera i dessa banor är min egen 
inblandning i ett vanlig försäljningsföretag som heter Tupperware. Jag var intresserad att göra 
ett arbete om sekter och dess utformning, men när jag kom till kapitlet om kritetrier för sekter 
så började en klocka ringa, har jag varit med i en sekt? Kriterierna stämde lite för bra in på 
Tupperware så jag beslöt att undersöka hur det egentligen låg till. Var jag med i en sekt eller 
inte? Det är det jag ska försöka lista ut. 
 
 
1:1 Syfte & problemformulering 
 
Syftet är inte att göra en objektiv granskning av Tupperware. Jag är inte heller ute efter att 
smutskasta Tupperware på något vis eller få dem erkända som en sekt. Jag är nyfiken på om 
det kan vara så att vi idag är allt för snabba att märka grupper med ordet sekt. Är TW en 
försäljningssekt eller är det bara ett vanligt försäljningsföretag? Problem formuleringen blir 
då:  Kan man likställa TW med en sekt?   
 
1:2 Metod & teori 
 
Jag har i denna uppsats valt att använda mig av en fenomenologisk metod. Förförståelsen fick 
jag under mina fem år som försäljare och gruppledare i TW. Till detta material har jag 
applicerat olika teorier för att se om dessa stämmer med TW. Först har jag använt mig av en 
typologisering av manipulativa sekter gjord av Bryan Wilson3. Den andra teorin jag använt 
mig av är John Loflands teori om anslutning till en sekt, baserad på en djup undersökning av 
samme man.4 Den sista teorin jag använt är också baserad på undersökningar om anslutningen 
till en sekt. Denna teori är gjord av en präst inom svenska kyrkan med namn Karl-Erik 

                                                           
1 Mer information om FRI finns på deras egen hemsida http://home.swipnet.se/~w-64518/ Eller på denna adress 
FRI Svandammsvägen 10, 26 34 HÄGERSTEN Tel/Fax 08-709 00 77 
2 Mer inormation om FACTnet får du på deras hemsida  www.factnet.org  
3 Karl-Erik Nylund , Att leka med elden, Fälth&Hässler 1998 
4 Geels, Wikström Den religiösa människan, Bokförlaget Plus Ultra Löberöd, Helsingborg, 1985 sid 305f 
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Nylund.5 Jag har sedan gjort intervjuer med före detta medlemmar i TW för att vidga mina 
kunskaper om TW. Slutligen gör jag egna kommentarer och ett kapitel innehållande en 
diskussion om ämnet för att se om min förförståelse har förändrats. 
 
1:3 Material 
 
Materialet till denna uppsats är hämtat mestadels från litteratur och internet. Mycket är även 
baserat mina egna erfarenheter och åsikter. När de gäller intervjuerna så är de gjorda via e-
mail, efter ett färdigt frågeformulär (se bilaga 1). Detta kan göra att en del svar är kortfattade 
och en del svar lite längre. Tillfälle till följdfrågor har inte heller funnits. Anledningen till 
detta intervjusätt var att det var ett lämpligt och snabbt sätt att få se om mina farhågor delades 
av fler än mig, när det egentligen inte fanns tid för intervjuer. 
 

                                                           
5 Nylund sid 111f 
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2 FAKTA OM TUPPERWARE (TW) 
 
Eftersom jag kommer att jämföra tupperware med olika teorier så anser jag att det är bäst att 
få lite bakgrundsfakta först. Jag har delat in kapitlet i tre delar för att lättare kunna förklara. 
Del ett visar företagetsuppkomst och grundare samt lite av ideologin bakom företaget. Del två 
visar hur företaget är uppbygt i den mening av indelning i världen och olika länder. I den sista 
delen visar jag hur det går till att komma med i TW och hur man kan göra sig en karriär inom 
företaget. Här förklarar jag även lite fackspråk inom TW. 
 
2:1 Bakgrund  
 
Företaget grundades 1943 av amerikanen Earl Tupper som ville underlätta för sin fru i köks 
arbetet. Paret ägde en liten järnhandel där de försökte att sälja sina nyuppfunna produkter. 
Earl Tupper blev väldigt förvånad när han märkte att dessa plastprodukter nästan inte sålde 
alls. Efter ett tags funderande insåg han att dessa produkter behövde en utförlig demonstration 
av allafinesser och funktioner för att kunderna skulle förstå varför de skulle betala dyra 
pengar för dem. Därför skickade han ut sin fru till sina väninnors hem på sk hemförsäljnings 
demonstrationer. Behöver jag tillägga att det blev en succe. Idag är Tupperware ett av 
världens största företag med omsättning på närmare över 3 miljarder per år. 
 
2:2 Företagetsuppbyggnad 
 
Huvudkontoret ligger idag  i OrlandoFlorida där Även företaget VD Rick Goings huserar. 
Under de år jag var med i TW såg företaget ut på detta vis. Vi börjar bakifrån med försäljarna. 
Alla Försäljare svarar under en Gruppledare som i sin tur vänder sig till distributören. 
Distributören är den som har hand om lagret och packar alla försäljares ordrar. Tillsammans 
utgör distributören, gruppledarna och försäljarna något som kallades Ship, som motsvarar det 
område som vi försäljare bodde inom. I vårt fall ungefär hela Gävleborgslän. Efter denna 
indelning börjar vi följa landsgränserna. Sverige som är ganska stort och avlångt var dock 
uppdelat i norra och södra. Tillsammans med resten av nordens länder löd under nordiska 
huvudkontoret i Danmark. Nästa steg var det europeiska kontoret med vår världsdels chef 
som under min tid hette Ennio Perrucini. Sista steget var alltså världshuvudkontoret i Orlando 
Florida med högste chefen Rick Goings.  
 
2:3 Karriärsstegen i TW 
 
Gäst:   
Den första kontakten som du får  med TW är oftast som gäst på en demonstration. Förr var 
namnet tupperwareparty välanvänt, men idag är det namnet ”bannlyst” av företaget eftersom 
det ger en felaktig klang över vad det egentligen är. Du blir bjuden till denna demonstration 
av en väninna eller kanske följer med  som extra sällskap. På demot får du börja med att delta 
i en öiten lek och vinnaren i denna lek får en liten TW produkt. Produkten är oftast liten men 
väl efterstraktad. Alla som deltagit i leken får också en liten reklamsak från TW ex 
apelsinskalare, potatiskollare, tandborstfodral mm.                                 
 Efter leken börjar sjäva demonstrationen. En prestentation av olika TW produkter och 
specialerbjudande för denn veckan. Som gäst får du många fina erbjudanden på produkter 
som du erhåller alldeles gratis om du bokar dig för en egen demonstration hemma. Dessa 
erbjudanden är oftast väldigt fina och eftertraktade produkterså att de skall vara svåra att 
motstå. Efter demot får du chans att beställa varor, ställa frågor och boka demon. Som gäst är 
det väldigt vanligt att du får flera frågor om demobokning med lite fin övertalning.  Du kan 
även få höra att du skulle passa utmärkt som försäljare eller i en annan formulering: att 
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försäljaren väldigt gärna skulle vilja ha dig som arbetskamrat. Eftersom det alltid är väldigt 
fina erbjudanden utgår jag ifrån att du tackat ja till att bli värdinna, dvs ha ett eget TW demo 
hemma hos dig. 
 
Värdinna:  
Om försäljaren inte hade med sig ett värdinne kuvert på demot du var på så kommer du inom 
några dar att få ett sådant på posten. Kuvertet innehåller ett brev där man tackar för att du 
bokat demo och förklarar hur demot går till. I brevet finns också en gästlista som du skall 
fylla i och skicka tillbaka till din försäljar så hon i sin tur kan skicka inbjudningar till dina 
gäster. Gästantalet skall helst vara tio till tolv stycken och försäljaren säger ofta att minimum 
ligger på sju stycken för att denne skall komma. Du får även en beskrivning på vad du som 
verdinna får i gåva under kvällen. Du får först en tackgåva för att du haft demot, sedan får du 
en stjärngåva som innebär att du räknar dina gäster som stjärnor, ju fler stjärnor ju större och 
finare gåva. Miniantalet för att få en stjärngåva är sju stjärnor, dvs gäster. 
 På demonstrationskvällen kommer försäljaren alltid en halvtimme innan demot börjar för att 
hinna packa upp sina saker och prata lite med dig innan det börjar. Under denna halvtimme 
kommer du även att få höra väldigt fina ord om TW och bli erbjuden jobbet. Du får även ett 
erbjudande om att gå med i värdinneklubben. Går du med i denna så bokar du ett till demo 
under året med försäljaren och saom tack för det så får du dubbla tackgåvor vid nästa demo. 
Som medlem i den klubben har du alltid en extra tackgåva att välja mellan vid varje demo. 
Andra värdinnor har bara två.   
 Efter demot bestämmer du och försäljaren ett leverens datum för produkterna som beställts 
under kvällen. Du får ett kuvert med alla namn på de som handlat och det är du som samlar in 
pengarna till leveransen. Försäljaren får bara lämna varorna om pengaarna finns på 
leverensdagen.  Du får även chans att använda försäljningen på detta demot till ett stardemo 
om du börja som försäljare. Förklaring på vad ett stardemo är får du under nästa punkt.                                   
Nu finns det två vägar för dig som värdinna att gå inom TW. Antingen att vara kvar som 
värdinna eller att gå vidare och bli försäljare. Fortsätter du som värdinna kommer du att få 
vara med om många trevliga saker. Det finns alltid extra gåvor och specialerbjudanden att få 
och det ordnas speciella värdinneträffar där du har chans att få väldigt fina gåvor som tack för 
fin (hög) försäljning på ditt demo. Eftersom vi är ute efter karriären inom TW förutsätter vi att 
du tackar ja till att bli försäljare. 
 
Försäljare:  
När du tackat ja så kommer din rekryterare (försäljaren som värvat dig till TW) att ordna ett 
startdemo åt dig. Som försäljare får du egentligen inte hålla startdemon om du inte har varit 
med väldigt länge och ämnar bli Gruppledare (GL). Enda undantaget är om du som värdinnan 
bestämmer sig efter ett vanligt demo att bli försäljare och vill ha det demot som start.                                      
 Startdemot är egentligen ett helt vanligt demo skillnaden är att det hålls av en GL men 
försäljningen går till dig. Som ny försäljare ”får” du en väska med produkter och allt material 
du behöver för att kunna starta som försäljare. Du betalar inget för denna väska men de första 
3200:- du har i försäljning går till den. Därför är det ett bra rekryterings knep att erbjuda alla 
värdinnor jobbet efter en demonstration. Då får du se summan som genast dras på väskan, 
vilket ibland gör att vid en fin försäljning så är hela väskan betald. Jobbet blir då väldigt svårt 
att motså, du har ju inget att förlora på att börja du ”får” ju en hel väska full med produkter. 
Under startdemot jobbar även GL för att du skall få så många nya demonstrationer som 
möjligt.  
 En ny försljare får alltid väldigt många morötter att jobba för. Har du ett visst antal demon 
inbokade under den första månaden får du extra produkter att stoppa i väskan. När jag började 
var det sex domon inom de första fyra veckorna plus minst sex nya demon inbokade när dessa 
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fyra veckor gått som gällde, det gav min fem nya produkter till ett värde av ungefär 1000:-. 
Detta är väldigt svårt att motstå. Innan du går ut på ditt första demo får du en genomgång av 
väskan av din GL. Om startdemot är planerat i förväg får du även chansen att följa GL eller 
någon anna rutinerad försäljare på s.k. träningsdemo för att få lite tips och ideer. Du får ingen 
ersättning för dessa demon utan detta är något som du förväntas att göra ändå, helst tre 
gånger.  
 Som försäljare märker du rätt så snart att det finns fler sådana outtalade krav från GL och 
distributörer. Du blir aldrig tvingad men du förstår att det är väldigt bra att ha det gjort. Dessa 
krav gäller även på antalet demon. Du får i början veta att det absolut inte finns några krav på 
hur mycket du ska jobba, men det är bra om du har ett demo i veckan. Dessutom får du bara 
var inaktiv i åtta veckor sedan skrivs du automatiskt ut, dock efter många påtryckningar från 
GL och Distributör. 
 När du sedan fått in rutinen är det bara att köra hårt. Varje vecka finns det en träff/träffar 
inom distriktet på olika orter. Policyn i företaget är att en försäljare ska ha tillgång till minst 
ett möte varje vecka om de börjar tappa motivationen. (detta liknar AA:s6 stadgar!!) Kravet är 
dock endast att man går på den träff som är i den stad man är knuten till i gruppen, vilket blir 
ungerfär varannan vecka. På denna träff går distributören igenom alla nya produkter, 
kampanjer, extrapriser osv. Denne skall även peppe alla försäljare till att prestera ännu mer 
oavsett vad de åstadkommit denna gång. Som försäljare får du även delta i en 
försäljningsstege. Denna stege går ut på att alla som sålt för minst en krona under de senate 
veckorna står upp. Sedan vart eftersom Distributören ökar på summan så sätter sig den som 
sålt för mindre än vad denne säger. Till slut får man fram de som sålt bäst under dessa veckor. 
De sista fem får gå fram på scen och fortsätta stegen med fina produkter som priser. Ju högre 
försäljning desto finare priser. Detta gör naturligt vis att alla känner sig manade att sälja bättre 
till nästa gång. Det finns även alltid en pågående kampanj inom rekrytering och försäljning. 
Att ta in nya försäljare i företaget slår väldigt högt, oftast högre än en bra försäljning. När du 
har fått fem egna rekryter som fortfarande är aktiva får du bli gruppledare. Fortsättning om 
detta under nästa punkt. 
Dina ”plikter” som försäljare är alltså följande: 

- ha 1-2 demon i veckan 
- göra en beställningsorder varje vecka. Den ska finnas hos distributören måndag 

veckan därpå annars blir du utan varor 
- Ta emot leverens från föregående vecka och packetera varje beställning som du fått 

och sedan leverera dessa beställningar till den värdinnan du var hos. Du har en vecka 
på dig att betala din leverens till distributören 

- Ringa din GL varje fredag kvälll oavsett om du sålt något eller inte och rapportera in 
dina siffror. Har du inte ringt din GL får du inga varor. 

- Ringa värdinnor och boka minst ett nytt demo för varje demo du har 
- Lämna namnförslag på ev nya försäljare till din GL varje fredag helst en person per 

demo du haft. 
- Gå på gruppträff 2 ggr/ mån 
- Gå på veckoträff minst 2 ggr/mån 

Tittar man på denna lista och sedan räknar att du tjänar 30 % av det du säljer och dessutom får 
betala alla kataloger, prislistor, tackgåvor, värdinnegåvor, stjärngåvor, porto, telefonkostnader 
osv själv så ser man snart att timpenningen inte är dirakt hög. Att du får betala alla kostnader 
själv hänvisar TW till att du ändå får dra av dem i din deklaration, men det innebär ju i alla 
falla att du bara får tillbaka 30 % av dina utgifter. Vi forsätter ändå på linjen att du trivs och 
bestämt dig för att bli GL. 
 
                                                           
6 Anonyma Alkoholister 
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Gruppledare: 
När du då fått in dina fem rekryter så får du alltså bli gruppledare. Detta är något din GL och 
distributör strävar efter med alla nya försäljare, dvs. att de snabbt ska bli gruppledare. Hinner 
de vara försäljare allt för länge kan det hända att de blir ”bekväma” och hellre stannar som 
försäljare. När du väl blivit gruppledare börjar det hårda livet. Som GL förväntas du 
naturligtvis att gör allt det som en försäljare skall göra. Sedan ska du dessutom: 

- Ha ca 2-3 demon i vecka för att föregå med gott exempel. 
- Kontinuerligt rekrytera in nya försäljare i gruppen. Här räknas de rekryter som dina 

försäljare i gruppen också tar in. Helst ska det vara ett startdemo i veckan. Det är 
åtminstone det du blir uppmanad att sträva efter. Försäljare slutar därför måste nya in. 

- Här kommer namnförslagen som du tidigare skulle lämna till din GL. Nu är det du 
som ska ringa dessa namnförsalg som du får av dina försäljare, och erbjuda alla det 
fina jobbet som TW-försäljare. Av din distributör blir du även uppmanad att göra 
dessa påringningar innan nästa telefontid så att försäljaren får veta då hur det gått. 

- Du skall alltså dessutom ha denna telefontid varje fredag för dina försäljare. När du 
fått en skaplig grupp som du kan få lite vinst på ca 15 försäljare så kan du räkna ut hur 
mycket som blir kvar av din fredag… Ex. 15 försäljare – ca 10 min för varje – 150 
min = 1½ tim, men räkna med 2 eftersom inte alla ringer direkt efter varandra. Sedan 
ska du sammanställa siffrorna så att du kan ringa din distributör på lördag förmiddag 
och lämna dessa. Hur mycket fredag är kvar? När jag slutade i TW hade jag 25 
försäljare i min grupp… 

- Du skall göra service besök till intresserade namnförslag. Detta innebär att du på vinst 
eller förlust, helt utan ersättning, åker hem till intresserade personer och förklarar vad 
jobbet innebär. Den belöning du kan få är att du kan boka ett startdemo.  

- Du skall ha startdemo åt rekryterna i gruppen. Helst alltså ett i veckan utöver dina 
egna demon, eftersom detta startdemo inte ger dig någon procent på försäljningen. 

- Du skall ha väskutlämningar åt de nya försäljarna i gruppen. 
- Du ansvarar för gruppmötena som du helst ska ha två i månaden, men det kan vara 

okej om du bara har ett. 
- Du skall alltid vara närvarande på veckoträffarna i din grupps hemstad. Enda giltiga 

bortfall är annat jobb eller väldigt bra förklaringar. Detta också för att föregå med gott 
exempel 

- Du skall gå på GL möte en gång i månaden med resten av distriktets gruppledare. 
Utöver dessa punkter kan jag tilläga att telefonen ständigt ringer av osäkra försäljare i 
gruppen, värdinnor med frågor, distributören eller andra gruppledare mm mm. Dessutom 
ringer du själv otroligt mycket dvs namnförslag, försäljare som glömt telefontiden, försäljare 
som behöver extra söd, värdinnor, andra GL, din distributör mfl mfl. Min telefonräkning 
under denna tid låg på ca 3500:-. (då har jag ej räknat mobiltelefonen) 
Som GL har även du otroligt många morötter att sträva efter. Du tjänar 5% på vad gruppen 
säljer, dessutom finns det ett bonus system som kallas Vanguard. Detta system är uppbygt i 
trappsteg på steg ett skall gruppen ha en försäljning på 60 000:- på en mån, vilket innebär en 
bonus på 350:- åt mig som GL (exkl skatt). Ligger din grupp dessutom alltid i vanguard får du 
som GL en sprillans leasingbil att befoga över. Jag hade en lite VW polo som var superhäftig. 
Att det sedan drogs 750:- på min GL rabatt varje månad pratades det tyst om. Det var ju en så 
stor ära att få åka i bilen i alla fall.  
 Som gruppledare får du även åka på höst och vår seminarier, där alla GL i Norra sverige 
träffas. Du får naturligt vis ta med din respektive. Flotta hotell och fin mat hela helgen. Detta 
är otroligt roligt. (konferens avgiften dras på din nästa faktura så säljer du riktigt bra den 
veckan så slipper du betala något….eller?) Dessa konferenser eller seminarier går i stort sett 
ut på samma sak som veckoträffarna, men här är det gruppens försäljning som du ”tävlar” 
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med  Förutom dessa seminarier så finns det andra resor och roligea evenemang som du kan 
jobba åt dig med hjälp av din grupp. 
 
Här avslutar jag karriärsstegen eftersom jag själv inte varit distributör. Hade jag varit det hade 
jag inte heller skrivit detta eftersom distributörerna skriver på speciella kontrakt där de lovar 
att inte berätta om distributörsjobbet.  
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3 VAD ÄR EN SEKT? 
 
För att få någon sorts grund att stå på får det första kapitlet handla om vilka kriterier vi sätter 
för ordet sekt just nu, och hur de egentligen ser ut. Många olika studier och undersökningar 
har gjorts och här nedan visar jag några av dem. 
 
3:1 Vad kännetecknar en sekt? 
 
Karl-Erik Nylund är präst i Svenska kyrkan som vid ett tillfälle fick förfrågan att hjälpa en 
familj i församlingen. Deras son hade gått med i en sekt och förlorat kontakten med sin familj. 
Efter denna upplevelse med familjen och försöket att hjälpa sonen tillbaka började Nylund 
fundera över vad som driver folk att söka upp sekter. Resultatet blev boken Att leka med 
elden7. I denna bok försöker han förklara allt om sekter; uppbyggnad, igenkännings tecken, 
hur de uppstår , vilka som går med osv. Han har även delat upp och beskrivit de flesta sekter 
som finns inom sveriges gränser idag. Det är ur denna bok det mesta under detta kapitel är 
hämtat.  
 
Nylund anser att den klassiska definitionen av en sekt är att en liten eller större grupp brutit 
sig ur ett större religiöst sammanhang och tagit sin egen väg. Denna rörelse avviker alltså på 
något sätt från den allmänt vedertagna tron. Vi kan ställa tre frågor om den grupp vi har 
funderingar om: 
- Hur lever gruppen i relation till omgivningen, accepterar gruppen den eller inte? 
- Skiljer sig gruppens grundideologi markant från den kulturella miljö som omgiver den? 
- Skiljer sig lärosatserna på ett avgörande sätt från den religiösa miljön runt i kring? 
Om gruppen på ett eller annat sätt avviker enligt frågorna ovan så kan man alltså tala om en 
sekt.8

 
Nu är det ju så med vissa ord här i världen att i början hade de en helt annan grundmening än 
vad orden senare har fått. Ett av dessa ord är just ordet sekt. Från början var det en 
religionssociologisk benämning på alla sorters religiösa rörelser. Idag har ordet fått en djup 
och ful klang. Ingen religiös rörelse idag vill bli kallad sekt.  
 
Så därför är det svårt idag att definiera ordet sekt. Det beror alldeles på ur vilken synpunkt vi 
väljer att se. Nylund ger tre olika aspekter: 
a) Sociologisk – psykologisk: Det som är kulturavvisande eller det som fjärmas från den 

rådande sociala strukturen9 
b) Teologisk: Det som avviker från de allmänt vedertagna religiösa doktrinerna10 
c) Massmedial: Allt som är avvikande och kan göra en bra story.11 
Så beroende på vilken vinkel vi väljer se genom så skiljer sig svaren på en och samma 
fråga….vad är egentligen en sekt. 
 
Nylund har en egen typologisering när det gäller svenska religiösa rörelser.  Han betonar dock 
att indelningen har sina brister eftersom det finns så många olika sätt att systematisera 
religiösa rörelser. Så här ser den dock ut: 
1. Kulter: ex Ambres, Eckhankar, New Age-rörelser12 

                                                           
7 ibid  
8 ibid sid 34 
9 ibid sid 35 
10 ibid sid 35 
11 ibid sid 35 
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2. Manipulativa sekter: ex Scientologikyrkan, Jehovas vittnen , Hare Krishna, Livets ord , 
Moonrörelsen mfl 
a) Hedonistiskt – Kommersiella sekter. Ex DS-MAX 
b) Rollspelsrörelser. Många av dessa grupper har visat en sektliknande organisation, men 

långt ifrån alla.13 
c) Klottrare. Dessa personer är oftast med i gäng som är organiserade som sektliknande 

rörelser, med en inbördes hierarki och en given ledare. 
d) Satanismen14 

 
3. Sekter: Ex Maratnata, Mormonerna Kväkarna mfl15 
4. Frikyrkor: Ex Missionsförbundet, Pingströrelsen, Frälsningsarmén mfl Frikyrkorna är 

religiösa samfund som tillhör Sveriges Frikyrkosamråd.16 
5. Kyrkor: Ex Svenska kyrkan, Katolskakyrkan, Ortodoxa kyrkan mfl17 
 
Detta var alltså en typologisering över alla religiösa rörelser enligt 
Nylund18.Religionssociologen Bryan Wilson gjorde under 70-talet en studie där 
typologiserade endast sekterna utifrån två frågeställningar19: 
- Hur uppfattar sekterna omvärlden? 
- Vilka metoder avänder sekterna för att försöka förändra omvärlden. 
Resultatet ser ut så här: 
• Omvändelsesekten: Dessa sekter anser att ju fler som omvänds ju mer kan samhället 

påverkas. Traditionella kyrkor klarar inte av detta utan det enda som kan förbättra världen 
är en radikal omvändelse.20 

• Den revolutionära sekten: Enligt dessa har värlen redan förfalltit så mycket att det enda 
som kan förvbättra den är kristus återkomst. Kunskapen om återkomsten måste spridas av 
de som har den för att hjälpåa andra människor till insikt om den slutgiltiga kampen 
mellan gott och ont  och Guds rike som är närstående. (Jehovas Vittnen, Sjundedags-
adventisterna)21 

• Den introverta sekten: dessa sekter anser även de att världen redan är förlorad och 
fördärvad, men till skillnad mot grupp b så tror de troende ej på att ha kontakt med 
omvärlden, för om de har det kan de smittas av dess fördärv. De är helt upptagna med att 
rädda sig själva. (Plymouthbröderna)22 

• Den manipulativa sekten: Sekterna erbjuder alternativa vägar till att nå frälsning hälsa och 
framgång. Man förkastar inte vad omvärlden tror utan man anser sig själva att veta bättre. 
Den egna skriften och läran är bättre än alla andras och genom dem får man lära sig att se 
på världen ur ett annat (sektens) perspektiv. (Scientologerna)23 

• Den thaumaturgiska sekten: dessa är helt ointresserade av omvärlden  och dess problem 
och koncentrerar sig i stället på individen. Centrala begrepp är hälsa, mirakel och 

                                                                                                                                                                                     
12 ibid sid 50 
13 För mer läsning inom detta område se boken ”De övergivnas arme” av Örnstedt & Sjöstedt 
14 Nylund sid 50 
15 ibid sid 50 
16 ibid sid 50 
17 ibid sid 50 
18 ibid 
19 ibid sid 43 
20 ibid sid 43 
21 ibid sid 43 
22 ibid sid 43 
23 ibid sid 43 
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framgång. Medlemmar får detta genom extraordinära krafter under exempelvis seanser 
osv.24 

• Den reformistiska sekten: Har ofta med europa och USA att göra.Denna grupp är väldigt 
intresserad av omvärlden och tror att samhället kan bli mycket bättre om rörelsen har 
opinionsbildning i olika etiska frågor. Gruppen har även stort intresse av mystik. (Kväkar 
rörelsen)25 

• Den utopistiska sekten:  Sektemedlemmarna ska genom  sitt leverne visa hur ett alternativt 
samhälle skulle fungera, så att resten av världen er och förstår hur världen borde se ut. 
Dessa sekter har ofta egna stora kollektiv eller så bor medlemmarna väldigt nära 
varandra.(Salt lake city i  Utah, mormonerna)26 

 
Sist skulle jag vilja visa en studie gjord av Roy Wallis 1970. Wallis är en religions sociolog 
som studerat sekter bla Scientologerna och kommit fram till sju kännetecken på sekterna och 
dess värvning(se kap 3:2). Både Geels-Wikström27, Nylund28  och Gustafsson29 hänvisar till 
denna studie i sina böcker. Så även om studien är gammal så är den fortfarande aktuell. 
 
1. Den är en frivillig organisation: medlemskapet vinns dock genom någon typ av 

kvalificering. Individen måste alltså aktivt medverka på något sätt för att få medlemskapet 
sig tilldelat . Ex Speciella utbildningspaket(scientologeerna), initieringsprocedur(Hare 
krishna) osv.30 

2. Den är exkluderande: Medlemmarna ska leva upp till vissa etiska och ideologiska krav. 
Medlemskapet är exklusivt och grundat på de meriter som medlemmarna skaffar sig 
genom sitt handlande. Medlemskapet kan därigenom också fråntas den som inte följer de 
fastställda gruppnormerna och om medlemmen ifrågasätter läran.31 

3. Medlemmarna utgör en andlig elit: sekten lär medlemmarna att de är utvalda, redan vid 
värvning är detta ett starkt kort. Sektledaren säger sig vara profet och dennes skrifter och 
utsagor skall jämföras med Gud och bibeln. Medlemmarna i sekten skaalltså uppfatta sig 
själva som en elit med en särskild insikt.32 

4. Sekten är i konflikt med samhället: Stämmer punkterna 1-3 in på sekten är det naturligt att 
den förr eller senare kommer i konflikt med samhället och närliggande kultur. Sekterna 
har ofta värderingar som inte går ihop med de värderingar som finns i övriga samhället 
därav konflikten med detta samhällssystem.33 

5. Alla är ”präster”: Sekten är ofta egalitär, vilket innebär att ett alla troendes prästerskap 
råder. Alla i sekten ska alltså ha samma värde och samma rätt till sanningen , även om 
profeten, swamin eller gurun har en givven roll som ledare. Alla hjälps åt att sprida 
sektens lära.34 

6. Höga etiska krav: Sektens budskap är etiskt och asketiskt. I många sekter finns normer 
och trosbekännelser som uppmanar till barmhärtighet och dygd. Vidare finns det också 
ofta asketiska tankar såsom förbud mot stimulantia och regler som inskränker 
sektmedlemmens kontakter utanför sekten en del sekter har till och med  

                                                           
24 ibid sid 44  
25 ibid sid 44 
26 ibid sid 44 
27 Geels,Wikström  
28 Nylund 
29 Gustavsson, G. Tro Samfund och Samhälle. Libris, Örebro,1991. Sid 97fS 
30 Nylund sid 43 
31 ibid sid 43 
32 ibid sid 43 
33 ibid sid 43 
34 ibid sid 43 
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redovisningsskyldighet för all tid på dygnet, både fritid och gudstjänsttid. Dagen är 
inrutad och alla följer samma regler och mönster.35 

7. Absolut lydnad: Sekten kräver oftast detta av sina medlemmar. Medlemmarna har väldigt 
lite inflytande på verksamheten och dess utformning. Lärans definiering är också 
bestående. Sekten är även totalitär vilket innebär att sekten kräver ett totalt engagemang 
och den styr sektmedlemmens hela liv.36 

 
Många studier och många teorier. En sak, vågar jag påstå, är att sekterna har väldigt stort 
inflytande på många människor.Kanske är det då inte så viktigt att definiera just sekternas 
innehåll, för egentligen verkar det inte variera så mycket. Det viktiga ligger nog i nästa fråga. 
Varför går folk med i dessa sekter? 
 
3:2 Vad har de som lockar och vilka går med i en sekt? 
 
Det vanligaste bland sekter är att inte visa sin ”rätta” sida från början. Personer ”luras” på ett 
eller annat sätt in i sekten , vars lära sakta visas eftersom tiden går.  
 
De flesta som lockas in i sekter ligger i åldrarna 18 –28, den ålder då människan anses vara 
som mest nyfiken och öppen för förändringar. Klyshan om att de som går med i en sekt är 
ointelligenta och svaga är nu på väg att försvinna, eftersom den inte alls stämmer. Men 
fortfarande kan man få höra att ”han var inte alls den typen som går med i en sekt”. Vem är då 
den typen? De flesta som går med är oftast helt vanliga unga och intelligenta människor, men 
som kanske av någon anledning är lite sårbar just då. Med sårbar menas exempelvis att man 
precis flyttat till en ny stad och inte har hunnit skaffa så många vänner, man kanske är ute och 
reser och är väldigt öppen för nya kontakter och nya intryck, en skilsmässa som ligger bakom 
och gör att man inte känner sig så mycket värd just då osv. Alltså helt vanliga sociala 
”downperioder” som vi alla har någon gång i vårt liv. Det viktiga att se här är att det är sekten 
som precis vet hur de ska behandla människor i dessa ömtåliga stadier och att de är proffs på 
vad de gör. Bakom sekterna ligger mycket tanke och intelligent uppbyggande vilket gör, tror 
jag, att de flesta manipulativa sekterna otroligt farliga. 37

 
Geels och Wikström delar upp inträdandet i en sekt i flera olika stadier vilket gör det lättare 
att se hur det hela kan gå till.Uppdelningen bygger på en studie som John Lofland gjorde i 
början på 60 – talet när han systematiskt observerade en sekt.38 Vidare studier har visat att 
just denna uppdelning är väldigt slående för de flesta sekter.  
 
• Upplockandet: Medlemmar knyter kontakt med människor på allmänna platser som gator, 

torg, tunnelbanor osv. Här nämns aldrig sektens namn eller grundtanke. Inbjudan till en 
middag, fest, föreläsning , chans att tjäna pengar är lockbeten här. Det viktigaste här är att 
medlemmarna får personen att känna sig omtyckt, duktig och utvald. 39 

• Fasthakandet: På föreläsningen eller middagen går det hela ut på att personen ska känna 
sig omtyckt och speciell. Medlemmarna öser över personen komplimanger och går 
verkligen in för att visa sin vänliga sida. Sekten tar reda på så mycket som möjligt om 
personen som känner sig hörd, uppmärksammad och välkommen. Komplimanger och 
medkänsla följer i spåren av de kommande träffar som personen får vara med på, syftet är 

                                                           
35 ibid sid 44 
36 ibid sid 44 
37 Andersson mfl, Tro trend eller tragedi, Umeå universitetstryckeri 1993 
38 Geels, Wikström sid 305 
39 ibid sid 306 
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att personen själv ska vilja komma tillbaka. Sektens lära är fortfarande inte så viktig, 
istället pratas mycket om allmänna etiska principer som broderskap, kärlek ansvar mm.40 

• Inkapslandet: Här kommer två processer ur psykologisk synvinkel. Först kommer ny en 
försiktig beskrivning av läran och det andra är ett fortsatt uppbyggande av de affektiva 
banden, nu utan inblandande av utomstående. Den nye är nu oftast med i sekten och 
befinner sig på nåt av sektens ställen, ofta uttryckt som farm. Under detta inkapslande 
finns det sex faktorer som spelar stor roll: Absorberande av uppmärksamheten, all tid är 
noggrant schemalagd alltså ingen tid att tänka över saker och ting. Kollektiv fokus, alla 
timmar fylls av aktiviteter i grupp också det för att ge så lite betänketid som möjligt. 
Exclusiv påverkan, man tvingas inte att vara kvar på farmen ,men att lämna den fördöms 
starkt, det finns inte heller någon yttre påverkan i form av radio, tv eller tidningar. 
Trötthet, den fysiska och psykiska takten är mycket hög , maten är ofta spartansk och 
sömnen kort, allt för att trötta ut individernas motstånd. Logiskt framförande av läran, den 
ställs fram eftersom i logiska termer som gör den omöjlig att säga emot. ”Loving”, eller 
gå upp i gruppens kärlek och dess känsla, vilket innebär att man får överflöd av 
uppmärksamhet och kärlek av medlemmarna som gör att man inte vill lämna dem.41 

• Överlåtelse: Lofland påpekar här att det inte finns  några snabba omvändelser , utan 
istället så bjuds personen att stanna en vecka eller två i omgångar. Succesivt följer alla 
punkter ovan vilket till slut gör det väldigt svårt för personen att lämna dem. Tvekan, 
misstro och sådant som kan uppstå – vänds till att vara djävulens sätt att missleda en 
människa som börjat hitta rätt.. Personen får höra hur rätt denne gör och hur bra den är 
som stannar, och naturligtvis det motsatta om personen vill lämna stället. Möjligheten att 
lämna sekten är här i slutskedet nästan obefintligt för personen ifråga eftersom det oftast 
spelas på känslor.42 

 
Loflands teori om inträdelser i sekter diskuteras mer än så här i boken, men grund tanken med 
teorin finns här. Det man dock kan se är att denna teori passar bäst på sekter som 
Scientologerna, Moon, Guds Barn och liknande. Nylund43 går i samma spår när han definierar 
intagandet i sekter, men hans punkter stämmer mer in på lite mindre extrema sekter. Medan 
Lofland menar att sekten oftast gömmer sitt namn i början så påpekar Nylund att sekterna kan 
vara minst lika farlig fast pesonerna från första början vet vad de har att göra med. 
Manipulationen är kanske till och med starkare då. Nylund hänvisar till Virginia Hines 
forskning inom detta område. Han har utifrån hennes och Gerlachs teorier gjort ett eget 
schema med sju punkter: 
 
1) Den första kontakten :  Tas oftast från sektens sida. Tanken är att personen ska känna sig 

utvald. Därför sker oftast kontakten spontant , på gatan eller på något annat väl valt ställe 
av sekten.Sekten väljer oftast grubblande tänkande eller ensamma personer. Av just den 
anledningen att de oftast är mest mottagliga för uppmärksamhet. Andra personer i 
riskområdet är Småbarnsföräldrar, pensionärer, sörjande och sjuka.44 

2) Egna signaler till sekten: Man ger positivt svar eller visar positiv hållning till kontakten. 
Detta steg är oftast väl planerat av sektmedlemmen. Man ska bli intresserad, erbjudandet 
gör så att det blir svårt att säga nej, gärna med en liten skuldkänsla i att säga nej till den 
nya vännen  eller vännerna. Man har ju fått känna sig utvald, någon som vill ha ens 
vänskap . Inbjudan du inte kunde säga nej till är oftast för att få träffa en sektledare av 

                                                           
40 ibid sid 306 
41 ibid sid 307 
42 ibid sid 309 
43 Nylund sid 75f 
44 ibid sid 111 
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något slag. Här ska man få svar på alla sina frågor. Svaren är oftas välformulerade och ger 
kloka intryck. Allt för att få personen trygg i den nya vänkretsen.45 

3) Inbjudan till samlingar – ofta diffusa: Möte eller samling där man diskuterar Bibeln eller 
livsåskådningar i stort. Det kan också vara miljöfrågor eller andra sorts samhällsfrågor. 
Ibland kan även svaren om vad man egentligen ska göra vara lite diffusa. Meningen är att 
locka dig dit i första hand.46 

4) Love-bombing:  Man går med och möts av överväldigande vänlighet, något som brukar 
kallas love-bombing. Stora varningstecken här är att man välkomnas som en släkting eller 
vän fastän man aldrig träffat personerna förut. Alla vet vem man är på förhand och alla 
kan svaar på man frågor du har. Målsättningen är att få personen att tacka ja till att gå med 
i sekten. Några krav ställs inte vid denna tidpunktvilket gör att de flesta känner sig väl 
mottagna, uppmärksammade och positiva till att gå dit igen.47 

5) Brobränningen: Nu har man kommit med i sekten och accepterats, samtidigt ställs mer 
och mer krav på dig. Man får helt plötsligt krav på hur man klär sig och ser ut, hur man 
beter sig osv. I detta steg gör man oftast upp med sitt förflutna på ett  eller annat sätt. Det 
är dags att bränna broar till sitt gamla liv eftersom det kanske finns folk där som inte gillar 
det man gör. Här får man även reda på att de egna åsikterna inte gäller längre. Det är 
sektens regler och tro som är det rätta nu. I detta skede finns oftast en invigningsritual av 
något slag, dop, förbön, handpåläggning osv.48 

6) Tankereformen eller mind-control: Nu börjar stadieet där man helt skall överlämna sig till 
sekten och definitivt bryta med ditt forna liv. Här finns det något som kallas mind-control, 
vilket i kort innebär en suggestiv övertalning utan insyn från andra så att personen inte kan 
avgöra md hjälp av någon annan vilket som är rätt och fel. Vi människor har ju en 
förmåga att följa Grupptrycket och väldigt sällan stå på egna ben. Stora samlingar där alla 
tänker lika gör att man har svårt att inte tro som dem. Här talar man om manipulering 
eftersom övertalningen sker på ett visst sätt mot ett mål som man själv inte är medveten 
om från början. Känslor och upprepning är också starka kort här. Det gäller att så snabbt 
som möjligt få in den nya medlemmen i samma tänkande som de andra utan att denne 
hinner tänka efter. Man ska alltså inte ha egna lösningar på egna problem utan sekten ska 
förklara hur man gör och hur saker och ting skall lösas. Psykiska urladdnigar talar Nylund 
också om. Här menar han exempel vis tungotal, omkullfallande osv. Men även små 
yttranden som bekräftar vad de som predikar säger, som till exempel hallelulja och 
spontana applåder mm.49 

7) Aktivt stödjande av ditt medlemskap: Här kommer slutskedet. Nu har du blivit ett med 
rörelsen och alla ser till att du känner dig hemma.Man har plötsligt blivit någon, en som 
andra lyssnar på , tycker om, och vill ha med i sitt sällskap. En omtumlande upplevelse för 
dem som haft ett litet socialt nätverk förut. Nu får man uppgifter som hör till gruppen och 
naturligtvis är man med och rekryterar nya medlemmar.50 

 

                                                           
45 ibid sid 112 
46 ibid sid 113 
47 ibid sid 113 
48 ibid sid 114 
49 ibid sid 114 
50 ibid sid 117 
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4 TUPPERWARE - UTIFRÅN OLIKA TEORIER - RELIGIONSOCIOLOGISKT 
 
Så hur var det då egentligen med TW? Jag tänker försöka jämföra dem, utifrån mina egna 
erfarenheter, med de olika teorierna som togs upp i det förra kapitlet. Som första jämförelse 
kan jag säga att perspektivet jag väljer att se genom , enligt Nylunds teori, är sociologisk. Hur 
den påverkar mig och min omgivning på olika sätt. 
 
4:1 TW enligt Wilson och Wallis typologisering  
 
Wilsons typologisering har ingen direkt träff på TW, vissa delar under vissa punkter stämmer. 
Den punkt som dock träffar bäst är punkt d) den manipulativa sekten. Wilsons kännetecken 
här är att sekten anser sig veta bättre än alla andra, vägen till hälsa och framgång ligger i att 
göra som sekten säger. Detta stämmer väldigt bra på TW: Här var det produkterna och sättet 
att sälja som låg högt i kurs. Oavsett vilken fråga som kom om dessa produkter så fanns svaret 
att tillgå. Vi fick snabbt lära oss tekniken att alltid svara ”rätt”. Om kunden inte riktigt höll 
med om svaren så pekade man alltid på ignorans mot vad som är rätt, dålig kunskap om 
produkterna eller andra saker som visade att kunden inte alls visste lika mycket som vi. 
Naturligt vis var det synd om kunden, som inte visste bättre, och inte oss som hade de rätta 
svaren. Ganska typiskt för en manipulativ sekt tycker jag.   
 
För en lättare kunna jämföra TW så går vi över till Wallis studie ( se kap 3:1).Jag kommer att 
följa den punkt för punkt och ge mina kommentarer 
a) Den frivilliga organisationen: Här stämmer  det väldigt bra. För att få bli försäljare skulle 

man naturligt vis uppfylla vissa krav. Man skulle sälja för en viss summa för att få den 
ortroligt attraktiva kollektionen som var utsedd till start kollektion, man skulle även ha 
vissa demon inbokade inom ett visst antal veckor osv. Morötterna var produkter att fylla 
på kollektionen med, aldrig de rena pengarna som man utlovades att tjäna i stort. Hela 
tiden hörde man dock från andra försäljare och våra gruppledare vilka enormt fina 
produkter det var, så det var nästan en omöjlighet att inte sträva efter dessa morötter.  

b) Den är exkluderande: Visst var den det. Alla skulle dock erbjudas jobbet, som det så fint 
lät från början eftersom vi skulle bli så många försäljare som möjligt, men ganska snart 
märkte man att var det någon som egentligen inte passade efter normen så fick denne 
person betydligt mindre support och uppmuntran så att de självmant skulle sluta. 
Fungerade inte denna metod så steg den distrikts-ansvarige distributören in och bad 
personen helt sonika att sluta. Meriter efter sitt handlande fanns naturligt vis också. Varje 
vecka var det säljmöte i de områden distriktet var uppdelat i och varje månad samlades 
hela distriktet. På dessa mötet rosades de som sålt bra, haft många demon, nya 
rekryter(försäljare) osv. Den inbördes tävlan som uppstod blev naturligt vis en sporre. 
Man ville sälja mer och mer för när ena moroten var nådd fanns det alltid flera andra att 
nå, oftast var det dock äran som var den största moroten. Här kom snart utsorteringen 
också in. När man skulle börja som försäljare fick man hela tiden höra att man bestämde 
arbetstakten själv, men när du väl var med och var inaktiv i sex veckor blev du snabbt 
utskriven som försäljare, dock efter påbackning varje vecka av gruppledaren och 
distributören att nu var det dags att ha demo. 

c) Medlemmarna , en andlig elit: andlig passar väl inte riktigt, dock fick vi alltid höra hur bra 
vi var och att det var ett privilegium att få vara med, vi skulle alltid känna oss stolta och 
försöka få människor runt om att förstå detta också så att även de började sälja. 

d) Sekten i konflikt med samhället: I konflikt med samhället i stort var vi aldrig däremot med 
det sociala nätet man hade runt omkring sig. Om någon uttalade sig kritiskt om sekten fick 
denne en lång läxa om hur det egentligen var och ganska snart lärde sig folk runt omkring 
mig att aldrig diskutera detta med mig. De förlorade alltid, jag hade svar på allt. När det 
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gäller min egen familj så var konflikten stor eftersom tiden inte bara gick åt att vara på 
försäljningsdemon utan också till att fylla i försäljningsrapporter, ordrar, ringa nya 
värdinnor, namnförslag till nya försäljare osv. I vår utbildning hade vi dock fått lära oss 
alla knep för vad vi skulle svara när kritiken kom. Alla pengar vi skulle tjäna, hur all tid vi 
lade ner skulle löna sig i slutet, det var bara det att slutet aldrig kom… 

e) Alla är präster: Alla skulle naturligtvis vara lika mycket värda, men hur det än är så kände 
man trycket som försäljare att bli gruppledare och få gå på alla deras möten och kurser, 
som gruppledare drömde man om att en dag få ta över distriktet osv. Så visst fanns det en 
hierarki även om de aldrig skulle erkänna det. 

f) Höga etiska krav: Även om det inte fanns en regelrätt trosbekännelse så fanns det 
naturligtvis ett kontrakt som man skrev på när man började. Detta förväntades man följa 
till punkt och pricka, gjorde man inte det åkte man ut. Detta kontrakt innhöll även en 
klausul om att vi var företagets sida utåt och inte fick klä oss och se ut som vi ville, vi fick 
aldrig göra ett utalande till någon sorts media utan TW:s skriftliga godkännande efter det 
att de läst igenom vad man tänkt säga. Kontakter med andra företag fick vi inte heller ha, 
man fick inte sälja andra produkter samtidigt som sektens, detta kollades väldigt noga och 
man varnades alltid för kontrollanter som kunde sitta på demon utan att vi visste. 
Redovisningsskyldighet för dygnet fanns inte, däremot hade man en telefontid varje vecka 
till sin gruppledare, som i sin tur ringde distriktsansvarige, för att lägga rappot om 
försäljning, rekryter och nya demon. Missade man den var man helt klart i onåder och 
kunde förlora sin leverans om det ville sig riktigt illa. Detta var oftast ett tomt hot som inte 
verkställdes, men det fick man inte reda på förrän man var gruppledare.  

g) Absolut lydnad: Denna punkt faller lite under den förra men vad man kan säga är att när 
man skrivit kontraktet var man skyldig att göra som TW sa. Naturligtvis pratades det om 
demokrati och dylikt med det var mest i orden och inte i praktiken när det väl kom till 
kritan. Nu efteråt förstår man att man hela tiden blev manipulerad för att tycka och göra 
precis som TW ville. Totalt engagemang var naturligtvis en självklarhet. Utan 
engagemang fick man inget tillbaka, gick det dåligt en vecka uppmanades man att göra 
bättre till nästa gång. 

 
Som synes så stämmer kriterierna väldigt bra här på TW. Nu efteråt fascineras jag av att jag 
verkligen gick på allt detta utan några som helt betänkligheter.  
 
4:2 TW enligt Loflands och Nylunds Teori 
 
Eftersom Loflands och Nylunds torier är väldigt lika väljer jag att jämför min sekt med 
Nylund som riktar sig lite mer mot TW typ av rörelse. Här fanns ju inget religiöst budskap 
utan man inriktade sig mer på att glorifiera produkterna och företaget. 
 
1. Den första kontakten: Den togs av TW i detta fall också. Man blir inbjuden av en nära 

väninna eller vän att få vara med på en demonstration hemma hos henne dit en försäljare 
från TW kommer. Naturligt vis går man dit utan betänkligheter, det är ju hos en person 
man känner väldigt väl och namnet TW är också väl känt. När alla är samlad ärman som 
försäljare instruerad att välja ut en eller två personer,  förutom värdinnan, som är 
självskriven, för att rikta extra uppmärksamhet mot. De öppna och nyfikna får klara sig 
lite själva eftersom de oftast kommer självmant igen, medan uppmärksamheten skulle 
läggas på de lite blyga och tillbakadragna. Ganska snabbt lär man sig som försäljare att se 
ut dessa personer som alltid blir lika glada för uppmärksamheten. Själv hade jag bara varit 
på demonstrationen en liten stund när försäljaren tog mig på axeln och sa: - Du skulle 
passa perfekt som en försäljare hos oss vet du det? Självklart blev jag helt såld. I samtalet 
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där detta kom fram hade jag precis suttit och pratat om vad skönt det var att få komma ut 
och träffa lite människor eftersom jag var arbetslös och min sambo var och tränade fotboll 
jämt. Försäljaren lovade att ringa mig nästa dag och prata om saken, resten av kvällen 
ägnade hon väldigt mycket uppmärksamhet mot mig vilket fick mig att känna mig väldigt 
viktig. 

2. Egna signaler till sekten: Självklart var mina signaler positiva. Jag, som var arbetslös och 
ointessant på arbetsmarknaden,  var intressant för dem vilket gjorde att självförtroendet 
steg. Dagen efter ringde försäljaren som hon lovat och jag fick allt om jobbet beskrivet för 
mig. Lite skeptisk var jag väl men samtalet slutade med att jag bokade en egen 
demonstration hemma hos mig. Det kunde ju inte skada. På denna demonstration sålde 
försäljaren för 3200:- vilket var summan man skulle sälja för , för att få starväskan med 
alla produkter och saker man behövde i början. Summan skulle atoumatiskt dras på min 
väska om vi skrev detta demo som start demo för mig fick jag veta, vilket gjorde det 
otroligt svårt att säga nej. På detta vis kostade det inte mig en krona att starta.  

3. Inbjuden till samlingar: Så fort jag gick med blev jag genast bjuden på försäljarträff 
veckan därpå. Jag fick veta att det skulle vara väldigt roligt att vara där och jag skulle inte 
gå tohämt hem. Vad som skulle hända fick jag med ett leende sagt att det fick jag se när 
jag kom dit. 

4. Love-bombing: På detta försäljar möte blev jag väldigt väl emottagen. Den 
distriktsansvarige distributören kom genast och tog mig i hand och sade att hon hade hört 
så mycket positiva saker om mig och hur bra jag skulle bli som försäljare. Alla andra 
verkade glada att träffa mig och man fick komma in i gemenskapen på en gång. Mötet 
gick ut på att berätta om nya produkter, försäljare och gruppledare. Vissa fick även gå 
fram för att de hade sålt bra under veckan eller rekryterat någon ny. Det enda man tänkte 
var att: Där vill jag också stå! De fick ju applåder och jubel där framme på scenen vilket 
måste vara en otrolig känsla tyckte man. 

5. Brobränningen: Den första kom efter ett tag, när man hade börjat engagera sig i 
försäljningen och ville göra sitt bästa för att få komma fram på scenen och känna sig 
duktig. Tiden började inte riktigt räcka till. Min sambo klagade på att jag ofta var borta 
och när jag var hemma satt jag med papper eller i telefonen för att boka demon. 
Klagomålen tog jag åt mig av och sade till min gruppledare att jag kanske inte kunde 
jobba så mycket och vips hade hon väldigt många argument att ge till min man. Så här 
kände alla män när deras kvinnor blev viktiga inom någonting, de var helt enkel 
avundsjuka, och lite arga för att vi inte var hemma och till hands för dem längre. 
Naturligtvis slog det hårt på min sambos prestige när jag drog upp dessa i våra gräl så 
lugnet lade sig en stund. Nästa kom när jag blivit gruppledare och tiden definitivt inte 
räckte till längre. Det var försäljningsträffar, gruppledarträffar, karriärskurser, telefontider, 
demon , rekrytering, rapportskrivning mm mm. Naturligtvis klagade alla i min omgivning 
på detta, plus det faktum att man inte tjänade nästan några pengar alls. Det var alltid nya 
produkter som skulle köpas eller porto som skulle betalas, så timpenningen i slutändan 
blev väldigt låg. Denna gång var det återigen avundsjuka i karriären och pengarna skulle 
naturligtvis komma senare, nu byggde jag ju upp min grupp för framtida strodåd. 

6. Tankereformen: Den kom nästan på en gång . Succesivt lärde man sig vad som var bra 
och inte bra inom TW. När man var bra fick man beröm i överflöd, när man var dålig blev 
man ignorerad. Man följde helt klart grupptrycket och lärde sig att möta all kritik utifrån 
på ett bra sätt. Manipulering? Självklart, man gillar att få ros och inte ris, så man lär sig 
snabbt vad som gäller. Som gruppledare fick man även känna sig dubbelt så viktig. Man 
fick delta i möten med hemligheter om kommande kampanjer och varor som bara vi, inte 
försäljare fick veta.  Kurser fick vi gå på där man talade om allt som var bra med företaget 
och alla knep man skulle använda mot kritiska personer, hur man fångade(lurade?) nya 
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försäljare osv. När det gäller de psykiska urladdningarna som Nylund pratar om fick jag 
hjälp av min sambo som berättade om sin upplevelse när vi fick åka på gruppledarmöte 
båda två. Alla gruppledare i hela sverige med respektive(ca 400 st) samlades i Stockholm. 
Vi fick bo på flott hotell och alla fick vi presenter när vi kom tjejerna parfym och killarna 
en slips. På detta möte höll min sambo på att få slag när hela salens försäljare reser sig och 
jublar när en produkt bytt färg från röd till blå! Detta tänkte inte jag på själv för som 
gruppledare var vi drillade att hjälpa till med applåder och liknande för bra saker på 
försäljarmötena. Det spelades också medryckande musik vid alla tillfällen som också 
inbjuder till spontana rörelser och applåder. Vilken Masshypnos! 

7. Aktivt stödjande av sitt medlemskap: Detta föll in fort när man blev gruppledare. Man 
känner sig viktig och speciell, på något sätt som en liten chef för sin grupp. Detta gör att 
man gör allt för att behålla sin position, stödja (glädja?) TW, och naturligtvis öka sin egen 
självkänsla. Man rekryterade och sålde för brinnande livet och ofta inte för någon 
belöning utan för äran. Tappade man sin motivation och nämnde detta var man genast 
uppmärksammad på ett eller annat sätt vid nästa träff så att man kände sig bra igen. Som 
gruppledare fick jag även lära mig hur jag skulle motivera min grupp, hjälpa försäljarna 
mot sin kritiska familj osv. Alla dessa knep som jag själv gått på för inte så länge sedan. 

 
Även här märker man hur väl kriterierna stämmer in på TW. Jag fattar fortfarande inte hur jag 
kunde vara så blåögd att jag gick på alla dessa knep. Än idag, det är fyra år sedan jag slutade, 
har jag svårt att gå på en demonstration eller dylikt hos en väninna eftersom jag vet precis hur 
spelet ser ut bakom kulisserna. 
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5. TUPPERWARE UTIFRÅN INTERVJUER  
 
I mina intervjuer har jag använt mig av personer som inte längre är med i TW. Jag vet hur 
svårt det kan vara att ens tänka i negativa banor när man väl är med, om objektiviteten sedan 
finns när man gått ur vet jag inte för att de flesta upplever det väldigt skönt när de tagit steget 
och tagit sig ur. Jag är även väl medveten om att tre personer i intervju inte är ett underlag för 
att kunna dra några slutsatser, men jag känner inte heller att jag behöver vara objektiv i min 
bedömning. Uppsatsen går inte ut på objektivitet utan på nyfikenhet från min sida om det 
finns fler som upplevde sekten som jag nu när de har slutat. 
De fullständiga intervjufrågorna och svaren hittar ni som bilaga 2. 
 
5:1 Sammanfattning av intervjuerna – egna kommentarer 
 
Det som överensstämmer helt för alla intervju personer är den första träffen med TW.Alla har 
blivit inbjuden till en demonstrtion hos en kompis. Första mötet är också väldigt positivt de 
upplever försäljarna som väldigt trevliga och glada. Alla tre personerna har även tagit 
erbjudndet att vara värdinna och därifrån gått till försäljaryrket. En till gemensam åsikt från 
dem är att träffarna var till för att peppa försäljarna att göra bättre och bättre ifrån sig, samma 
gäller även för gruppledarna. Det fanns många olika saker att locka med : pengar att tjäna, 
resor , produkter och naturligtvis äran. När det gäller frågan om hur de upplevde försäljar och 
gruppledarträffarna är det ganska träffande svar. En av dem säger sig ha blivit ”varnad” för att 
det kunde vara lite väl amerikanskt med jubel och ståhej, en annan upplevde det väldigt 
knepigt att vara med i detta jubel och hurra för produkter och färgbyten. 
 
Sedan kom frågan om TW hade kriterier för hu man bör vara. Här svarar alla att visst fick alla 
göra som man själv ville men…… Det är också ett målande svar. Alla känner att det fanns 
inga skrivna regler men däremot många oskrivna lagar som alla förväntas att följa. När det 
sedan gäller frågan om varför de slutade är det åter ett gemensamt svar att tiden inte räcker 
till, för mycket arbete och för lite tid till familjen. Jobbet kräver för mnycket tid för ”lönen” 
som man får. Alla upplever det ändå som väldigt svårt och ofta ledsamt att sluta vilket i sig är 
lite underligt. Alla har givit ansvarsskälet till att det är svårt. Vad ska hända mina försäljare i 
gruppen eller vad ska hända med mina värdinnor? Vad ska jag göra utan mina vänner? Här 
undrar jag var dessa frågor kommer ifrån om inte någon anna har ställt dessa till dem?  
 
En liten underton som man kan hitta i alla frågar hos alla tre intervjuade är de höga kraven 
uupifrån. Känslan av att krave finns om än outtalade. En av tjejjerna berättar ju till och med 
hur hon blev uppringd på BB  och ”tvingad” till att ha sin telefon tid med gruppen även när 
hon låg där. Ganska skämmande. En annan berättar om sina små uppror mot ledningens galna 
förslag vilket gör att man funderar hur det kan komma sig att så många går med i detta 
företag.  
 
Det jag spontant känner när jag läser igenom dessa intervjuer är att detta kan jag vinkla precis 
som jag vill, och det är väl egentligen det hela uppsatsen går ut på. Vilken vinkel väljer vi att 
se detta ur? Jag ser att alla tre i intervjuerna har upplevt precis det jag har upplevt både på gott 
och ont. Om vi fyra känner så här skulle det vara väldigt roligt att veta vad 100 st tycker. TW 
som företag är det egentligen inget fel på. Visst kan man peka på både det ena och det andra 
vad det gäller metoder att få sin vilja fram, men är det egentligen så unikt? Ibland kan jag 
känna att många företag gör precis så här, utnyttjar folks svaga sidor och enorma vilja att få 
känna sig duktig. Det är svårt att säga nej när morötterna bara finns där framför en. Men nu 
ser jag verkligen att det var nog kanske inte jag som var den stora vinnaren när jag fick åka till 
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London och till Amsterdam helt gratis, för tittar man på den enorma tiden jag lade ner för att 
nå dessa försäljnings och rekryterings nivåer så var inte timpenningen hög. Hade jag lagt 
dessa timmar på ett vanligt extraknäck så hade vi nog kommit betydligt längre än London och 
Amsterdam min sambo och jag. Men någonstans hade jag ju också kunnat säga ifrån eller…? 
Idag känner jag att vilda hästar skulle aldrig kunna få mig tillbaka i detta ekorrhjul nu när jag 
äntligen är fri, samtidigt som jag aldrig skulle vilja göra dessa fem år ogjorda. Jag har fått lära 
mig otroligt mycket under dessa år vad det gäller självförtroende och självrespekt. Dessutom 
fick jag i slutändan också lära mig att stå på mig och att kunna säga ifrån.  
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6 DISKUSSION 
 
Många gånger när man läser religion stöter man på uttrycket ”sekt”. Men vad är egentligen en 
sekt? Vart sätter man gränserna och vem bestämmer vad som är rätt och fel? När jag började 
skriva uppsats om just sekter och kom in på kapitlet med kriterierna för en  sekt och  hur man 
går med i en sekt så slog mig en tanke. Det var precis så här det gick till för mig när jag 
började som försäljare i tupperware. Under hela min tid som försäljare och gruppledare i TW, 
jag var med i fem år, så fick jag gliringar och kommentarer från mina nära och kära. De tyckte 
att vi var lite småkonstiga vi försäljare och lydde TW alldeles för blint. En kompis som följt 
mig på ett försäljar möte jämförde oss till och med med  maranata. Då var jag inte mottaglig 
för denna kritik och dessa kommentarer, men nu fyra år efter att jag har slutat så börjar små 
klockor ringa. Vad var jag egentligen med i? 
 
Tupperware är ett  välkänt namn på marknaden idag, så ingen skulle väl komma på tanken att 
kalla dem för en sekt. Tupperware är ett seriöst företag som etablerat sig i hela världen. Börjar 
man då att jämföra dem med olika sektkriterier som jag har gjort så inser man ganska snart att 
gränserna är svåra att dra. Jag har inta alls haft som grundtanke att smutskasta tupperware och 
få dem erkända som en sekt, utan det jag vill visa är att vi kanske inte ska vara så snabba att 
dra våra egna slutsatser och ropa sekt så fort det är lite annorlunda mot vad vi är vana med. 
Tupperware skulle inte vara en sekt enligt mig, men vari ligger skillnaden, för om man nu ska 
gå efter de kriterier som Lofland, Wallis mfl har givit så är de ju faktiskt en sekt? Jag har 
väldigt blandade känslor när jag skriver om detta eftersom delar i mig skriker sekt och delar 
av mig motarbetar detta och tycker att Tupperware är ett företag med ett annorlunda sätt att 
marknadsföra sig och rekrytera försäljare. Detta annorlunda sätt tror jag i och för sig inte är 
speciellt unikt inom säljarföretag. Visst ska en försäljare ha en naturbegåvning, men jag tror 
faktiskt att du kan , med tillräklig träning, lära vem som helst att sälja frysskåp på Grönland. 
Men ser man till vad forskare anser att sekter går ut på så fyller TW de flesta kriterierrna. Det 
de skulle kunna ge till försvar och det som forskare skulle anse saknas är gudadyrkan av något 
slag. Men tittar vi lite djupare så kan jag mycket väl anse produktera vara föremålen för denna 
dyrkan. Måste det just vara en guda bild? (Vill man spåna mer på denna teori kan man läsa 
Mc Luhans Bok The package is the message.)51 Vari ligger egentligen skillanden när vi Tw 
försäljare reser oss upp och jublar över den nya färgen på TW kannan eller när livets ord reser 
sig och skriker hallelulja? Glöm inte heller min kompis som faktiskt jämförde oss med 
Maranata! Jag tycker det är otroligt svårt. Men i och med den studie jg gjort och teorierna jag 
jänfört med så måste jag säga att TW är en sekt. 
 
Men går det att definiera en sekt och vart går gränsen för den egna viljan och tron? 
Visst är det väl så att vi pratar så starkt här i Sverige och i många andra länder om 
religionsfihet, yttrande frihet osv, men som jag ser det så existerar inte detta. Hur det än är så 
även fast det finns lagar på pappret så är det människor som styr samhället i stort. Alla 
människor har dessutom ett eget samvete och en egen moralstandard som är präglad av 
omgivningen. Detta gör att även om yttrandefriheten finns så kanske inte yttrandena 
accepteras av omgivningen, exempelvis som när vi pratar om sekter. En del destruktiva och 
självmordsinriktade sekter ska naturligtvis bekämpas om de är samhällsfarliga, men dessa 
små sekter som finns med människor som har ett annorlunda sätt att utöva sin religion, vem 
skall egentligen döma dem? Det finns faktisk ingen som kan slå sig för bröstet och säga att de 
har svaren på alla religiösa frågor, så tänk om det är dessa små grupper som egentligen har 
rätt? Ett exempel man kan ge är att det finns rörelser som arbetar aktivt med att hjälpa familjer 
att få tillbaka sina barn som ”tagits av en sekt”. En beundransvärd insats tycker jag så länge 
                                                           
51 Marshall McLuhan The package is the message   
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de håller sig inom ramarna. För vem har bestämt åt dem vilka sekter som är farliga och inte? 
När vi läser om FRI 52 som har hjälpt en familj i svenska kyrkan att få tillbaka sitt barn från 
exempelvis Jehovas Vittnen eller Livets ord, då klappar vi händerna! Men om en familj i 
Jehovas Vittnen har ”mistat” sitt barn till Svenska kyrkan skulle vi ringa till FRI då? Vi 
kanske skulle lägga lite mindre energi på att stapla upp rätt och fel och lite mer energi på vår 
eget sätt att förstå religionen. Vi är snart sex miljarder människor på jorden så rimligtvis så 
borde det få finnas sex miljarder sätt att utöva sin religion, så länge det inte skadar andra. Vi 
är alla unika så varför försöka stöpa oss i samma form?  
 

                                                           
52 Föreningen Rädda Individen  http://home.swipnet.se/~w-64518/
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BILAGOR 
 
INTERVJU FRÅGOR             Bilaga 1 
 
 
Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången? 
 
Hur blev du bemött denna gång? 
 
Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW? 
 
När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade? 
 
När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? Vad var det som lockade? 
 
Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera? 
 
När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade? 
 
Har du varit på med på olika träfar inom TW? Ge gärna exempel både som värdinna, 
försäljare och gruppledare? 
 
Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar? 
 
Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff? 
 
Hur upplevde de träffarna? 
 
Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW? 
 
Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav? 
 
Hur kom det sig att du slutade? 
 
Var det ett lätt steg att ta? Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s? 
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INTERVJU MED FD FÖRSÄLJARE     Bilaga 2 
 
Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången? 
A: Jag blev inbjuden till en demo. Hos en väninna. 
Hur blev du bemött denna gång? 
A: Jag blev varmt omhändertagen. Försäljaren var trevlig och förklarade hur utomordentligt bra alla produkter 
var. 
 Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW? 
A: Försäljaren ringde upp mig efter demonstrationen och frågade om jag ville vara värdinna. 
När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade 
A: Jag blev TW-värdinna efter att ha varit på en demonstration hos en väninna. Försäljaren lockade med fina 
tackgåvor talade om hur enkelt det var att vara värdinna. 
När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare?  
A: Vad var det som lockade?En försäljare bjöd in mig till ett gruppmöte, där man, som hon beskrev det, hade 
möjlighet att lyssna till hur man på ett enkelt sätt kunde tjäna pengar, utan några som helst förpliktelser. 
Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera? 
A: Jag hann aldrig fundera på om jag skulle svara ja eller nej. Kvinnan som höll i mötet frågade mig bara när jag 
ville börja för ett sådant erbjudande fick man sällan, som hon uttryckte sig. Hon fick mig att känna mig utvald, 
eftersom ”min” försäljare hade ju faktiskt sett ut just mig som ett ämne för försäljarjobbet. 
När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade? 
A: Jag blev erbjuden gruppledarjobbet eftersom man ansåg att jag var en sådan flitig försäljare, som både sålde 
bra men även skaffade rekryter. Jag blev lockad av att tjäna mer pengar och att ha en grupp under sig som 
arbetade så att jag tjänade på det. 
Har du varit på med på olika träfar inom TW?  
A: Ge gärna exempel både som värdinna, försäljare och gruppledare?På värdinneträffar fick man höra vad bra 
man kunde tjäna på att vara försäljare.Som försäljare på möten fick man hela tiden veta vad man kunde jobba åt 
sig, gratis. Men som man i slutändan fick betala själv i alla fall.Som gruppledare på möten fick man hela tiden 
veta vad som krävdes av en, hur man skulle uppmana sina ”undersåtar” till att sälja mer och mer. 
Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar? 
A: Som värdinna blev man överväldigad över att något så bra kunde drabba just mig.Som försäljare upplevde 
man att man inte hade något där att göra om man inte jobbat bra. För hade man, som de uttryckte sig, jobbat 
dåligt, fick man sig en pratstund över vad man gjort för fel  eller om något speciellt hade inträffat. Tanken att 
man kanske inte haft tid p.g.a. familj och vänner fanns aldrig. 
Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff? 
A: Ja.                                  
Hur upplevde de träffarna? 
A: På samma sätt som jag, löften om hur mycket man kunde tjäna på att vara försäljare. 
Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav? 
A: Man ska vara glad och positiv, utåtriktad och bra på att ”ta” folk på ett bra sätt. Om man inte är så, blir man 
”peppad” så att man till slut tror att man är någon som orkar mycket mer än man i själva verket gör. Man målar 
på ”försäljarfejset” innan man ska iväg på demo. och tror själv på vartenda ord man säger. 
Hur kom det sig att du slutade?  
A: Verkligheten kom ikapp och först idag fattar jag hur mycket av min fritid som gick åt TW, som jag istället 
kunde ha lagt på min familj  
Var det ett lätt steg att ta? Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s? 
A: Det var oerhört svårt att sluta, man fick hela tiden nya utmaningar och mål  att sträva mot. Gruppledaren 
och distributörs-assistenten gav mig hela tiden nya anledningar till att jag skulle fortsätta.   
 
INTERVJU MED FD GRUPPLEDARE 1  
 
Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången? 
C: Jag blev bjuden hem till en vän för väldigt länge sedan, hade sedan ett eget demo hemma. 
Hur blev du bemött denna gång? 
C: Bra vad jag minns! 
Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW? 
C: Jag gillade tackgåvan som erbjöds i jan 92 och valde att ha ett eget demo för att få den. 
När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade? 
C: Jan 92, Hade sett tackgåvan på en väns demo, det lockande var att det var ett helt kryddställ som gåva. 
När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? Vad var det som lockade? 
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C: Jag blev erbjuden att ta mitt demo till ett startdemo eftersom det såldes för så mycket att väskan redan blivit 
avarbetad, jag funderade ett tag men tackade till slut ja!, både produkter samt pengar lockade. 
Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera? 
C: Ja jag funderade någon dag, jag minne inte hur många dar jag fick på mig men jag kände min inte stressad 
som jag kan minnas. 
När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade? 
C: Efter min första egna demo ringde Elisabeth och erbjöd mig att börja med tanke på det belopp jag sålt för på 
demon.  
Har du varit på med på olika träfar inom TW? Ge gärna exempel både som värdinna,  
      försäljare och gruppledare? 
C: Jag deltog på träffar som försäljare samt som gruppledare. Utb, Seminarier för gruppledare mm. 
Gruppledarmöten varje månad. 
Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar? 
C: I början tyckte jag att det var lite knepigt att jubla över burkar med nya färger mm, men man blev snart 
likadan själv när man såg nyheter som kunde inbringa mer inkomst och högre försäljning. Bemötandet var helt 
ok. 
Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff? 
C: Ja! 
Hur upplevde de träffarna? 
C: De kände säkert likadant som jag själv gjorde de första träffarna, lite osäker och rädd för att behöva gå fram 
om de var nya med TW, en del rutinerade värdinnor tyckte däremot att det var roligt att få komma fram och ta 
emot presenter mm för fina prestationer som värdinna. 
Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW? Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav? 
C: Det beror på vad man ej uppfyller, gäller det smutsning av deras namn eller dyl då åker man nog ur illa 
kvickt. Som gruppledare har man rätt så höga krav på sig som gör att man får en hel del tankar om man skall 
vara kvar och göra som de säger eller om man skall välja att sluta.Men jag tog inte kraven så allvarligt – jag gick 
min egen väg vilket naturligtvis irriterade dem på högre nivå oerhört. 
Men samtidigt gick det så bra för mig och min grupp, vi hamnade på Hall of Fame i Florida, fick resor mm att de 
inte hade ”råd” att plocka av mig bilen mm och riskera att jag själv hoppade av jobbet av vrånghet mot deras 
beteende.Hur som helst så ser de mellan fingrarna om de har gruppledare som får gruppen framåt utan en massa 
påtryckningar från sin ledare.Påtryckningarna går i flera led, det är de ”högsta hönsen” som sätter krav på sina 
regionchefer som i sin tur sätter krav på sina distr.Distr. i sin tur får så mycket krav på sig att de känner sin 
tvingade att sätta sina gruppledare under samma press, gruppledarna sätter vanligtvis press på sina säljare som 
till slut inte orkar vara med längre.  
Ingen vill ju ha denna press på sig men företaget skapar den och inser inte att de stjälper hela orter som te x 
Hälsingland med sitt sätt att styra.  
Hur kom det sig att du slutade? 
C: Jag hade heltidsjobb på sidan om TW och min familj orkade inte med att jag var borta jämt.Jag hade då 
jobbat med TW i 5,5 år, varav 5 år som gruppledare. 
Var det ett lätt steg att ta? Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s? 
C: Det var inte lätt att sluta, någon skulle ju ta hand om de säljare som valde att vara kvar i företaget när deras 
ledare slutar. Jag skrevs ut efter några månader från det att jag talat om att jag valt att hoppa av.Min tid som 
gruppledare inom TW har fått mitt självförtroende att stiga och jag vill inte vara utan den tiden.  
Jag trivdes oerhört bra med mina tjejer i gruppen och vi hade många trevliga stunder tillsammans då vi både fick 
ta emot gåvor och beröm för våra fina prestationer. Mina första år inom TW var mycket trevligare och mer 
harmoniska än de sista 2 åren. 
Det som skilde de åren från de efterföljande var att de bytte chef i företaget och sedan kom alla hårda krav som 
alla var tvungna att efterfölja för att slippa obehag. Jag som var van att jobba på mitt eget sätt reagerade nog 
kanske mer än andra på ändringarna som tyvärr var i negativ riktning. 
 
INTERVJU MED FD GRUPPLEDARE  2  
 
Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången?  
B: Det var genom en kompis utanför Sundsvall som hade blivit försäljare. Hon behövde extra inkomst.  
Hur blev du bemött denna gång? 
B: Det gick väl ganska så ”lugnt” till väga. Hon förklarade lite hur hon la upp sitt jobb, och ungefär hur mycket 
som hon tjänade. För mig lät det jättetråkigt, stå och sälja inför en massa gnälliga och gnidiga gamla tanter...  
 Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW? 
B: Jag ville hjälpa min kompis att komma igång, så jag bjöd ner henne till mig så hon fick ha en demonstration 
hos mig.  
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4. När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade?  
B: Fortsättning på fråga 3... min kompis berättade hur en demo gick till och vad man skulle få om man var 
värdinna. Det lät jättekul - få saker som var värd flera hundra! Men jag tvekade ett tag att ta emot något från 
henne när jag hörde att hon skulle få betala en del av gåvan själv, det ville jag inte utsätta henne för, jag tyckte ju 
att hon skulle få hela vinsten. Men hon förklarade att det var”bara 15 kronor”, så det stod hon nog ut med. Hade 
ändå inte blivit ”fast ” själv vid detta tililfälle, nu ville jag bara hjälpa min kompis.  
5. När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? Vad var det som lockade? 
B: Det var när min kompis skulle fara hem som hon gav mig en liten broschyr som på ena sidan förklarade hur 
man gör med alla lock, och på andra sidan förklarade lite om jobbet.Helt plötsligt gick det upp för mig att jag 
också kunde bli försäljare, för det hade varit kanonkul hemma hos mig. Alla trivdes, och min kompis var 
jättenöjd med försäljningen, och förklarade hur mycket hon skulle tjäna. Jag ville också ha så kul, hur ofta jag 
ville och dessutom få betalt!  
6. Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera? 
B: Jag blev ju aldrig själv tillfrågad. Jag höll ju på att krypa ur skinnet innan jag ”vågade” fråga min kompis om 
jag också kunde få börja sälja. Jag var rädd att jag skulle ta kunder ifrån henne. Och det var ju inte mycket att 
fundera på. Erbjudandet var ju att jobba hur mycket eller litet man ville och kunde, inkomsten berodde ju på mig. 
Det var perfekt för vår familj, Vi hade två små grabbar som jag ville vara hemma med på dagarna, men kunde 
stickaut en par kvällar i veckan när ”gubben” kom hem.  
7   När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade? 
B: Det var på mitt startdemo. Det var en annan försäljare från Bollnäs som hade det, och berättade hur hon skulle 
försöka att bli gruppledare, för hennes (som skulle komma att bli även min) hade lyckats att få en resa till 
Cypern. Man fick så mycket som gruppledare. Som sagt resor, mer pengar, möjlighet att få en splitterny bil! Det 
var min man som sa att det är klart du ska satsa på att bli gruppledare. Alltstå redan på startdemot..  
8. Har du varit på med på olika träfar inom TW? Ge gärna exempel både som värdinna, försäljare och 
gruppledare? 
 B: Har bara varit som försäljare och gruppledare.,,När man var ”bara” försäljare så fick man stå utanför lokalen 
och vänta på att få komma in där alla gruppledarena och distrubitören var och fixade ordning överraskningar åt 
oss. Och som gruppledare var jag alltså ”inne”.  
9. Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar? 
 B: Jag hade blivit lite ”varnad” att man inte skulle bli skrämd, för det var lite amerikaniserat och att det var 
ovanligt för oss svala svenskar. Jag stortrivdes med en gång, när man kom in var det hög musik som 
gruppledarna stod och klappade i takt till för att välkomna oss alla som strömmade in. Sedan när man väl var där 
inne hade jag ju turen att vinna i någon tävling plus att man fick massa nya grejor med sig hem. Man var 
superpeppad!  
10. Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff?  B: Ja.  
 Hur upplevde de träffarna? 
 B: Blandade känslor. Flera har väl varit ”typiskt svala svenskar” antar jag så de har nästan suttit och skämts för 
hur vi har härjat över nya produkter och allt man kunde få. Men många tog åt sig som jag tyckte, på ”rätt” sätt 
och startade själv upp som försäljare.  
12. Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW?Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav? 
 B: Ja, faktiskt. Det heter ju att det är fritt upp till mig att göra som man vill. Men du måste som försäljare vara 
bunden t.ex varje torsdag kväll, för du ska ringa till din gruppledare. Även om du inte har haft någon demo. Och 
är du gruppledare, så är det ju naturligtvis mitt jobb att ta emot samtalen, det var jag ju medvete4n om. Men de 
som inte ringt... de ska ju peppas... Alltså måste ju jag ringa i tid och otid och fråga varför de inte ringt. Nu 
hoppas jag och tror inte att jag tillhörde de strängare gruppledarna. För man har hört om de som kunnat ringa 
mitt i natten till försäljare och undrat varför de inte ringt, och att de sitter och väntar på de.... Vansinnigt! Vad 
vinner man på det? Mer än att få försäljarens familj på halsen för störd nattsömn! Men de som gjorde det tyckte 
att de var i sin fulla rätt till det. För det var deras jobb och det skulle respekteras.. Men samtidigt har vi ju gått ut 
och sagt till alla som man gör de s.k servicebesöken hos, att det är ett så fritt jobb och inga förpliktelser. Men 
efter 8 veckors icke-jobb skrivs man ut..  
Sedan jag som gruppledare ska ha gruppen att sälja visst mycket varje månad och ha in minst två nya varje 
månad för att shipet ska klara sina mål. Så då ska man ha frågat sina försäljare varje vecka om de har några 
namnförslag som man sedan ska ringa till och locka med jobbet och försöka ordna in ett servicebesök så man får 
förklara lite närmare. Och det var ju inte hos grannen direkt. Det vart åtskilliga 10-tals mil åt alla håll varje gång 
i o m att man var så utspridd i sin grupp. När man någon gång muttrade över sin utgifter för distrubitören, fick 
man jämt höra hur man skulle se det hela på sikt. Man skulle få tillbaka det med råge...  
13. Hur kom det sig att du slutade?Var det ett lätt steg att ta?  
 Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s?  
B: Jag slutade för det blev bara för mycket av allt och för lite uppskattning. Man hade flera gånger bytt 
distrubitörer, tills det kkom en som tidigare varit ny gruppleldare. Jag hade jobbat mer än dubbelt längre än 
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henne, och tyckte mig kunna det hela . Men hon visste ju bäst! Och satt så vansinnigt höga krav på mig. Jag hade 
fått tagit över en grupp från en TW-kompis som (konstigt nog?) var utarbetad. Så jag hade hennes och mina= en 
stor grupp. Men den måste nödvändigtvis bli mycket större. Och jag var gravid med komplikationer. Hamnade 
på BB med mycket krångel. Låg kvar i två veckor och hade ändå telefontid tillBB! Men jag fick aldrig hör ett 
uppmuntrande ord. Mer än från min grupp- de var fantastiskt gullig. De uppskattade allt man gjorde och kom 
med presenter och blommor och gjorde så man kände att det var värt att kämpa för. Men jag hann bara komma 
hem från BB med en för tidigt född för att höra att nu var det ju dags att ringa liter namnförslag, och att det var 
ju bara att ta med sig det lilla barnet på träffarna som i bland var tio mil bort.. Fast man måste pumpa ur mjölk 
för hon var för liten för att orka suga själv.. Det skulle vara raka rör på en gång. Tills jag hörde att min man en 
dag hade skällt ut min distrubitör efter noter! Då var hon väl snäll någon vecka...  
Det var sorgligt att sluta . Jag saknade min grupp, som splittrades nu. De var också så less. Jag hade försökt 
skydda dem och även försvara distrubitören fastän jag höll med de i det tysta. Men de hade också så höga krav 
på sig att de inte orkade löngre. Men att slippa distrubitören och alla krav-det var underbart! Jag kände mig fri. 
Men inte ett ord efter fem års kämpande.. Man rann bara ut i sanden för de tydligen.  
Sedan har jag fått höra att h on själv har fått sluta p g a för lite försäljare. Tror jag det. De vart ihjälskrämda!  
Jag saknar människorna jag hade att göra med. Men säjer någon att jag ska sälja något igen, då knyter det sig i 
magen. Nej, tack jag har också blivit ihjälskrämd.  
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1 INLEDNING  

I dagens samhälle finns det många nya svängningar och vågor inom den religösa sektorn. sekter , kulter, new age….listan kan göras lång. Vi har även religionsfrihet, i de flesta delar av världen, vilket gör att det dyker upp många förgreningar av de gamla religiösa inriktningarna. Vissa förgreningar lägger inte allmänheten så stor vikt vid, medan andra kan få väldigt mycket uppmärksamhet. Ett ord som ofta florerar i media och folkmun är ordet sekt. Detta ord har fått en väldigt dålig klang. Mycket på grund av att många människor fastnar i dessa s.k. destruktiva sekter och måste hjälpas därifrån. Detta har gjort att det hart dykt upp lite olika anit-sekt rörelser här och var. De mest kända är nog FRI- Föreningen Rädda Individen
 här i sverige och FACTnet
 på internationell nivå. När dessa kom hyllades de som hjältar med en stor uppgift, att rädda människor undan sekter. På senare år har dessa gruppers metoder som avprogrammering och dylikt, börjat kritiseras starkt. Så nu dyker anti-antisekt rörelser upp. Var ska detta egentligen sluta? Det man kan fundera på är vad är egentligen en sekt? Vem bestämmer vad som är en sekt eller inte. Vem bestämmer vilka som får vara med och vilka som bör tas därifrån, dvs avprogrammeras? Samhället sätter normer för hur vi ska vara, men vilka  är egentligen det riktiga samhället i dagens mångkulturella värld. Kulturer och religioner har blandats i det oändliga och gränserna börjar bli svåra att dra. Religionerna börjar bli allt mer influerade av och lika varandra. Så vart ska vi dra gränserna för sekter idag? Bakgrunden till denna uppsats och det som fått mig att fundera i dessa banor är min egen inblandning i ett vanlig försäljningsföretag som heter Tupperware. Jag var intresserad att göra ett arbete om sekter och dess utformning, men när jag kom till kapitlet om kritetrier för sekter så började en klocka ringa, har jag varit med i en sekt? Kriterierna stämde lite för bra in på Tupperware så jag beslöt att undersöka hur det egentligen låg till. Var jag med i en sekt eller inte? Det är det jag ska försöka lista ut.


1:1 Syfte & problemformulering

Syftet är inte att göra en objektiv granskning av Tupperware. Jag är inte heller ute efter att smutskasta Tupperware på något vis eller få dem erkända som en sekt. Jag är nyfiken på om det kan vara så att vi idag är allt för snabba att märka grupper med ordet sekt. Är TW en försäljningssekt eller är det bara ett vanligt försäljningsföretag? Problem formuleringen blir då:  Kan man likställa TW med en sekt?  


1:2 Metod & teori


Jag har i denna uppsats valt att använda mig av en fenomenologisk metod. Förförståelsen fick jag under mina fem år som försäljare och gruppledare i TW. Till detta material har jag applicerat olika teorier för att se om dessa stämmer med TW. Först har jag använt mig av en typologisering av manipulativa sekter gjord av Bryan Wilson
. Den andra teorin jag använt mig av är John Loflands teori om anslutning till en sekt, baserad på en djup undersökning av samme man.
 Den sista teorin jag använt är också baserad på undersökningar om anslutningen till en sekt. Denna teori är gjord av en präst inom svenska kyrkan med namn Karl-Erik Nylund.
 Jag har sedan gjort intervjuer med före detta medlemmar i TW för att vidga mina kunskaper om TW. Slutligen gör jag egna kommentarer och ett kapitel innehållande en diskussion om ämnet för att se om min förförståelse har förändrats.


1:3 Material


Materialet till denna uppsats är hämtat mestadels från litteratur och internet. Mycket är även baserat mina egna erfarenheter och åsikter. När de gäller intervjuerna så är de gjorda via e-mail, efter ett färdigt frågeformulär (se bilaga 1). Detta kan göra att en del svar är kortfattade och en del svar lite längre. Tillfälle till följdfrågor har inte heller funnits. Anledningen till detta intervjusätt var att det var ett lämpligt och snabbt sätt att få se om mina farhågor delades av fler än mig, när det egentligen inte fanns tid för intervjuer.


2 FAKTA OM TUPPERWARE (TW)


Eftersom jag kommer att jämföra tupperware med olika teorier så anser jag att det är bäst att få lite bakgrundsfakta först. Jag har delat in kapitlet i tre delar för att lättare kunna förklara. Del ett visar företagetsuppkomst och grundare samt lite av ideologin bakom företaget. Del två visar hur företaget är uppbygt i den mening av indelning i världen och olika länder. I den sista delen visar jag hur det går till att komma med i TW och hur man kan göra sig en karriär inom företaget. Här förklarar jag även lite fackspråk inom TW.


2:1 Bakgrund 


Företaget grundades 1943 av amerikanen Earl Tupper som ville underlätta för sin fru i köks arbetet. Paret ägde en liten järnhandel där de försökte att sälja sina nyuppfunna produkter. Earl Tupper blev väldigt förvånad när han märkte att dessa plastprodukter nästan inte sålde alls. Efter ett tags funderande insåg han att dessa produkter behövde en utförlig demonstration av allafinesser och funktioner för att kunderna skulle förstå varför de skulle betala dyra pengar för dem. Därför skickade han ut sin fru till sina väninnors hem på sk hemförsäljnings demonstrationer. Behöver jag tillägga att det blev en succe. Idag är Tupperware ett av världens största företag med omsättning på närmare över 3 miljarder per år.

2:2 Företagetsuppbyggnad


Huvudkontoret ligger idag  i OrlandoFlorida där Även företaget VD Rick Goings huserar. Under de år jag var med i TW såg företaget ut på detta vis. Vi börjar bakifrån med försäljarna. Alla Försäljare svarar under en Gruppledare som i sin tur vänder sig till distributören. Distributören är den som har hand om lagret och packar alla försäljares ordrar. Tillsammans utgör distributören, gruppledarna och försäljarna något som kallades Ship, som motsvarar det område som vi försäljare bodde inom. I vårt fall ungefär hela Gävleborgslän. Efter denna indelning börjar vi följa landsgränserna. Sverige som är ganska stort och avlångt var dock uppdelat i norra och södra. Tillsammans med resten av nordens länder löd under nordiska huvudkontoret i Danmark. Nästa steg var det europeiska kontoret med vår världsdels chef som under min tid hette Ennio Perrucini. Sista steget var alltså världshuvudkontoret i Orlando Florida med högste chefen Rick Goings. 

2:3 Karriärsstegen i TW


Gäst:  


Den första kontakten som du får  med TW är oftast som gäst på en demonstration. Förr var namnet tupperwareparty välanvänt, men idag är det namnet ”bannlyst” av företaget eftersom det ger en felaktig klang över vad det egentligen är. Du blir bjuden till denna demonstration av en väninna eller kanske följer med  som extra sällskap. På demot får du börja med att delta i en öiten lek och vinnaren i denna lek får en liten TW produkt. Produkten är oftast liten men väl efterstraktad. Alla som deltagit i leken får också en liten reklamsak från TW ex apelsinskalare, potatiskollare, tandborstfodral mm.                                


 Efter leken börjar sjäva demonstrationen. En prestentation av olika TW produkter och specialerbjudande för denn veckan. Som gäst får du många fina erbjudanden på produkter som du erhåller alldeles gratis om du bokar dig för en egen demonstration hemma. Dessa erbjudanden är oftast väldigt fina och eftertraktade produkterså att de skall vara svåra att motstå. Efter demot får du chans att beställa varor, ställa frågor och boka demon. Som gäst är det väldigt vanligt att du får flera frågor om demobokning med lite fin övertalning.  Du kan även få höra att du skulle passa utmärkt som försäljare eller i en annan formulering: att försäljaren väldigt gärna skulle vilja ha dig som arbetskamrat. Eftersom det alltid är väldigt fina erbjudanden utgår jag ifrån att du tackat ja till att bli värdinna, dvs ha ett eget TW demo hemma hos dig.

Värdinna: 


Om försäljaren inte hade med sig ett värdinne kuvert på demot du var på så kommer du inom några dar att få ett sådant på posten. Kuvertet innehåller ett brev där man tackar för att du bokat demo och förklarar hur demot går till. I brevet finns också en gästlista som du skall fylla i och skicka tillbaka till din försäljar så hon i sin tur kan skicka inbjudningar till dina gäster. Gästantalet skall helst vara tio till tolv stycken och försäljaren säger ofta att minimum ligger på sju stycken för att denne skall komma. Du får även en beskrivning på vad du som verdinna får i gåva under kvällen. Du får först en tackgåva för att du haft demot, sedan får du en stjärngåva som innebär att du räknar dina gäster som stjärnor, ju fler stjärnor ju större och finare gåva. Miniantalet för att få en stjärngåva är sju stjärnor, dvs gäster.


 På demonstrationskvällen kommer försäljaren alltid en halvtimme innan demot börjar för att hinna packa upp sina saker och prata lite med dig innan det börjar. Under denna halvtimme kommer du även att få höra väldigt fina ord om TW och bli erbjuden jobbet. Du får även ett erbjudande om att gå med i värdinneklubben. Går du med i denna så bokar du ett till demo under året med försäljaren och saom tack för det så får du dubbla tackgåvor vid nästa demo. Som medlem i den klubben har du alltid en extra tackgåva att välja mellan vid varje demo. Andra värdinnor har bara två.  


 Efter demot bestämmer du och försäljaren ett leverens datum för produkterna som beställts under kvällen. Du får ett kuvert med alla namn på de som handlat och det är du som samlar in pengarna till leveransen. Försäljaren får bara lämna varorna om pengaarna finns på leverensdagen.  Du får även chans att använda försäljningen på detta demot till ett stardemo om du börja som försäljare. Förklaring på vad ett stardemo är får du under nästa punkt.                                                                                                                                    Nu finns det två vägar för dig som värdinna att gå inom TW. Antingen att vara kvar som värdinna eller att gå vidare och bli försäljare. Fortsätter du som värdinna kommer du att få vara med om många trevliga saker. Det finns alltid extra gåvor och specialerbjudanden att få och det ordnas speciella värdinneträffar där du har chans att få väldigt fina gåvor som tack för fin (hög) försäljning på ditt demo. Eftersom vi är ute efter karriären inom TW förutsätter vi att du tackar ja till att bli försäljare.


Försäljare: 


När du tackat ja så kommer din rekryterare (försäljaren som värvat dig till TW) att ordna ett startdemo åt dig. Som försäljare får du egentligen inte hålla startdemon om du inte har varit med väldigt länge och ämnar bli Gruppledare (GL). Enda undantaget är om du som värdinnan bestämmer sig efter ett vanligt demo att bli försäljare och vill ha det demot som start.                                                                                                   


 Startdemot är egentligen ett helt vanligt demo skillnaden är att det hålls av en GL men försäljningen går till dig. Som ny försäljare ”får” du en väska med produkter och allt material du behöver för att kunna starta som försäljare. Du betalar inget för denna väska men de första 3200:- du har i försäljning går till den. Därför är det ett bra rekryterings knep att erbjuda alla värdinnor jobbet efter en demonstration. Då får du se summan som genast dras på väskan, vilket ibland gör att vid en fin försäljning så är hela väskan betald. Jobbet blir då väldigt svårt att motså, du har ju inget att förlora på att börja du ”får” ju en hel väska full med produkter. Under startdemot jobbar även GL för att du skall få så många nya demonstrationer som möjligt. 


 En ny försljare får alltid väldigt många morötter att jobba för. Har du ett visst antal demon inbokade under den första månaden får du extra produkter att stoppa i väskan. När jag började var det sex domon inom de första fyra veckorna plus minst sex nya demon inbokade när dessa fyra veckor gått som gällde, det gav min fem nya produkter till ett värde av ungefär 1000:-. Detta är väldigt svårt att motstå. Innan du går ut på ditt första demo får du en genomgång av väskan av din GL. Om startdemot är planerat i förväg får du även chansen att följa GL eller någon anna rutinerad försäljare på s.k. träningsdemo för att få lite tips och ideer. Du får ingen ersättning för dessa demon utan detta är något som du förväntas att göra ändå, helst tre gånger. 


 Som försäljare märker du rätt så snart att det finns fler sådana outtalade krav från GL och distributörer. Du blir aldrig tvingad men du förstår att det är väldigt bra att ha det gjort. Dessa krav gäller även på antalet demon. Du får i början veta att det absolut inte finns några krav på hur mycket du ska jobba, men det är bra om du har ett demo i veckan. Dessutom får du bara var inaktiv i åtta veckor sedan skrivs du automatiskt ut, dock efter många påtryckningar från GL och Distributör.


 När du sedan fått in rutinen är det bara att köra hårt. Varje vecka finns det en träff/träffar inom distriktet på olika orter. Policyn i företaget är att en försäljare ska ha tillgång till minst ett möte varje vecka om de börjar tappa motivationen. (detta liknar AA:s
 stadgar!!) Kravet är dock endast att man går på den träff som är i den stad man är knuten till i gruppen, vilket blir ungerfär varannan vecka. På denna träff går distributören igenom alla nya produkter, kampanjer, extrapriser osv. Denne skall även peppe alla försäljare till att prestera ännu mer oavsett vad de åstadkommit denna gång. Som försäljare får du även delta i en försäljningsstege. Denna stege går ut på att alla som sålt för minst en krona under de senate veckorna står upp. Sedan vart eftersom Distributören ökar på summan så sätter sig den som sålt för mindre än vad denne säger. Till slut får man fram de som sålt bäst under dessa veckor. De sista fem får gå fram på scen och fortsätta stegen med fina produkter som priser. Ju högre försäljning desto finare priser. Detta gör naturligt vis att alla känner sig manade att sälja bättre till nästa gång. Det finns även alltid en pågående kampanj inom rekrytering och försäljning. Att ta in nya försäljare i företaget slår väldigt högt, oftast högre än en bra försäljning. När du har fått fem egna rekryter som fortfarande är aktiva får du bli gruppledare. Fortsättning om detta under nästa punkt.


Dina ”plikter” som försäljare är alltså följande:


· ha 1-2 demon i veckan


· göra en beställningsorder varje vecka. Den ska finnas hos distributören måndag veckan därpå annars blir du utan varor


· Ta emot leverens från föregående vecka och packetera varje beställning som du fått och sedan leverera dessa beställningar till den värdinnan du var hos. Du har en vecka på dig att betala din leverens till distributören


· Ringa din GL varje fredag kvälll oavsett om du sålt något eller inte och rapportera in dina siffror. Har du inte ringt din GL får du inga varor.


· Ringa värdinnor och boka minst ett nytt demo för varje demo du har


· Lämna namnförslag på ev nya försäljare till din GL varje fredag helst en person per demo du haft.


· Gå på gruppträff 2 ggr/ mån


· Gå på veckoträff minst 2 ggr/mån


Tittar man på denna lista och sedan räknar att du tjänar 30 % av det du säljer och dessutom får betala alla kataloger, prislistor, tackgåvor, värdinnegåvor, stjärngåvor, porto, telefonkostnader osv själv så ser man snart att timpenningen inte är dirakt hög. Att du får betala alla kostnader själv hänvisar TW till att du ändå får dra av dem i din deklaration, men det innebär ju i alla falla att du bara får tillbaka 30 % av dina utgifter. Vi forsätter ändå på linjen att du trivs och bestämt dig för att bli GL.


Gruppledare:


När du då fått in dina fem rekryter så får du alltså bli gruppledare. Detta är något din GL och distributör strävar efter med alla nya försäljare, dvs. att de snabbt ska bli gruppledare. Hinner de vara försäljare allt för länge kan det hända att de blir ”bekväma” och hellre stannar som försäljare. När du väl blivit gruppledare börjar det hårda livet. Som GL förväntas du naturligtvis att gör allt det som en försäljare skall göra. Sedan ska du dessutom:


· Ha ca 2-3 demon i vecka för att föregå med gott exempel.


· Kontinuerligt rekrytera in nya försäljare i gruppen. Här räknas de rekryter som dina försäljare i gruppen också tar in. Helst ska det vara ett startdemo i veckan. Det är åtminstone det du blir uppmanad att sträva efter. Försäljare slutar därför måste nya in.


· Här kommer namnförslagen som du tidigare skulle lämna till din GL. Nu är det du som ska ringa dessa namnförsalg som du får av dina försäljare, och erbjuda alla det fina jobbet som TW-försäljare. Av din distributör blir du även uppmanad att göra dessa påringningar innan nästa telefontid så att försäljaren får veta då hur det gått.


· Du skall alltså dessutom ha denna telefontid varje fredag för dina försäljare. När du fått en skaplig grupp som du kan få lite vinst på ca 15 försäljare så kan du räkna ut hur mycket som blir kvar av din fredag… Ex. 15 försäljare – ca 10 min för varje – 150 min = 1½ tim, men räkna med 2 eftersom inte alla ringer direkt efter varandra. Sedan ska du sammanställa siffrorna så att du kan ringa din distributör på lördag förmiddag och lämna dessa. Hur mycket fredag är kvar? När jag slutade i TW hade jag 25 försäljare i min grupp…


· Du skall göra service besök till intresserade namnförslag. Detta innebär att du på vinst eller förlust, helt utan ersättning, åker hem till intresserade personer och förklarar vad jobbet innebär. Den belöning du kan få är att du kan boka ett startdemo. 


· Du skall ha startdemo åt rekryterna i gruppen. Helst alltså ett i veckan utöver dina egna demon, eftersom detta startdemo inte ger dig någon procent på försäljningen.


· Du skall ha väskutlämningar åt de nya försäljarna i gruppen.


· Du ansvarar för gruppmötena som du helst ska ha två i månaden, men det kan vara okej om du bara har ett.


· Du skall alltid vara närvarande på veckoträffarna i din grupps hemstad. Enda giltiga bortfall är annat jobb eller väldigt bra förklaringar. Detta också för att föregå med gott exempel


· Du skall gå på GL möte en gång i månaden med resten av distriktets gruppledare.


Utöver dessa punkter kan jag tilläga att telefonen ständigt ringer av osäkra försäljare i gruppen, värdinnor med frågor, distributören eller andra gruppledare mm mm. Dessutom ringer du själv otroligt mycket dvs namnförslag, försäljare som glömt telefontiden, försäljare som behöver extra söd, värdinnor, andra GL, din distributör mfl mfl. Min telefonräkning under denna tid låg på ca 3500:-. (då har jag ej räknat mobiltelefonen)


Som GL har även du otroligt många morötter att sträva efter. Du tjänar 5% på vad gruppen säljer, dessutom finns det ett bonus system som kallas Vanguard. Detta system är uppbygt i trappsteg på steg ett skall gruppen ha en försäljning på 60 000:- på en mån, vilket innebär en bonus på 350:- åt mig som GL (exkl skatt). Ligger din grupp dessutom alltid i vanguard får du som GL en sprillans leasingbil att befoga över. Jag hade en lite VW polo som var superhäftig. Att det sedan drogs 750:- på min GL rabatt varje månad pratades det tyst om. Det var ju en så stor ära att få åka i bilen i alla fall. 


 Som gruppledare får du även åka på höst och vår seminarier, där alla GL i Norra sverige träffas. Du får naturligt vis ta med din respektive. Flotta hotell och fin mat hela helgen. Detta är otroligt roligt. (konferens avgiften dras på din nästa faktura så säljer du riktigt bra den veckan så slipper du betala något….eller?) Dessa konferenser eller seminarier går i stort sett ut på samma sak som veckoträffarna, men här är det gruppens försäljning som du ”tävlar” med  Förutom dessa seminarier så finns det andra resor och roligea evenemang som du kan jobba åt dig med hjälp av din grupp.


Här avslutar jag karriärsstegen eftersom jag själv inte varit distributör. Hade jag varit det hade jag inte heller skrivit detta eftersom distributörerna skriver på speciella kontrakt där de lovar att inte berätta om distributörsjobbet. 


3 VAD ÄR EN SEKT?


För att få någon sorts grund att stå på får det första kapitlet handla om vilka kriterier vi sätter för ordet sekt just nu, och hur de egentligen ser ut. Många olika studier och undersökningar har gjorts och här nedan visar jag några av dem.


3:1 Vad kännetecknar en sekt?


Karl-Erik Nylund är präst i Svenska kyrkan som vid ett tillfälle fick förfrågan att hjälpa en familj i församlingen. Deras son hade gått med i en sekt och förlorat kontakten med sin familj. Efter denna upplevelse med familjen och försöket att hjälpa sonen tillbaka började Nylund fundera över vad som driver folk att söka upp sekter. Resultatet blev boken Att leka med elden
. I denna bok försöker han förklara allt om sekter; uppbyggnad, igenkännings tecken, hur de uppstår , vilka som går med osv. Han har även delat upp och beskrivit de flesta sekter som finns inom sveriges gränser idag. Det är ur denna bok det mesta under detta kapitel är hämtat. 


Nylund anser att den klassiska definitionen av en sekt är att en liten eller större grupp brutit sig ur ett större religiöst sammanhang och tagit sin egen väg. Denna rörelse avviker alltså på något sätt från den allmänt vedertagna tron. Vi kan ställa tre frågor om den grupp vi har funderingar om:


· Hur lever gruppen i relation till omgivningen, accepterar gruppen den eller inte?


· Skiljer sig gruppens grundideologi markant från den kulturella miljö som omgiver den?


· Skiljer sig lärosatserna på ett avgörande sätt från den religiösa miljön runt i kring?


Om gruppen på ett eller annat sätt avviker enligt frågorna ovan så kan man alltså tala om en sekt.


Nu är det ju så med vissa ord här i världen att i början hade de en helt annan grundmening än vad orden senare har fått. Ett av dessa ord är just ordet sekt. Från början var det en religionssociologisk benämning på alla sorters religiösa rörelser. Idag har ordet fått en djup och ful klang. Ingen religiös rörelse idag vill bli kallad sekt. 


Så därför är det svårt idag att definiera ordet sekt. Det beror alldeles på ur vilken synpunkt vi väljer att se. Nylund ger tre olika aspekter:


a) Sociologisk – psykologisk: Det som är kulturavvisande eller det som fjärmas från den rådande sociala strukturen


b) Teologisk: Det som avviker från de allmänt vedertagna religiösa doktrinerna


c) Massmedial: Allt som är avvikande och kan göra en bra story.


Så beroende på vilken vinkel vi väljer se genom så skiljer sig svaren på en och samma fråga….vad är egentligen en sekt.


Nylund har en egen typologisering när det gäller svenska religiösa rörelser.  Han betonar dock att indelningen har sina brister eftersom det finns så många olika sätt att systematisera religiösa rörelser. Så här ser den dock ut:


1. Kulter: ex Ambres, Eckhankar, New Age-rörelser


2. Manipulativa sekter: ex Scientologikyrkan, Jehovas vittnen , Hare Krishna, Livets ord , Moonrörelsen mfl

a) Hedonistiskt – Kommersiella sekter. Ex DS-MAX


b) Rollspelsrörelser. Många av dessa grupper har visat en sektliknande organisation, men långt ifrån alla.


c) Klottrare. Dessa personer är oftast med i gäng som är organiserade som sektliknande rörelser, med en inbördes hierarki och en given ledare.


d) Satanismen


3. Sekter: Ex Maratnata, Mormonerna Kväkarna mfl


4. Frikyrkor: Ex Missionsförbundet, Pingströrelsen, Frälsningsarmén mfl Frikyrkorna är religiösa samfund som tillhör Sveriges Frikyrkosamråd.


5. Kyrkor: Ex Svenska kyrkan, Katolskakyrkan, Ortodoxa kyrkan mfl


Detta var alltså en typologisering över alla religiösa rörelser enligt Nylund
.Religionssociologen Bryan Wilson gjorde under 70-talet en studie där typologiserade endast sekterna utifrån två frågeställningar
:


· Hur uppfattar sekterna omvärlden?


· Vilka metoder avänder sekterna för att försöka förändra omvärlden.


Resultatet ser ut så här:


· Omvändelsesekten: Dessa sekter anser att ju fler som omvänds ju mer kan samhället påverkas. Traditionella kyrkor klarar inte av detta utan det enda som kan förbättra världen är en radikal omvändelse.


· Den revolutionära sekten: Enligt dessa har värlen redan förfalltit så mycket att det enda som kan förvbättra den är kristus återkomst. Kunskapen om återkomsten måste spridas av de som har den för att hjälpåa andra människor till insikt om den slutgiltiga kampen mellan gott och ont  och Guds rike som är närstående. (Jehovas Vittnen, Sjundedags-adventisterna)


· Den introverta sekten: dessa sekter anser även de att världen redan är förlorad och fördärvad, men till skillnad mot grupp b så tror de troende ej på att ha kontakt med omvärlden, för om de har det kan de smittas av dess fördärv. De är helt upptagna med att rädda sig själva. (Plymouthbröderna)


· Den manipulativa sekten: Sekterna erbjuder alternativa vägar till att nå frälsning hälsa och framgång. Man förkastar inte vad omvärlden tror utan man anser sig själva att veta bättre. Den egna skriften och läran är bättre än alla andras och genom dem får man lära sig att se på världen ur ett annat (sektens) perspektiv. (Scientologerna)


· Den thaumaturgiska sekten: dessa är helt ointresserade av omvärlden  och dess problem och koncentrerar sig i stället på individen. Centrala begrepp är hälsa, mirakel och framgång. Medlemmar får detta genom extraordinära krafter under exempelvis seanser osv.


· Den reformistiska sekten: Har ofta med europa och USA att göra.Denna grupp är väldigt intresserad av omvärlden och tror att samhället kan bli mycket bättre om rörelsen har opinionsbildning i olika etiska frågor. Gruppen har även stort intresse av mystik. (Kväkar rörelsen)


· Den utopistiska sekten:  Sektemedlemmarna ska genom  sitt leverne visa hur ett alternativt samhälle skulle fungera, så att resten av världen er och förstår hur världen borde se ut. Dessa sekter har ofta egna stora kollektiv eller så bor medlemmarna väldigt nära varandra.(Salt lake city i  Utah, mormonerna)


Sist skulle jag vilja visa en studie gjord av Roy Wallis 1970. Wallis är en religions sociolog som studerat sekter bla Scientologerna och kommit fram till sju kännetecken på sekterna och dess värvning(se kap 3:2). Både Geels-Wikström
, Nylund
  och Gustafsson
 hänvisar till denna studie i sina böcker. Så även om studien är gammal så är den fortfarande aktuell.


1. Den är en frivillig organisation: medlemskapet vinns dock genom någon typ av kvalificering. Individen måste alltså aktivt medverka på något sätt för att få medlemskapet sig tilldelat . Ex Speciella utbildningspaket(scientologeerna), initieringsprocedur(Hare krishna) osv.


2. Den är exkluderande: Medlemmarna ska leva upp till vissa etiska och ideologiska krav. Medlemskapet är exklusivt och grundat på de meriter som medlemmarna skaffar sig genom sitt handlande. Medlemskapet kan därigenom också fråntas den som inte följer de fastställda gruppnormerna och om medlemmen ifrågasätter läran.


3. Medlemmarna utgör en andlig elit: sekten lär medlemmarna att de är utvalda, redan vid värvning är detta ett starkt kort. Sektledaren säger sig vara profet och dennes skrifter och utsagor skall jämföras med Gud och bibeln. Medlemmarna i sekten skaalltså uppfatta sig själva som en elit med en särskild insikt.


4. Sekten är i konflikt med samhället: Stämmer punkterna 1-3 in på sekten är det naturligt att den förr eller senare kommer i konflikt med samhället och närliggande kultur. Sekterna har ofta värderingar som inte går ihop med de värderingar som finns i övriga samhället därav konflikten med detta samhällssystem.


5. Alla är ”präster”: Sekten är ofta egalitär, vilket innebär att ett alla troendes prästerskap råder. Alla i sekten ska alltså ha samma värde och samma rätt till sanningen , även om profeten, swamin eller gurun har en givven roll som ledare. Alla hjälps åt att sprida sektens lära.


6. Höga etiska krav: Sektens budskap är etiskt och asketiskt. I många sekter finns normer och trosbekännelser som uppmanar till barmhärtighet och dygd. Vidare finns det också ofta asketiska tankar såsom förbud mot stimulantia och regler som inskränker sektmedlemmens kontakter utanför sekten en del sekter har till och med  redovisningsskyldighet för all tid på dygnet, både fritid och gudstjänsttid. Dagen är inrutad och alla följer samma regler och mönster.


7. Absolut lydnad: Sekten kräver oftast detta av sina medlemmar. Medlemmarna har väldigt lite inflytande på verksamheten och dess utformning. Lärans definiering är också bestående. Sekten är även totalitär vilket innebär att sekten kräver ett totalt engagemang och den styr sektmedlemmens hela liv.


Många studier och många teorier. En sak, vågar jag påstå, är att sekterna har väldigt stort inflytande på många människor.Kanske är det då inte så viktigt att definiera just sekternas innehåll, för egentligen verkar det inte variera så mycket. Det viktiga ligger nog i nästa fråga. Varför går folk med i dessa sekter?


3:2 Vad har de som lockar och vilka går med i en sekt?


Det vanligaste bland sekter är att inte visa sin ”rätta” sida från början. Personer ”luras” på ett eller annat sätt in i sekten , vars lära sakta visas eftersom tiden går. 


De flesta som lockas in i sekter ligger i åldrarna 18 –28, den ålder då människan anses vara som mest nyfiken och öppen för förändringar. Klyshan om att de som går med i en sekt är ointelligenta och svaga är nu på väg att försvinna, eftersom den inte alls stämmer. Men fortfarande kan man få höra att ”han var inte alls den typen som går med i en sekt”. Vem är då den typen? De flesta som går med är oftast helt vanliga unga och intelligenta människor, men som kanske av någon anledning är lite sårbar just då. Med sårbar menas exempelvis att man precis flyttat till en ny stad och inte har hunnit skaffa så många vänner, man kanske är ute och reser och är väldigt öppen för nya kontakter och nya intryck, en skilsmässa som ligger bakom och gör att man inte känner sig så mycket värd just då osv. Alltså helt vanliga sociala ”downperioder” som vi alla har någon gång i vårt liv. Det viktiga att se här är att det är sekten som precis vet hur de ska behandla människor i dessa ömtåliga stadier och att de är proffs på vad de gör. Bakom sekterna ligger mycket tanke och intelligent uppbyggande vilket gör, tror jag, att de flesta manipulativa sekterna otroligt farliga. 


Geels och Wikström delar upp inträdandet i en sekt i flera olika stadier vilket gör det lättare att se hur det hela kan gå till.Uppdelningen bygger på en studie som John Lofland gjorde i början på 60 – talet när han systematiskt observerade en sekt.
 Vidare studier har visat att just denna uppdelning är väldigt slående för de flesta sekter. 


· Upplockandet: Medlemmar knyter kontakt med människor på allmänna platser som gator, torg, tunnelbanor osv. Här nämns aldrig sektens namn eller grundtanke. Inbjudan till en middag, fest, föreläsning , chans att tjäna pengar är lockbeten här. Det viktigaste här är att medlemmarna får personen att känna sig omtyckt, duktig och utvald. 


· Fasthakandet: På föreläsningen eller middagen går det hela ut på att personen ska känna sig omtyckt och speciell. Medlemmarna öser över personen komplimanger och går verkligen in för att visa sin vänliga sida. Sekten tar reda på så mycket som möjligt om personen som känner sig hörd, uppmärksammad och välkommen. Komplimanger och medkänsla följer i spåren av de kommande träffar som personen får vara med på, syftet är att personen själv ska vilja komma tillbaka. Sektens lära är fortfarande inte så viktig, istället pratas mycket om allmänna etiska principer som broderskap, kärlek ansvar mm.


· Inkapslandet: Här kommer två processer ur psykologisk synvinkel. Först kommer ny en försiktig beskrivning av läran och det andra är ett fortsatt uppbyggande av de affektiva banden, nu utan inblandande av utomstående. Den nye är nu oftast med i sekten och befinner sig på nåt av sektens ställen, ofta uttryckt som farm. Under detta inkapslande finns det sex faktorer som spelar stor roll: Absorberande av uppmärksamheten, all tid är noggrant schemalagd alltså ingen tid att tänka över saker och ting. Kollektiv fokus, alla timmar fylls av aktiviteter i grupp också det för att ge så lite betänketid som möjligt. Exclusiv påverkan, man tvingas inte att vara kvar på farmen ,men att lämna den fördöms starkt, det finns inte heller någon yttre påverkan i form av radio, tv eller tidningar. Trötthet, den fysiska och psykiska takten är mycket hög , maten är ofta spartansk och sömnen kort, allt för att trötta ut individernas motstånd. Logiskt framförande av läran, den ställs fram eftersom i logiska termer som gör den omöjlig att säga emot. ”Loving”, eller gå upp i gruppens kärlek och dess känsla, vilket innebär att man får överflöd av uppmärksamhet och kärlek av medlemmarna som gör att man inte vill lämna dem.


· Överlåtelse: Lofland påpekar här att det inte finns  några snabba omvändelser , utan istället så bjuds personen att stanna en vecka eller två i omgångar. Succesivt följer alla punkter ovan vilket till slut gör det väldigt svårt för personen att lämna dem. Tvekan, misstro och sådant som kan uppstå – vänds till att vara djävulens sätt att missleda en människa som börjat hitta rätt.. Personen får höra hur rätt denne gör och hur bra den är som stannar, och naturligtvis det motsatta om personen vill lämna stället. Möjligheten att lämna sekten är här i slutskedet nästan obefintligt för personen ifråga eftersom det oftast spelas på känslor.


Loflands teori om inträdelser i sekter diskuteras mer än så här i boken, men grund tanken med teorin finns här. Det man dock kan se är att denna teori passar bäst på sekter som Scientologerna, Moon, Guds Barn och liknande. Nylund
 går i samma spår när han definierar intagandet i sekter, men hans punkter stämmer mer in på lite mindre extrema sekter. Medan Lofland menar att sekten oftast gömmer sitt namn i början så påpekar Nylund att sekterna kan vara minst lika farlig fast pesonerna från första början vet vad de har att göra med. Manipulationen är kanske till och med starkare då. Nylund hänvisar till Virginia Hines forskning inom detta område. Han har utifrån hennes och Gerlachs teorier gjort ett eget schema med sju punkter:


1) Den första kontakten :  Tas oftast från sektens sida. Tanken är att personen ska känna sig utvald. Därför sker oftast kontakten spontant , på gatan eller på något annat väl valt ställe av sekten.Sekten väljer oftast grubblande tänkande eller ensamma personer. Av just den anledningen att de oftast är mest mottagliga för uppmärksamhet. Andra personer i riskområdet är Småbarnsföräldrar, pensionärer, sörjande och sjuka.


2) Egna signaler till sekten: Man ger positivt svar eller visar positiv hållning till kontakten. Detta steg är oftast väl planerat av sektmedlemmen. Man ska bli intresserad, erbjudandet gör så att det blir svårt att säga nej, gärna med en liten skuldkänsla i att säga nej till den nya vännen  eller vännerna. Man har ju fått känna sig utvald, någon som vill ha ens vänskap . Inbjudan du inte kunde säga nej till är oftast för att få träffa en sektledare av något slag. Här ska man få svar på alla sina frågor. Svaren är oftas välformulerade och ger kloka intryck. Allt för att få personen trygg i den nya vänkretsen.


3) Inbjudan till samlingar – ofta diffusa: Möte eller samling där man diskuterar Bibeln eller livsåskådningar i stort. Det kan också vara miljöfrågor eller andra sorts samhällsfrågor. Ibland kan även svaren om vad man egentligen ska göra vara lite diffusa. Meningen är att locka dig dit i första hand.


4) Love-bombing:  Man går med och möts av överväldigande vänlighet, något som brukar kallas love-bombing. Stora varningstecken här är att man välkomnas som en släkting eller vän fastän man aldrig träffat personerna förut. Alla vet vem man är på förhand och alla kan svaar på man frågor du har. Målsättningen är att få personen att tacka ja till att gå med i sekten. Några krav ställs inte vid denna tidpunktvilket gör att de flesta känner sig väl mottagna, uppmärksammade och positiva till att gå dit igen.


5) Brobränningen: Nu har man kommit med i sekten och accepterats, samtidigt ställs mer och mer krav på dig. Man får helt plötsligt krav på hur man klär sig och ser ut, hur man beter sig osv. I detta steg gör man oftast upp med sitt förflutna på ett  eller annat sätt. Det är dags att bränna broar till sitt gamla liv eftersom det kanske finns folk där som inte gillar det man gör. Här får man även reda på att de egna åsikterna inte gäller längre. Det är sektens regler och tro som är det rätta nu. I detta skede finns oftast en invigningsritual av något slag, dop, förbön, handpåläggning osv.


6) Tankereformen eller mind-control: Nu börjar stadieet där man helt skall överlämna sig till sekten och definitivt bryta med ditt forna liv. Här finns det något som kallas mind-control, vilket i kort innebär en suggestiv övertalning utan insyn från andra så att personen inte kan avgöra md hjälp av någon annan vilket som är rätt och fel. Vi människor har ju en förmåga att följa Grupptrycket och väldigt sällan stå på egna ben. Stora samlingar där alla tänker lika gör att man har svårt att inte tro som dem. Här talar man om manipulering eftersom övertalningen sker på ett visst sätt mot ett mål som man själv inte är medveten om från början. Känslor och upprepning är också starka kort här. Det gäller att så snabbt som möjligt få in den nya medlemmen i samma tänkande som de andra utan att denne hinner tänka efter. Man ska alltså inte ha egna lösningar på egna problem utan sekten ska förklara hur man gör och hur saker och ting skall lösas. Psykiska urladdnigar talar Nylund också om. Här menar han exempel vis tungotal, omkullfallande osv. Men även små yttranden som bekräftar vad de som predikar säger, som till exempel hallelulja och spontana applåder mm.


7) Aktivt stödjande av ditt medlemskap: Här kommer slutskedet. Nu har du blivit ett med rörelsen och alla ser till att du känner dig hemma.Man har plötsligt blivit någon, en som andra lyssnar på , tycker om, och vill ha med i sitt sällskap. En omtumlande upplevelse för dem som haft ett litet socialt nätverk förut. Nu får man uppgifter som hör till gruppen och naturligtvis är man med och rekryterar nya medlemmar.


4 TUPPERWARE - UTIFRÅN OLIKA TEORIER - RELIGIONSOCIOLOGISKT


Så hur var det då egentligen med TW? Jag tänker försöka jämföra dem, utifrån mina egna erfarenheter, med de olika teorierna som togs upp i det förra kapitlet. Som första jämförelse kan jag säga att perspektivet jag väljer att se genom , enligt Nylunds teori, är sociologisk. Hur den påverkar mig och min omgivning på olika sätt.

4:1 TW enligt Wilson och Wallis typologisering 


Wilsons typologisering har ingen direkt träff på TW, vissa delar under vissa punkter stämmer. Den punkt som dock träffar bäst är punkt d) den manipulativa sekten. Wilsons kännetecken här är att sekten anser sig veta bättre än alla andra, vägen till hälsa och framgång ligger i att göra som sekten säger. Detta stämmer väldigt bra på TW: Här var det produkterna och sättet att sälja som låg högt i kurs. Oavsett vilken fråga som kom om dessa produkter så fanns svaret att tillgå. Vi fick snabbt lära oss tekniken att alltid svara ”rätt”. Om kunden inte riktigt höll med om svaren så pekade man alltid på ignorans mot vad som är rätt, dålig kunskap om produkterna eller andra saker som visade att kunden inte alls visste lika mycket som vi. Naturligt vis var det synd om kunden, som inte visste bättre, och inte oss som hade de rätta svaren. Ganska typiskt för en manipulativ sekt tycker jag.  


För en lättare kunna jämföra TW så går vi över till Wallis studie ( se kap 3:1).Jag kommer att följa den punkt för punkt och ge mina kommentarer


a) Den frivilliga organisationen: Här stämmer  det väldigt bra. För att få bli försäljare skulle man naturligt vis uppfylla vissa krav. Man skulle sälja för en viss summa för att få den ortroligt attraktiva kollektionen som var utsedd till start kollektion, man skulle även ha vissa demon inbokade inom ett visst antal veckor osv. Morötterna var produkter att fylla på kollektionen med, aldrig de rena pengarna som man utlovades att tjäna i stort. Hela tiden hörde man dock från andra försäljare och våra gruppledare vilka enormt fina produkter det var, så det var nästan en omöjlighet att inte sträva efter dessa morötter. 


b) Den är exkluderande: Visst var den det. Alla skulle dock erbjudas jobbet, som det så fint lät från början eftersom vi skulle bli så många försäljare som möjligt, men ganska snart märkte man att var det någon som egentligen inte passade efter normen så fick denne person betydligt mindre support och uppmuntran så att de självmant skulle sluta. Fungerade inte denna metod så steg den distrikts-ansvarige distributören in och bad personen helt sonika att sluta. Meriter efter sitt handlande fanns naturligt vis också. Varje vecka var det säljmöte i de områden distriktet var uppdelat i och varje månad samlades hela distriktet. På dessa mötet rosades de som sålt bra, haft många demon, nya rekryter(försäljare) osv. Den inbördes tävlan som uppstod blev naturligt vis en sporre. Man ville sälja mer och mer för när ena moroten var nådd fanns det alltid flera andra att nå, oftast var det dock äran som var den största moroten. Här kom snart utsorteringen också in. När man skulle börja som försäljare fick man hela tiden höra att man bestämde arbetstakten själv, men när du väl var med och var inaktiv i sex veckor blev du snabbt utskriven som försäljare, dock efter påbackning varje vecka av gruppledaren och distributören att nu var det dags att ha demo.


c) Medlemmarna , en andlig elit: andlig passar väl inte riktigt, dock fick vi alltid höra hur bra vi var och att det var ett privilegium att få vara med, vi skulle alltid känna oss stolta och försöka få människor runt om att förstå detta också så att även de började sälja.


d) Sekten i konflikt med samhället: I konflikt med samhället i stort var vi aldrig däremot med det sociala nätet man hade runt omkring sig. Om någon uttalade sig kritiskt om sekten fick denne en lång läxa om hur det egentligen var och ganska snart lärde sig folk runt omkring mig att aldrig diskutera detta med mig. De förlorade alltid, jag hade svar på allt. När det gäller min egen familj så var konflikten stor eftersom tiden inte bara gick åt att vara på försäljningsdemon utan också till att fylla i försäljningsrapporter, ordrar, ringa nya värdinnor, namnförslag till nya försäljare osv. I vår utbildning hade vi dock fått lära oss alla knep för vad vi skulle svara när kritiken kom. Alla pengar vi skulle tjäna, hur all tid vi lade ner skulle löna sig i slutet, det var bara det att slutet aldrig kom…


e) Alla är präster: Alla skulle naturligtvis vara lika mycket värda, men hur det än är så kände man trycket som försäljare att bli gruppledare och få gå på alla deras möten och kurser, som gruppledare drömde man om att en dag få ta över distriktet osv. Så visst fanns det en hierarki även om de aldrig skulle erkänna det.


f) Höga etiska krav: Även om det inte fanns en regelrätt trosbekännelse så fanns det naturligtvis ett kontrakt som man skrev på när man började. Detta förväntades man följa till punkt och pricka, gjorde man inte det åkte man ut. Detta kontrakt innhöll även en klausul om att vi var företagets sida utåt och inte fick klä oss och se ut som vi ville, vi fick aldrig göra ett utalande till någon sorts media utan TW:s skriftliga godkännande efter det att de läst igenom vad man tänkt säga. Kontakter med andra företag fick vi inte heller ha, man fick inte sälja andra produkter samtidigt som sektens, detta kollades väldigt noga och man varnades alltid för kontrollanter som kunde sitta på demon utan att vi visste. Redovisningsskyldighet för dygnet fanns inte, däremot hade man en telefontid varje vecka till sin gruppledare, som i sin tur ringde distriktsansvarige, för att lägga rappot om försäljning, rekryter och nya demon. Missade man den var man helt klart i onåder och kunde förlora sin leverans om det ville sig riktigt illa. Detta var oftast ett tomt hot som inte verkställdes, men det fick man inte reda på förrän man var gruppledare. 


g) Absolut lydnad: Denna punkt faller lite under den förra men vad man kan säga är att när man skrivit kontraktet var man skyldig att göra som TW sa. Naturligtvis pratades det om demokrati och dylikt med det var mest i orden och inte i praktiken när det väl kom till kritan. Nu efteråt förstår man att man hela tiden blev manipulerad för att tycka och göra precis som TW ville. Totalt engagemang var naturligtvis en självklarhet. Utan engagemang fick man inget tillbaka, gick det dåligt en vecka uppmanades man att göra bättre till nästa gång.


Som synes så stämmer kriterierna väldigt bra här på TW. Nu efteråt fascineras jag av att jag verkligen gick på allt detta utan några som helt betänkligheter. 


4:2 TW enligt Loflands och Nylunds Teori


Eftersom Loflands och Nylunds torier är väldigt lika väljer jag att jämför min sekt med Nylund som riktar sig lite mer mot TW typ av rörelse. Här fanns ju inget religiöst budskap utan man inriktade sig mer på att glorifiera produkterna och företaget.


1. Den första kontakten: Den togs av TW i detta fall också. Man blir inbjuden av en nära väninna eller vän att få vara med på en demonstration hemma hos henne dit en försäljare från TW kommer. Naturligt vis går man dit utan betänkligheter, det är ju hos en person man känner väldigt väl och namnet TW är också väl känt. När alla är samlad ärman som försäljare instruerad att välja ut en eller två personer,  förutom värdinnan, som är självskriven, för att rikta extra uppmärksamhet mot. De öppna och nyfikna får klara sig lite själva eftersom de oftast kommer självmant igen, medan uppmärksamheten skulle läggas på de lite blyga och tillbakadragna. Ganska snabbt lär man sig som försäljare att se ut dessa personer som alltid blir lika glada för uppmärksamheten. Själv hade jag bara varit på demonstrationen en liten stund när försäljaren tog mig på axeln och sa: - Du skulle passa perfekt som en försäljare hos oss vet du det? Självklart blev jag helt såld. I samtalet där detta kom fram hade jag precis suttit och pratat om vad skönt det var att få komma ut och träffa lite människor eftersom jag var arbetslös och min sambo var och tränade fotboll jämt. Försäljaren lovade att ringa mig nästa dag och prata om saken, resten av kvällen ägnade hon väldigt mycket uppmärksamhet mot mig vilket fick mig att känna mig väldigt viktig.


2. Egna signaler till sekten: Självklart var mina signaler positiva. Jag, som var arbetslös och ointessant på arbetsmarknaden,  var intressant för dem vilket gjorde att självförtroendet steg. Dagen efter ringde försäljaren som hon lovat och jag fick allt om jobbet beskrivet för mig. Lite skeptisk var jag väl men samtalet slutade med att jag bokade en egen demonstration hemma hos mig. Det kunde ju inte skada. På denna demonstration sålde försäljaren för 3200:- vilket var summan man skulle sälja för , för att få starväskan med alla produkter och saker man behövde i början. Summan skulle atoumatiskt dras på min väska om vi skrev detta demo som start demo för mig fick jag veta, vilket gjorde det otroligt svårt att säga nej. På detta vis kostade det inte mig en krona att starta. 


3. Inbjuden till samlingar: Så fort jag gick med blev jag genast bjuden på försäljarträff veckan därpå. Jag fick veta att det skulle vara väldigt roligt att vara där och jag skulle inte gå tohämt hem. Vad som skulle hända fick jag med ett leende sagt att det fick jag se när jag kom dit.


4. Love-bombing: På detta försäljar möte blev jag väldigt väl emottagen. Den distriktsansvarige distributören kom genast och tog mig i hand och sade att hon hade hört så mycket positiva saker om mig och hur bra jag skulle bli som försäljare. Alla andra verkade glada att träffa mig och man fick komma in i gemenskapen på en gång. Mötet gick ut på att berätta om nya produkter, försäljare och gruppledare. Vissa fick även gå fram för att de hade sålt bra under veckan eller rekryterat någon ny. Det enda man tänkte var att: Där vill jag också stå! De fick ju applåder och jubel där framme på scenen vilket måste vara en otrolig känsla tyckte man.


5. Brobränningen: Den första kom efter ett tag, när man hade börjat engagera sig i försäljningen och ville göra sitt bästa för att få komma fram på scenen och känna sig duktig. Tiden började inte riktigt räcka till. Min sambo klagade på att jag ofta var borta och när jag var hemma satt jag med papper eller i telefonen för att boka demon. Klagomålen tog jag åt mig av och sade till min gruppledare att jag kanske inte kunde jobba så mycket och vips hade hon väldigt många argument att ge till min man. Så här kände alla män när deras kvinnor blev viktiga inom någonting, de var helt enkel avundsjuka, och lite arga för att vi inte var hemma och till hands för dem längre. Naturligtvis slog det hårt på min sambos prestige när jag drog upp dessa i våra gräl så lugnet lade sig en stund. Nästa kom när jag blivit gruppledare och tiden definitivt inte räckte till längre. Det var försäljningsträffar, gruppledarträffar, karriärskurser, telefontider, demon , rekrytering, rapportskrivning mm mm. Naturligtvis klagade alla i min omgivning på detta, plus det faktum att man inte tjänade nästan några pengar alls. Det var alltid nya produkter som skulle köpas eller porto som skulle betalas, så timpenningen i slutändan blev väldigt låg. Denna gång var det återigen avundsjuka i karriären och pengarna skulle naturligtvis komma senare, nu byggde jag ju upp min grupp för framtida strodåd.


6. Tankereformen: Den kom nästan på en gång . Succesivt lärde man sig vad som var bra och inte bra inom TW. När man var bra fick man beröm i överflöd, när man var dålig blev man ignorerad. Man följde helt klart grupptrycket och lärde sig att möta all kritik utifrån på ett bra sätt. Manipulering? Självklart, man gillar att få ros och inte ris, så man lär sig snabbt vad som gäller. Som gruppledare fick man även känna sig dubbelt så viktig. Man fick delta i möten med hemligheter om kommande kampanjer och varor som bara vi, inte försäljare fick veta.  Kurser fick vi gå på där man talade om allt som var bra med företaget och alla knep man skulle använda mot kritiska personer, hur man fångade(lurade?) nya försäljare osv. När det gäller de psykiska urladdningarna som Nylund pratar om fick jag hjälp av min sambo som berättade om sin upplevelse när vi fick åka på gruppledarmöte båda två. Alla gruppledare i hela sverige med respektive(ca 400 st) samlades i Stockholm. Vi fick bo på flott hotell och alla fick vi presenter när vi kom tjejerna parfym och killarna en slips. På detta möte höll min sambo på att få slag när hela salens försäljare reser sig och jublar när en produkt bytt färg från röd till blå! Detta tänkte inte jag på själv för som gruppledare var vi drillade att hjälpa till med applåder och liknande för bra saker på försäljarmötena. Det spelades också medryckande musik vid alla tillfällen som också inbjuder till spontana rörelser och applåder. Vilken Masshypnos!


7. Aktivt stödjande av sitt medlemskap: Detta föll in fort när man blev gruppledare. Man känner sig viktig och speciell, på något sätt som en liten chef för sin grupp. Detta gör att man gör allt för att behålla sin position, stödja (glädja?) TW, och naturligtvis öka sin egen självkänsla. Man rekryterade och sålde för brinnande livet och ofta inte för någon belöning utan för äran. Tappade man sin motivation och nämnde detta var man genast uppmärksammad på ett eller annat sätt vid nästa träff så att man kände sig bra igen. Som gruppledare fick jag även lära mig hur jag skulle motivera min grupp, hjälpa försäljarna mot sin kritiska familj osv. Alla dessa knep som jag själv gått på för inte så länge sedan.


Även här märker man hur väl kriterierna stämmer in på TW. Jag fattar fortfarande inte hur jag kunde vara så blåögd att jag gick på alla dessa knep. Än idag, det är fyra år sedan jag slutade, har jag svårt att gå på en demonstration eller dylikt hos en väninna eftersom jag vet precis hur spelet ser ut bakom kulisserna.


5. TUPPERWARE UTIFRÅN INTERVJUER 

I mina intervjuer har jag använt mig av personer som inte längre är med i TW. Jag vet hur svårt det kan vara att ens tänka i negativa banor när man väl är med, om objektiviteten sedan finns när man gått ur vet jag inte för att de flesta upplever det väldigt skönt när de tagit steget och tagit sig ur. Jag är även väl medveten om att tre personer i intervju inte är ett underlag för att kunna dra några slutsatser, men jag känner inte heller att jag behöver vara objektiv i min bedömning. Uppsatsen går inte ut på objektivitet utan på nyfikenhet från min sida om det finns fler som upplevde sekten som jag nu när de har slutat.


De fullständiga intervjufrågorna och svaren hittar ni som bilaga 2.

5:1 Sammanfattning av intervjuerna – egna kommentarer

Det som överensstämmer helt för alla intervju personer är den första träffen med TW.Alla har blivit inbjuden till en demonstrtion hos en kompis. Första mötet är också väldigt positivt de upplever försäljarna som väldigt trevliga och glada. Alla tre personerna har även tagit erbjudndet att vara värdinna och därifrån gått till försäljaryrket. En till gemensam åsikt från dem är att träffarna var till för att peppa försäljarna att göra bättre och bättre ifrån sig, samma gäller även för gruppledarna. Det fanns många olika saker att locka med : pengar att tjäna, resor , produkter och naturligtvis äran. När det gäller frågan om hur de upplevde försäljar och gruppledarträffarna är det ganska träffande svar. En av dem säger sig ha blivit ”varnad” för att det kunde vara lite väl amerikanskt med jubel och ståhej, en annan upplevde det väldigt knepigt att vara med i detta jubel och hurra för produkter och färgbyten.


Sedan kom frågan om TW hade kriterier för hu man bör vara. Här svarar alla att visst fick alla göra som man själv ville men…… Det är också ett målande svar. Alla känner att det fanns inga skrivna regler men däremot många oskrivna lagar som alla förväntas att följa. När det sedan gäller frågan om varför de slutade är det åter ett gemensamt svar att tiden inte räcker till, för mycket arbete och för lite tid till familjen. Jobbet kräver för mnycket tid för ”lönen” som man får. Alla upplever det ändå som väldigt svårt och ofta ledsamt att sluta vilket i sig är lite underligt. Alla har givit ansvarsskälet till att det är svårt. Vad ska hända mina försäljare i gruppen eller vad ska hända med mina värdinnor? Vad ska jag göra utan mina vänner? Här undrar jag var dessa frågor kommer ifrån om inte någon anna har ställt dessa till dem? 


En liten underton som man kan hitta i alla frågar hos alla tre intervjuade är de höga kraven uupifrån. Känslan av att krave finns om än outtalade. En av tjejjerna berättar ju till och med hur hon blev uppringd på BB  och ”tvingad” till att ha sin telefon tid med gruppen även när hon låg där. Ganska skämmande. En annan berättar om sina små uppror mot ledningens galna förslag vilket gör att man funderar hur det kan komma sig att så många går med i detta företag. 


Det jag spontant känner när jag läser igenom dessa intervjuer är att detta kan jag vinkla precis som jag vill, och det är väl egentligen det hela uppsatsen går ut på. Vilken vinkel väljer vi att se detta ur? Jag ser att alla tre i intervjuerna har upplevt precis det jag har upplevt både på gott och ont. Om vi fyra känner så här skulle det vara väldigt roligt att veta vad 100 st tycker. TW som företag är det egentligen inget fel på. Visst kan man peka på både det ena och det andra vad det gäller metoder att få sin vilja fram, men är det egentligen så unikt? Ibland kan jag känna att många företag gör precis så här, utnyttjar folks svaga sidor och enorma vilja att få känna sig duktig. Det är svårt att säga nej när morötterna bara finns där framför en. Men nu ser jag verkligen att det var nog kanske inte jag som var den stora vinnaren när jag fick åka till London och till Amsterdam helt gratis, för tittar man på den enorma tiden jag lade ner för att nå dessa försäljnings och rekryterings nivåer så var inte timpenningen hög. Hade jag lagt dessa timmar på ett vanligt extraknäck så hade vi nog kommit betydligt längre än London och Amsterdam min sambo och jag. Men någonstans hade jag ju också kunnat säga ifrån eller…? Idag känner jag att vilda hästar skulle aldrig kunna få mig tillbaka i detta ekorrhjul nu när jag äntligen är fri, samtidigt som jag aldrig skulle vilja göra dessa fem år ogjorda. Jag har fått lära mig otroligt mycket under dessa år vad det gäller självförtroende och självrespekt. Dessutom fick jag i slutändan också lära mig att stå på mig och att kunna säga ifrån. 


6 DISKUSSION

Många gånger när man läser religion stöter man på uttrycket ”sekt”. Men vad är egentligen en sekt? Vart sätter man gränserna och vem bestämmer vad som är rätt och fel? När jag började skriva uppsats om just sekter och kom in på kapitlet med kriterierna för en  sekt och  hur man går med i en sekt så slog mig en tanke. Det var precis så här det gick till för mig när jag började som försäljare i tupperware. Under hela min tid som försäljare och gruppledare i TW, jag var med i fem år, så fick jag gliringar och kommentarer från mina nära och kära. De tyckte att vi var lite småkonstiga vi försäljare och lydde TW alldeles för blint. En kompis som följt mig på ett försäljar möte jämförde oss till och med med  maranata. Då var jag inte mottaglig för denna kritik och dessa kommentarer, men nu fyra år efter att jag har slutat så börjar små klockor ringa. Vad var jag egentligen med i?

Tupperware är ett  välkänt namn på marknaden idag, så ingen skulle väl komma på tanken att kalla dem för en sekt. Tupperware är ett seriöst företag som etablerat sig i hela världen. Börjar man då att jämföra dem med olika sektkriterier som jag har gjort så inser man ganska snart att gränserna är svåra att dra. Jag har inta alls haft som grundtanke att smutskasta tupperware och få dem erkända som en sekt, utan det jag vill visa är att vi kanske inte ska vara så snabba att dra våra egna slutsatser och ropa sekt så fort det är lite annorlunda mot vad vi är vana med. Tupperware skulle inte vara en sekt enligt mig, men vari ligger skillnaden, för om man nu ska gå efter de kriterier som Lofland, Wallis mfl har givit så är de ju faktiskt en sekt? Jag har väldigt blandade känslor när jag skriver om detta eftersom delar i mig skriker sekt och delar av mig motarbetar detta och tycker att Tupperware är ett företag med ett annorlunda sätt att marknadsföra sig och rekrytera försäljare. Detta annorlunda sätt tror jag i och för sig inte är speciellt unikt inom säljarföretag. Visst ska en försäljare ha en naturbegåvning, men jag tror faktiskt att du kan , med tillräklig träning, lära vem som helst att sälja frysskåp på Grönland.


Men ser man till vad forskare anser att sekter går ut på så fyller TW de flesta kriterierrna. Det de skulle kunna ge till försvar och det som forskare skulle anse saknas är gudadyrkan av något slag. Men tittar vi lite djupare så kan jag mycket väl anse produktera vara föremålen för denna dyrkan. Måste det just vara en guda bild? (Vill man spåna mer på denna teori kan man läsa Mc Luhans Bok The package is the message.)
 Vari ligger egentligen skillanden när vi Tw försäljare reser oss upp och jublar över den nya färgen på TW kannan eller när livets ord reser sig och skriker hallelulja? Glöm inte heller min kompis som faktiskt jämförde oss med Maranata! Jag tycker det är otroligt svårt. Men i och med den studie jg gjort och teorierna jag jänfört med så måste jag säga att TW är en sekt.

Men går det att definiera en sekt och vart går gränsen för den egna viljan och tron?


Visst är det väl så att vi pratar så starkt här i Sverige och i många andra länder om religionsfihet, yttrande frihet osv, men som jag ser det så existerar inte detta. Hur det än är så även fast det finns lagar på pappret så är det människor som styr samhället i stort. Alla människor har dessutom ett eget samvete och en egen moralstandard som är präglad av omgivningen. Detta gör att även om yttrandefriheten finns så kanske inte yttrandena accepteras av omgivningen, exempelvis som när vi pratar om sekter. En del destruktiva och självmordsinriktade sekter ska naturligtvis bekämpas om de är samhällsfarliga, men dessa små sekter som finns med människor som har ett annorlunda sätt att utöva sin religion, vem skall egentligen döma dem? Det finns faktisk ingen som kan slå sig för bröstet och säga att de har svaren på alla religiösa frågor, så tänk om det är dessa små grupper som egentligen har rätt? Ett exempel man kan ge är att det finns rörelser som arbetar aktivt med att hjälpa familjer att få tillbaka sina barn som ”tagits av en sekt”. En beundransvärd insats tycker jag så länge de håller sig inom ramarna. För vem har bestämt åt dem vilka sekter som är farliga och inte? När vi läser om FRI 
 som har hjälpt en familj i svenska kyrkan att få tillbaka sitt barn från exempelvis Jehovas Vittnen eller Livets ord, då klappar vi händerna! Men om en familj i Jehovas Vittnen har ”mistat” sitt barn till Svenska kyrkan skulle vi ringa till FRI då? Vi kanske skulle lägga lite mindre energi på att stapla upp rätt och fel och lite mer energi på vår eget sätt att förstå religionen. Vi är snart sex miljarder människor på jorden så rimligtvis så borde det få finnas sex miljarder sätt att utöva sin religion, så länge det inte skadar andra. Vi är alla unika så varför försöka stöpa oss i samma form? 
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BILAGOR


INTERVJU FRÅGOR 




       Bilaga 1


Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången?


Hur blev du bemött denna gång?


Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW?


När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade?


När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? Vad var det som lockade?


Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera?


När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade?


Har du varit på med på olika träfar inom TW? Ge gärna exempel både som värdinna, försäljare och gruppledare?


Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar?


Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff?


Hur upplevde de träffarna?


Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW?


Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav?


Hur kom det sig att du slutade?


Var det ett lätt steg att ta? Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s?


INTERVJU MED FD FÖRSÄLJARE



 Bilaga 2


Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången?


A: Jag blev inbjuden till en demo. Hos en väninna.


Hur blev du bemött denna gång?

A: Jag blev varmt omhändertagen. Försäljaren var trevlig och förklarade hur utomordentligt bra alla produkter var.


 Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW?

A: Försäljaren ringde upp mig efter demonstrationen och frågade om jag ville vara värdinna.


När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade

A: Jag blev TW-värdinna efter att ha varit på en demonstration hos en väninna. Försäljaren lockade med fina tackgåvor talade om hur enkelt det var att vara värdinna.


När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? 


A: Vad var det som lockade?En försäljare bjöd in mig till ett gruppmöte, där man, som hon beskrev det, hade möjlighet att lyssna till hur man på ett enkelt sätt kunde tjäna pengar, utan några som helst förpliktelser.


Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera?


A: Jag hann aldrig fundera på om jag skulle svara ja eller nej. Kvinnan som höll i mötet frågade mig bara när jag ville börja för ett sådant erbjudande fick man sällan, som hon uttryckte sig. Hon fick mig att känna mig utvald, eftersom ”min” försäljare hade ju faktiskt sett ut just mig som ett ämne för försäljarjobbet.


När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade?


A: Jag blev erbjuden gruppledarjobbet eftersom man ansåg att jag var en sådan flitig försäljare, som både sålde bra men även skaffade rekryter. Jag blev lockad av att tjäna mer pengar och att ha en grupp under sig som arbetade så att jag tjänade på det.


Har du varit på med på olika träfar inom TW? 


A: Ge gärna exempel både som värdinna, försäljare och gruppledare?På värdinneträffar fick man höra vad bra man kunde tjäna på att vara försäljare.Som försäljare på möten fick man hela tiden veta vad man kunde jobba åt sig, gratis. Men som man i slutändan fick betala själv i alla fall.Som gruppledare på möten fick man hela tiden veta vad som krävdes av en, hur man skulle uppmana sina ”undersåtar” till att sälja mer och mer.


Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar?

A: Som värdinna blev man överväldigad över att något så bra kunde drabba just mig.Som försäljare upplevde man att man inte hade något där att göra om man inte jobbat bra. För hade man, som de uttryckte sig, jobbat dåligt, fick man sig en pratstund över vad man gjort för fel  eller om något speciellt hade inträffat. Tanken att man kanske inte haft tid p.g.a. familj och vänner fanns aldrig.


Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff?


A: Ja.                                 


Hur upplevde de träffarna?


A: På samma sätt som jag, löften om hur mycket man kunde tjäna på att vara försäljare.


Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav?

A: Man ska vara glad och positiv, utåtriktad och bra på att ”ta” folk på ett bra sätt. Om man inte är så, blir man ”peppad” så att man till slut tror att man är någon som orkar mycket mer än man i själva verket gör. Man målar på ”försäljarfejset” innan man ska iväg på demo. och tror själv på vartenda ord man säger.


Hur kom det sig att du slutade? 


A: Verkligheten kom ikapp och först idag fattar jag hur mycket av min fritid som gick åt TW, som jag istället kunde ha lagt på min familj 


Var det ett lätt steg att ta? Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s?


A: Det var oerhört svårt att sluta, man fick hela tiden nya utmaningar och mål  att sträva mot. Gruppledaren och distributörs-assistenten gav mig hela tiden nya anledningar till att jag skulle fortsätta.  


INTERVJU MED FD GRUPPLEDARE 1 


Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången?


C: Jag blev bjuden hem till en vän för väldigt länge sedan, hade sedan ett eget demo hemma.


Hur blev du bemött denna gång?


C: Bra vad jag minns!


Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW?


C: Jag gillade tackgåvan som erbjöds i jan 92 och valde att ha ett eget demo för att få den.


När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade?


C: Jan 92, Hade sett tackgåvan på en väns demo, det lockande var att det var ett helt kryddställ som gåva.


När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? Vad var det som lockade?


C: Jag blev erbjuden att ta mitt demo till ett startdemo eftersom det såldes för så mycket att väskan redan blivit avarbetad, jag funderade ett tag men tackade till slut ja!, både produkter samt pengar lockade.


Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera?


C: Ja jag funderade någon dag, jag minne inte hur många dar jag fick på mig men jag kände min inte stressad som jag kan minnas.


När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade?


C: Efter min första egna demo ringde Elisabeth och erbjöd mig att börja med tanke på det belopp jag sålt för på demon. 


Har du varit på med på olika träfar inom TW? Ge gärna exempel både som värdinna, 


      försäljare och gruppledare?

C: Jag deltog på träffar som försäljare samt som gruppledare. Utb, Seminarier för gruppledare mm. Gruppledarmöten varje månad.


Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar?


C: I början tyckte jag att det var lite knepigt att jubla över burkar med nya färger mm, men man blev snart likadan själv när man såg nyheter som kunde inbringa mer inkomst och högre försäljning. Bemötandet var helt ok.


Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff?


C: Ja!


Hur upplevde de träffarna?


C: De kände säkert likadant som jag själv gjorde de första träffarna, lite osäker och rädd för att behöva gå fram om de var nya med TW, en del rutinerade värdinnor tyckte däremot att det var roligt att få komma fram och ta emot presenter mm för fina prestationer som värdinna.


Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW? Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav?


C: Det beror på vad man ej uppfyller, gäller det smutsning av deras namn eller dyl då åker man nog ur illa kvickt. Som gruppledare har man rätt så höga krav på sig som gör att man får en hel del tankar om man skall vara kvar och göra som de säger eller om man skall välja att sluta.Men jag tog inte kraven så allvarligt – jag gick min egen väg vilket naturligtvis irriterade dem på högre nivå oerhört.


Men samtidigt gick det så bra för mig och min grupp, vi hamnade på Hall of Fame i Florida, fick resor mm att de inte hade ”råd” att plocka av mig bilen mm och riskera att jag själv hoppade av jobbet av vrånghet mot deras beteende.Hur som helst så ser de mellan fingrarna om de har gruppledare som får gruppen framåt utan en massa påtryckningar från sin ledare.Påtryckningarna går i flera led, det är de ”högsta hönsen” som sätter krav på sina regionchefer som i sin tur sätter krav på sina distr.Distr. i sin tur får så mycket krav på sig att de känner sin tvingade att sätta sina gruppledare under samma press, gruppledarna sätter vanligtvis press på sina säljare som till slut inte orkar vara med längre. 


Ingen vill ju ha denna press på sig men företaget skapar den och inser inte att de stjälper hela orter som te x Hälsingland med sitt sätt att styra. 


Hur kom det sig att du slutade?


C: Jag hade heltidsjobb på sidan om TW och min familj orkade inte med att jag var borta jämt.Jag hade då jobbat med TW i 5,5 år, varav 5 år som gruppledare.


Var det ett lätt steg att ta? Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s?


C: Det var inte lätt att sluta, någon skulle ju ta hand om de säljare som valde att vara kvar i företaget när deras ledare slutar. Jag skrevs ut efter några månader från det att jag talat om att jag valt att hoppa av.Min tid som gruppledare inom TW har fått mitt självförtroende att stiga och jag vill inte vara utan den tiden. 


Jag trivdes oerhört bra med mina tjejer i gruppen och vi hade många trevliga stunder tillsammans då vi både fick ta emot gåvor och beröm för våra fina prestationer. Mina första år inom TW var mycket trevligare och mer harmoniska än de sista 2 åren.


Det som skilde de åren från de efterföljande var att de bytte chef i företaget och sedan kom alla hårda krav som alla var tvungna att efterfölja för att slippa obehag. Jag som var van att jobba på mitt eget sätt reagerade nog kanske mer än andra på ändringarna som tyvärr var i negativ riktning.


INTERVJU MED FD GRUPPLEDARE  2 


Var och hur kom du i kontakt med TW för första gången? 


B: Det var genom en kompis utanför Sundsvall som hade blivit försäljare. Hon behövde extra inkomst. 


Hur blev du bemött denna gång?


B: Det gick väl ganska så ”lugnt” till väga. Hon förklarade lite hur hon la upp sitt jobb, och ungefär hur mycket som hon tjänade. För mig lät det jättetråkigt, stå och sälja inför en massa gnälliga och gnidiga gamla tanter... 


 Vad fick dig att fortsätta kontakten med TW?


B: Jag ville hjälpa min kompis att komma igång, så jag bjöd ner henne till mig så hon fick ha en demonstration hos mig. 


4. När blev du TW värdinna? Hur gick det till? Vad var det som lockade? 


B: Fortsättning på fråga 3... min kompis berättade hur en demo gick till och vad man skulle få om man var värdinna. Det lät jättekul - få saker som var värd flera hundra! Men jag tvekade ett tag att ta emot något från henne när jag hörde att hon skulle få betala en del av gåvan själv, det ville jag inte utsätta henne för, jag tyckte ju att hon skulle få hela vinsten. Men hon förklarade att det var”bara 15 kronor”, så det stod hon nog ut med. Hade ändå inte blivit ”fast ” själv vid detta tililfälle, nu ville jag bara hjälpa min kompis. 

5. När  och hur blev du erbjuden jobbet som försäljare? Vad var det som lockade?


B: Det var när min kompis skulle fara hem som hon gav mig en liten broschyr som på ena sidan förklarade hur man gör med alla lock, och på andra sidan förklarade lite om jobbet.Helt plötsligt gick det upp för mig att jag också kunde bli försäljare, för det hade varit kanonkul hemma hos mig. Alla trivdes, och min kompis var jättenöjd med försäljningen, och förklarade hur mycket hon skulle tjäna. Jag ville också ha så kul, hur ofta jag ville och dessutom få betalt! 


6. Funderade du länge innan du svarade ja? Fick du chansen att fundera?


B: Jag blev ju aldrig själv tillfrågad. Jag höll ju på att krypa ur skinnet innan jag ”vågade” fråga min kompis om jag också kunde få börja sälja. Jag var rädd att jag skulle ta kunder ifrån henne. Och det var ju inte mycket att fundera på. Erbjudandet var ju att jobba hur mycket eller litet man ville och kunde, inkomsten berodde ju på mig. Det var perfekt för vår familj, Vi hade två små grabbar som jag ville vara hemma med på dagarna, men kunde stickaut en par kvällar i veckan när ”gubben” kom hem. 


7   När och hur blev du erbjuden gruppledar jobbet? Vad var det som lockade?


B: Det var på mitt startdemo. Det var en annan försäljare från Bollnäs som hade det, och berättade hur hon skulle försöka att bli gruppledare, för hennes (som skulle komma att bli även min) hade lyckats att få en resa till Cypern. Man fick så mycket som gruppledare. Som sagt resor, mer pengar, möjlighet att få en splitterny bil! Det var min man som sa att det är klart du ska satsa på att bli gruppledare. Alltstå redan på startdemot.. 


8. Har du varit på med på olika träfar inom TW? Ge gärna exempel både som värdinna, försäljare och gruppledare?

 B: Har bara varit som försäljare och gruppledare.,,När man var ”bara” försäljare så fick man stå utanför lokalen och vänta på att få komma in där alla gruppledarena och distrubitören var och fixade ordning överraskningar åt oss. Och som gruppledare var jag alltså ”inne”. 


9. Hur upplevde du dessa träffar? Hur bemöttes du under dessa träffar?

 B: Jag hade blivit lite ”varnad” att man inte skulle bli skrämd, för det var lite amerikaniserat och att det var ovanligt för oss svala svenskar. Jag stortrivdes med en gång, när man kom in var det hög musik som gruppledarna stod och klappade i takt till för att välkomna oss alla som strömmade in. Sedan när man väl var där inne hade jag ju turen att vinna i någon tävling plus att man fick massa nya grejor med sig hem. Man var superpeppad! 


10. Har du någon gång tagit med någon utomstående på någon träff?  B: Ja. 


 Hur upplevde de träffarna?


 B: Blandade känslor. Flera har väl varit ”typiskt svala svenskar” antar jag så de har nästan suttit och skämts för hur vi har härjat över nya produkter och allt man kunde få. Men många tog åt sig som jag tyckte, på ”rätt” sätt och startade själv upp som försäljare. 


12. Har Tw några kriterier för hur du bör vara inom TW?Om ja Vad händer om man ej uppfyller dessa krav?

 B: Ja, faktiskt. Det heter ju att det är fritt upp till mig att göra som man vill. Men du måste som försäljare vara bunden t.ex varje torsdag kväll, för du ska ringa till din gruppledare. Även om du inte har haft någon demo. Och är du gruppledare, så är det ju naturligtvis mitt jobb att ta emot samtalen, det var jag ju medvete4n om. Men de som inte ringt... de ska ju peppas... Alltså måste ju jag ringa i tid och otid och fråga varför de inte ringt. Nu hoppas jag och tror inte att jag tillhörde de strängare gruppledarna. För man har hört om de som kunnat ringa mitt i natten till försäljare och undrat varför de inte ringt, och att de sitter och väntar på de.... Vansinnigt! Vad vinner man på det? Mer än att få försäljarens familj på halsen för störd nattsömn! Men de som gjorde det tyckte att de var i sin fulla rätt till det. För det var deras jobb och det skulle respekteras.. Men samtidigt har vi ju gått ut och sagt till alla som man gör de s.k servicebesöken hos, att det är ett så fritt jobb och inga förpliktelser. Men efter 8 veckors icke-jobb skrivs man ut.. 


Sedan jag som gruppledare ska ha gruppen att sälja visst mycket varje månad och ha in minst två nya varje månad för att shipet ska klara sina mål. Så då ska man ha frågat sina försäljare varje vecka om de har några namnförslag som man sedan ska ringa till och locka med jobbet och försöka ordna in ett servicebesök så man får förklara lite närmare. Och det var ju inte hos grannen direkt. Det vart åtskilliga 10-tals mil åt alla håll varje gång i o m att man var så utspridd i sin grupp. När man någon gång muttrade över sin utgifter för distrubitören, fick man jämt höra hur man skulle se det hela på sikt. Man skulle få tillbaka det med råge... 


13. Hur kom det sig att du slutade?Var det ett lätt steg att ta? 


 Dvs var det svårt att sluta både från din sida och från TW:s? 


B: Jag slutade för det blev bara för mycket av allt och för lite uppskattning. Man hade flera gånger bytt distrubitörer, tills det kkom en som tidigare varit ny gruppleldare. Jag hade jobbat mer än dubbelt längre än henne, och tyckte mig kunna det hela . Men hon visste ju bäst! Och satt så vansinnigt höga krav på mig. Jag hade fått tagit över en grupp från en TW-kompis som (konstigt nog?) var utarbetad. Så jag hade hennes och mina= en stor grupp. Men den måste nödvändigtvis bli mycket större. Och jag var gravid med komplikationer. Hamnade på BB med mycket krångel. Låg kvar i två veckor och hade ändå telefontid tillBB! Men jag fick aldrig hör ett uppmuntrande ord. Mer än från min grupp- de var fantastiskt gullig. De uppskattade allt man gjorde och kom med presenter och blommor och gjorde så man kände att det var värt att kämpa för. Men jag hann bara komma hem från BB med en för tidigt född för att höra att nu var det ju dags att ringa liter namnförslag, och att det var ju bara att ta med sig det lilla barnet på träffarna som i bland var tio mil bort.. Fast man måste pumpa ur mjölk för hon var för liten för att orka suga själv.. Det skulle vara raka rör på en gång. Tills jag hörde att min man en dag hade skällt ut min distrubitör efter noter! Då var hon väl snäll någon vecka... 


Det var sorgligt att sluta . Jag saknade min grupp, som splittrades nu. De var också så less. Jag hade försökt skydda dem och även försvara distrubitören fastän jag höll med de i det tysta. Men de hade också så höga krav på sig att de inte orkade löngre. Men att slippa distrubitören och alla krav-det var underbart! Jag kände mig fri. Men inte ett ord efter fem års kämpande.. Man rann bara ut i sanden för de tydligen. 


Sedan har jag fått höra att h on själv har fått sluta p g a för lite försäljare. Tror jag det. De vart ihjälskrämda! 


Jag saknar människorna jag hade att göra med. Men säjer någon att jag ska sälja något igen, då knyter det sig i magen. Nej, tack jag har också blivit ihjälskrämd. 
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